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RESUMO 

 

PEPLINSKI, Emanuelly. Juventudes Excluídas da Escola no Município de 

Guarapuava/PR: representações sociais de educadores sobre a evasão no Ensino Médio. 

2020. 225 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava, 2020. 

 

Este trabalho buscou compreender a evasão escolar no Ensino Médio público a partir das 

representações sociais de direção, equipe pedagógica e professores de quatro colégios 

estaduais da cidade de Guarapuava/PR, totalizando 26 sujeitos. Se caracterizando como a 

saída do estudante do sistema de ensino, a evasão é um fenômeno complexo e 

multideterminado que se faz mais presente no Ensino Médio do que em outras etapas da 

educação básica. Para cumprir com os objetivos propostos, utilizou da metodologia de 

estudo de caso, com abordagem qualitativa exploratória-descritiva. Na coleta de dados 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas, analisadas pela metodologia da análise de 

dados. Parte-se da Psicologia Social de Moscovici, que considera as representações sociais 

um sistema de valores e práticas que objetivam organizar a realidade para controlá-la e 

possibilitar a comunicação dentro de uma comunidade, juntamente com autores da 

Psicologia Sócio-Histórica e pesquisadores clássicos e contemporâneos do funcionamento e 

dinâmica da sociedade capitalista, a partir de um viés histórico para situar o recorte da 

pesquisa e as características da conjuntura na qual se inserem. Assim, a literatura demonstra 

que muitos fatores estão relacionados com a evasão escolar, desde situações pessoais, 

familiares, relativas à escola e comunidade escolar, e sociais. Também se encontra entre as 

pessoas que mais evadem aqueles que já sofrem exclusão em outras esferas sociais, pobres, 

negros e indígenas, pessoas da área rural, com deficiência e dificuldades de aprendizagem, 

com histórico de reprovações e trabalho informal. Foram levantadas as seguintes 

categorias: definição de evasão escolar, percepção da evasão, fatores relacionados, perfil do 

estudante que evade, reflexos da evasão, ações em resposta à evasão, e possibilidades de 

prevenção. É possível compreender que contradições que aparecem na literatura, também 

se fazem presentes nas falas dos educadores. A escola tem sido bastante cobrada com 

relação ao controle e combate a evasão, principalmente com as novas ferramentas de 

controle de faltas e abandono disponibilizadas. Os educadores refletem que é necessária 

maior participação da família da vida escolar dos jovens, bem como trabalho efetivo da 

Rede de Proteção. Contudo, muitos dos fatores intercorrentes relacionados à evasão são 

sociais, ou seja, a escola sozinha não é capaz de suprir estas demandas, isto leva a 

frustração com relação ao próprio trabalho e reflete na própria estrutura escolar, com a 

redução de investimentos e fechamento de classes/turnos. Importa conscientizar 

comunidades e estudantes, bem como lutar por políticas públicas que apoiem e garantam a 

permanência destes estudantes que não veem sentido ou lugar na escola para eles, porque 

sem as condições necessárias esta juventude está sendo excluída de seu direito à educação 

integral e de qualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Evasão Escolar. Ensino Médio. Representações Sociais. 
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ABSTRACT 

PEPLINSKI, Emanuelly. Youth Excluded from School in the Municipality of 

Guarapuava/PR: social representations of educators about school dropout in high school. 

2020. 225 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Guarapuava, 2020. 

 

This research aims to understand school dropout in public high school from the social 

representations of principals, pedagogues and teachers from four state schools in the city of 

Guarapuava/PR, totaling 26 subjects. Dropout is characterized as student's exit from the 

education system, it is a complex and multidetermined phenomenon which is more present 

in high school than in other stages of basic education. To achieve the proposed objectives, 

case study methodology was used, with an exploratory-descriptive qualitative approach. 

Semi-structured interviews were carried out, analyzed by the data analysis methodology. 

To corroborate with the analysis, Moscovici's Social Psychology was used, which considers 

social representations to be a system of values and practices that aims to organize reality to 

control it and enable communication within a community, together with authors from 

Socio-Historical Psychology and classical and contemporary materialism authors, 

researchers of the functioning and dynamics of capitalist society, from a historical 

perspective to situate the outline of the research and the characteristics of the conjuncture in 

which they are inserted. Thus, the literature demonstrates that many factors are related to 

school dropout, from individual, family, scholar, to social ones. It is also among the people 

who most evade that those who already suffer exclusion in other social spheres are: poor, 

black and indigenous people, people from the rural area, with disabilities and learning 

difficulties, with a history of school failures and informal work. The following categories 

were raised: definition of school dropout, perception of dropout, related factors, profile of 

dropout student, dropout reflexes, actions in response to dropout, and prevention 

possibilities. It is possible to understand that contradictions that appear in the literature are 

also present in educators‟ speeches. The school has been highly charged with regard to 

controlling and combating dropout, especially with the new absenteeism and dropout 

control tools available. Educators reflect that greater participation by the family in the 

school life of young people is required, as well as effective work by the Youth Protection 

Services. However, many of the intercurrent factors related to dropout are social, that is, the 

school alone is not able to fulfill these demands, this leads to frustration in relation to 

educators‟ work and reflects in the school structure: with the reduction of investments and 

closing of classes/shifts. It is important to raise the awareness of communities and students, 

as well as to fight for public policies that support and guarantee the permanence of these 

students who do not see meaning or place in school for them, because without the necessary 

conditions this youth is being excluded from their right to integral and quality education. 

 

KEY WORDS: School dropout. High School. Social Representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este texto faz parte de uma pesquisa de mestrado em Educação na Linha de 

Pesquisa de Políticas Educacionais, História e Organização da Educação. Iniciamos 

nossas investigações deste ponto: da ausência de políticas públicas diretamente 

relacionadas à evasão escolar, um fenômeno que tem sido especialmente presente na 

trajetória (ou ainda, na interrupção desta) da juventude brasileira, que por diversos 

fatores e características socioeconômicas e históricas acabam por se deparar com a 

necessidade/possibilidade de deixar a escola antes da conclusão da educação básica, 

e é por este viés que abordamos o nosso objeto de estudo. 

A evasão escolar é considerada um dos problemas da educação em âmbito 

mundial, presente em todos os níveis de ensino e em cada um deles, apresenta 

caraterísticas e dados próprios, bem como dentro da realidade regional e local e, por 

conseguinte, tem fomentado pesquisas nacional e internacionalmente. Este fenômeno 

é visto por diferentes perspectivas como a do sistema, da escola e do indivíduo, bem 

como é classificado de acordo com o nível de ensino ou da obrigatoriedade (DORE; 

LÜSCHER, 2011). 

O próprio termo evasão é muito discutido e gera divergências entre os pares. 

Alguns autores a definem como a não finalização de uma unidade educacional, ou 

seja, quando o estudante se matricula, mas desiste antes de completar todos os 

requisitos necessários para graduar-se ou passar para o próximo nível/série 

(PRESTES; FIALHO, 2018; RODRIGUES et al., 2018). 

A partir da análise da literatura, escolhemos definir evasão como o ato de 

um(a) estudante sair do sistema de ensino, desistindo de um nível de formação sem 

cumprir os requisitos necessários para a conclusão e sem retornar no ano seguinte. 

Ainda que haja divergência em relação à denominação deste fenômeno, um ponto de 

acordo entre os autores e instituições que se dedicam a mensurar e/ou estudar a 

evasão é que esta possui grande complexidade em sua constituição, sendo 

multideterminada e a sua ocorrência demonstra o ato final de um processo que ocorre 

durante a vida do indivíduo, do seu meio e da instituição da qual evadiu, destarte a 

ser determinada e determinar diversos fatores de sua materialidade e subjetividade. 

Assim, esta temática não é só de interesse do campo educacional, e sendo um 

fenômeno multideterminado e plural, muitos esforços têm sido feitos para delimitá-lo 
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e preveni-lo. Deste modo, muitas organizações e órgãos governamentais mobilizam-

se neste sentido, através de pesquisas, acordos e políticas institucionais.  

Esta pesquisa se deterá sobre a evasão desta juventude que deixa o Ensino 

Médio público que, ainda que já se realizaram importantes avanços em relação a 

frequência e matrículas, possui suas particularidades: dentre todas as etapas da 

educação básica, o ensino médio é o nível que apresenta maiores taxas de evasão. 

Em meio às alternativas para o desenvolvimento da pesquisa, foram eleitos como 

sujeitos aqueles e aquelas que convivem com esta realidade, são expostos e cobrados 

pelos resultados das ações em prol da permanência e para diminuir a evasão, os 

educadores: professoras e professores, pedagogas e pedagogos e direção escolar que 

veem no seu dia-a-dia os dados da evasão e as carteiras esvaziando-se ao longo do 

ano letivo. 

Nosso intuito ao fazê-lo é aproximar-nos da perspectiva da escola e seus 

atores, e identificar as percepções que estes coletivamente criam e transmitem a 

respeito da evasão, como se sentem afetados e o que tem sido feito para deter este 

fenômeno preocupante. Embora não sejam eles que evadem ou mesmo nem sempre 

logrem êxito ao buscar o estudante evadido e/ou sua família, permanecem na escola e 

são direta e indiretamente afetados por fatores comuns. 

Diante do exposto questiona-se, como problema central da pesquisa: quais as 

representações sociais construídas pelos educadores de escolas públicas de 

Guarapuava sobre a evasão escolar de alunos do Ensino Médio?  

Nosso objetivo principal é compreender as representações sociais dos 

educadores da escola pública sobre a evasão no Ensino Médio, a partir de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa exploratória-descritiva tendo como método o 

estudo de caso. Assim, objetiva-se mais especificamente: compreender as múltiplas 

facetas do conceito de evasão escolar; categorizar as representações sobre evasão 

escolar, a fim de compreender e explicar o fenômeno da evasão escolar em 

Guarapuava; e relacionar as representações no universo da pesquisa com as 

construções teóricas já desenvolvidas no Brasil e no exterior. 

Para compreender e analisar as representações sociais baseamo-nos em 

Moscovici (1978; 2011; 2015), que desenvolve o conceito de representações sociais, 

no âmbito da Psicologia Social. As representações sociais são teorias desenvolvidas 

dentro do senso comum que, sistematizadas em valores, ideias e práticas, buscam 

organizar o mundo material e social em conceitos comuns a uma determinada 
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comunidade. Elas permitem a comunicação entre os membros desta comunidade e a 

nomeação e classificação sobre o mundo. 

Desta forma, se colocam entre conceitos sociais e psicológicos, no que o 

autor denomina como uma posição mista para uma psicossociologia do 

conhecimento, em um processo no qual os indivíduos não se encontram como meros 

portadores de conceitos, pois têm papel ativo nesta construção e reprodução, bem 

como a sociedade e tudo que o lhe compõe, sua história e contradições não têm papel 

secundário, ao contrário, seu espaço vai para além de uma influência sobre os 

indivíduos. 

Além do fundamento teórico de Moscovici e seus discípulos mais diretos, dos 

quais destacamos Jodelet (1989) e Gilly (1989), objetivando uma perspectiva mais 

histórica das representações sociais, também nos fundamentamos em pesquisadores 

da Psicologia Social brasileira que têm suas raízes teóricas na Psicologia soviética ou 

sócio-histórica de Vigotski, Luria entre outros, os quais muito contribuíram para uma 

perspectiva materialista e histórica da Psicologia. Sá (1995) e Lane (1995) estão 

entre estas autoras e autores referências na Psicologia Social brasileira que também 

utilizaram-se do conceito de representações sociais. 

Contudo, tendo em vista a complexidade do fenômeno que nos dispomos a 

investigar, iniciamos pelas representações sociais que surgiram das falas dos 

educadores, que somadas às investigações já realizadas por diversos autores na 

literatura sobre evasão escolar nos permitem uma visão mais ampla, os fatores que se 

relacionam a ele e suas implicações. 

Para que esta não se limite a uma pesquisa descritiva, nos apoiamos também 

em outros autores que, a partir de uma perspectiva materialista nos permitem refletir 

sobre o contexto social que compreende o recorte realizado e analisar a conjuntura 

presente, na qual a evasão ocorre ligada a tantas outras implicações e contradições 

próprias de nosso tempo e da sociedade.  

Autores como Marx (2004), Engels (1999), Bakhtin (1997), Althusser (1998), 

Konder (2002), Kuenzer (2005, 2017) entre outros, contribuíram para a compreensão 

do funcionamento e mecanismos da sociedade capitalista, refletindo sobre sua 

concepção de educação e o tipo de sociedade e cidadão que esta busca formar. É 

nestes autores que nos apoiamos para fundamentar nossa pesquisa e análise, afinal, 

de outra forma esta poderia correr o risco de prender-se somente à profundidade das 

falas dos participantes ou dos dados estatísticos.  
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Esta pesquisa se dispõe a contribuir com tantas outras que se debruçam sobre 

a evasão escolar e suas problemáticas, para pensar o que está por trás dos números de 

alunos que desistem, ou mesmo, são excluídos do sistema de ensino. Para tanto, faz-

se necessário também conhecer um pouco da própria presença na história da 

educação no Brasil, porque ainda que se apresente como um problema mundial da 

educação, a evasão, e os próprios estudos e institutos que a monitoram, são diversos 

em cada país. 

Um fato importante para incentivar a própria pesquisa sobre evasão no Brasil 

foi a publicação do Relatório de Auditoria N° TC 026.062/2011-9 TCU – Ata n° 

8/2013 pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que recomendava que os Institutos 

Federais (IF‟s) realizassem a caracterização da evasão e que tomassem medidas para 

a sua redução, diante da taxa de conclusão do curso técnico de nível médio integrado 

de 46,8%, 37,5% para o curso técnico de nível médio integrado EJA, 25,4% das 

graduações em Licenciaturas, 27,5% para os Bacharelados e 42,8% para os cursos 

superiores de Tecnologia, em nível nacional (BRASIL, 2013). 

Tal documento causou mobilização dos IF‟s e pesquisadores para 

debruçarem-se a respeito da evasão, especialmente na Educação Profissional, de 

forma que, de acordo com Carmo, Oliveira e Almeida (2018) foi também 

responsável pelo aumento das publicações sobre “evasão” e “permanência” 

relacionadas à educação. 

A partir da obrigatoriedade da frequência escolar é que a evasão surge como 

problema. A educação é considerada um dos direitos humanos universais, com a 

proposta de uma educação elementar obrigatória e gratuita. Os índices de abandono, 

falta de acesso e evasão escolar demonstram as desigualdades e contradições 

existentes, bem como o distanciamento entre a legislação e a prática social 

(FORNARI, 2010). 

De acordo com Silveira (2014), durante a ditadura militar iniciou-se um 

processo de universalização da escola, avanço que não foi necessariamente 

acompanhado por oferecer uma educação igualitária. Este movimento se intensifica 

com a redemocratização na década de 1990, já como política de Estado, de forma 

que há maior abertura para pessoas antes completamente excluídas dos espaços 

escolares. A autora considera que a universalização manteve uma educação 

privilegiada para determinada classe social, enquanto às classes populares restaram 

estruturas físicas sucateadas e uma educação mínima. 
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Se a década de 1990 registrou grandes progressos em relação à 

universalização do ensino público e gratuito, somente em 2009, a partir da Emenda 

Constitucional n° 59, a educação básica tornou-se obrigatória dos quatro aos 

dezessete anos, compreendendo assim educação infantil, ensino fundamental e médio 

(BRASIL, 2009). O que faz com que sejam somente as gerações mais recentes que 

puderam contar com esta garantia legal. O Ensino Médio é, mesmo assim, o nível da 

educação básica que mais apresenta evasão, com índice maior no primeiro ano e 

decrescendo ao longo das séries seguintes (BERNARDIM; SILVA, 2017). 

Silva, Pelissari e Steimbach (2013) destacam que ocorre um duplo 

movimento na dinâmica da cultura escolar: por um lado há os índices de abandono 

escolar e, por outro, o esvaziamento de significado do espaço escolar. Este se dá pela 

aparente falta de sentido que a escola parece ter para os jovens, que não 

compreendem contribuições concretas do estudo para suas realidades (e quem pode 

tirar a razão deles, especialmente os jovens mais pobres do país?), ou que preferem 

dedicar seu tempo a outras atividades. De toda forma, ainda que muitos fatores 

agravantes para a evasão não sejam exclusivos do Ensino Médio, como reprovações, 

defasagem idade-série, necessidade de complementar a renda familiar, desigualdade 

social e dificuldade de acesso, a evasão parece culminar nesta etapa da educação 

básica (SOARES et al., 2015). 

Para que os objetivos neste propostos sejam alcançados, a metodologia 

desenvolvida foi a de um estudo de caso de cunho exploratório-descritivo, de 

abordagem qualitativa. O método de estudo de caso se mostra proveitoso para a 

investigação pretendida considerando que o fenômeno investigado é a evasão escolar 

e conduzimos a pesquisa buscando entender e descrever este objeto dentro das 

unidades de caso que são quatro estaduais públicas do município de Guarapuava, não 

há a manipulação de variáveis, mas investigando e confrontando a unidade em 

questão com o que é já conhecido na literatura, de forma a aprofundar teorizações e 

gerar novas questões para futura investigação (PONTE, 1994). 

Parte-se de uma pesquisa bibliográfica inicial que permitiu o estabelecimento 

de um modelo teórico referencial que auxiliou na determinação de variáveis e na 

elaboração dos próximos passos da pesquisa, em seguida, estabeleceu-se as técnicas 

de coleta e registro de dados, para então ir-se a campo efetivamente. 

A coleta de dados ocorreu durante os meses de maio a outubro de 2019 em 

quatro escolas públicas estaduais da cidade de Guarapuava/PR, que oferecem o 
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Ensino Médio regular. As escolas foram escolhidas pela localização geográfica, 

sendo três escolas de periferia e uma escola do centro, e mediante o consentimento 

da direção das escolas e do aceite dos demais educadores. Esta foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) sob o número do parecer 3.473.938. 

Para caracterizar os sujeitos da pesquisa, foram coletados dados referentes ao 

gênero, tempo de formação, especialidade e tempo de atuação na escola pesquisada 

e, entre os professores, o tempo que leciona para o Ensino Médio. Realizaram-se 

entrevistas semiestruturadas com membros da equipe da direção, equipe pedagógica, 

e docentes do Ensino Médio que aceitaram participar da entrevista.  

Os dados foram analisados através da metodologia de análise de conteúdo, 

que é desenvolvida em três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e o 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na pré-análise considera-se os 

dados a serem analisados, pensa-se as hipóteses e os objetivos diante dos dados e 

elabora-se os indicadores para a interpretação do material, permitindo a classificação 

(SILVA; FOSSÁ, 2015). 

A segunda etapa se propõe a construir as operações de codificação, quando o 

texto é recortado em trechos (unidades de registro), identificando-se as palavras e 

conceitos-chave que permitem a categorização posterior, em categorias iniciais, 

intermediárias e até finais de acordo com os objetivos e o tema proposto. Por fim, 

captam-se todos os conteúdos presentes no material coletado, faz-se uma análise 

comparativa entre as diversas categorias para que se realize a interpretação, nisto 

consiste a terceira fase (tratamento dos resultados, inferência e interpretação) 

(SILVA; FOSSÁ, 2015). 

A fim de sistematizar o conteúdo produzido durante a realização desta 

pesquisa, o texto foi dividido em três capítulos. No capítulo inicial buscou-se o 

aprofundamento na teoria das Representações Sociais que embasa a fundamentação 

deste trabalho e, consequentemente, a posterior análise dos dados obtidos em campo 

e expostos no capítulo III. O campo da Psicologia Social, e o recorte teórico 

escolhido, mostram-se propícios para o cumprimento dos objetivos propostos, tendo-

se em vista que através das falas dos entrevistados, podem-se buscar aspectos e 

conteúdos que se relacionam e se repetem de forma a demonstrar as representações 

sociais do público em que se faz o recorte. Bem como, baseando-se na literatura 

sobre a temática da evasão escolar, refletir sobre os aspectos sociais envolvidos. 
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No capítulo II, pretendeu-se realizar uma caracterização mais exaustiva da 

evasão escolar no Ensino Médio a partir da revisão bibliográfica realizada. Destarte, 

parte-se da apresentação da relação juventude e escolarização e desenvolve-se as 

categorias percebidas durante as leituras, sendo elas as perspectivas individual, 

escolar e social, respectivamente. 

No último capítulo são apresentados os dados coletados e categorizados a 

partir das entrevistas realizadas nas escolas participantes. Para tanto, primeiramente 

se contextualiza a evasão escolar no município e as instituições que participaram, 

mantendo-se o sigilo necessário. Em um segundo momento, retoma-se a metodologia 

utilizada e os critérios de inclusão e exclusão, caracterizando como ocorreu a coleta 

de dados e sua análise seguindo o método proposto e as categorias levantadas. E por 

fim, discutem-se as categorias e representações sociais elencadas ao longo da análise 

de dados dentro de cada grupo de entrevistados (direção, equipe pedagógica e 

professores) e entre estes, de forma a alcançar os objetivos propostos e compreender 

melhor as representações sociais dos educadores participantes e suas relações com a 

realidade material que os cerca. 
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CAPÍTULO I – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: TEORIAS DO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 

Este capítulo inicial busca aprofundar a teoria das Representações Sociais, do 

campo da Psicologia Social, que embasa a fundamentação deste trabalho e, 

consequentemente, a posterior análise dos dados obtidos em campo e expostos no 

capítulo III. Propõe-se nesta pesquisa a refletir sobre uma exclusão que ocorre na 

escola através da evasão dos estudantes do sistema de ensino na educação básica. 

Ainda que a crítica sobre as práticas e características que perpetuam as exclusões, a 

marginalização e a reprodução social dentro da escola sejam tema recorrente e bem 

fundamentado em educação, ainda há muito a ser feito para que o discurso seja 

coerente com a prática. 

Ao pensar sobre a evasão, é preciso vê-la como um problema que afeta e 

interessa não só escola e estudante que evade, mas sim toda a comunidade escolar 

(professores, família, direção, equipe pedagógica, colegas), a educação pública como 

um todo e as políticas que a sustentam. Tem-se assim o momento que o aluno ou 

aluna deixa de frequentar, ou não retorna para a escola no início do ano letivo como 

o ápice de um longo e lento processo (silencioso ou nem tanto) que foi afastando este 

estudante do sistema formal de ensino, seja por obstáculos estruturais, materiais, 

pessoais ou psicológicos. 

Assim, o senso comum, a mídia e mesmo os especialistas entendem que a 

educação necessita de mudanças, e para tanto, é necessário entender mais deste fazer 

pedagógico e do que se diz sobre ele, pois não é um discurso neutro ou puramente 

científico que o embasa, ao contrário, são a soma de várias vertentes, experiências e 

teorias científicas e do senso comum derivadas do seu tempo e história. 

Considerando o conhecimento mais que uma descrição da realidade, mas 

fruto da interação e comunicação, ele se relaciona sempre a determinados interesses 

humanos. Uma psicologia social do conhecimento busca compreender como e por 

que as pessoas compartilham o conhecimento, ou seja, interessa-se nos processos 

pelos quais o conhecimento é gerado, transformado e projetado. Nas palavras de Sá 

(1995, p. 28): 

 

Na perspectiva psicossociológica de uma sociedade pensante, os 

indivíduos não são apenas processadores de informações, nem meros 

„portadores‟ de ideologias ou crenças coletivas, mas pensadores ativos 

que, mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação social, 
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„produzem e comunicam incessantemente suas próprias representações e 

soluções específicas para as questões que se colocam a si mesmos‟. 

 

Assim, a teoria de Moscovici nos possibilita que através das falas dos 

entrevistados, analisem-se aspectos e conteúdos que se relacionam e se repetem de 

forma a demonstrar as representações sociais do público em que se faz o recorte 

desta pesquisa. Para tanto, nos engajamos também em uma atitude despojada, 

evitando ser guiado por conceitos prévios como sugere a teoria da linguagem de 

Bakthin (SOUZA; ALBURQUERQUE, 2012). 

Para Bakthin, ao estudarem-se os diálogos é preciso entendê-los como 

produto histórico, com marcos culturais e sociais; central na vida humana como um 

todo. Um espaço de embates e disparidades que refletem a própria interação social. 

“O diálogo não seria uma instância apenas de negociação e de mediação de conflitos, 

mas um espaço no qual esses embates poderiam ser acolhidos e repensados, de modo 

a contribuir com a compreensão de uma realidade macro, a realidade social” 

(SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 250). 

Se não há pesquisa neutra nem pesquisador desprovido de interioridade, não é 

este o exercício que nos propomos aqui, ao contrário, parte-se para a exposição dos 

marcos teóricos que nos guiaram durante esta investigação, os discursos e dados que 

nos acompanham e acompanharam ao longo desta pesquisa. Preocupou-se ainda, 

com a densidade e visão crítica dos dados apresentados para que não somente se 

realizasse uma descrição a respeito da evasão escolar no Ensino Médio, senão uma 

análise do que os dados descritos trazem consigo, qual o ponto de partida destes 

autores e que discursos podemos construir como resultados destes encontros: entre 

pesquisadores, sujeitos, autores, dados e teorias. 

Para tanto, nos apoiamos na leitura mais social, como defende Paulo Freire, 

de que o diálogo tem propósito social e deve servir para a análise e transformação da 

sociedade, pois permite o reconhecimento com o outro enquanto sujeito ainda que 

com assimetrias e como ser responsável, crítico e problematizador, capaz de 

propiciar o diálogo e se humanizar neste processo (SCORSOLINI-COMIN, 2014). 

Este capítulo se divide em duas partes, primeiramente exploramos a teoria das 

representações sociais, desde sua origem, classificação, formação e funções a partir 

de autores que se dedicaram e dedicam a esta teoria e, posteriormente, buscamos 

compreender suas aplicações com relação à educação. 
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1.1 A teoria das Representações Sociais 

O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) foi o primeiro teórico a 

formular o conceito de representações coletivas dentro de sua análise e construção 

sociológica. O autor cunhou este conceito para fazer oposição às representações 

individuais, enquanto buscava estabelecer a Sociologia como uma ciência autônoma, 

de forma que ele designava as representações individuais como objeto da Psicologia, 

enquanto que as representações coletivas caberiam à Sociologia (MOSCOVICI, 

2015). 

Para Durkheim as representações individuais transcendiam a atividade 

cerebral, ou seja, aos processos neurofisiológicos, ainda que sua simples soma não 

correspondesse às representações coletivas. Estas últimas são fatos sociais e resultam 

de uma consciência coletiva, não individual, e é a partir destes pressupostos que ele 

considera que as representações coletivas não podem ser tratadas de uma perspectiva 

individual (CRUSOÉ, 2004). 

Em oposição às perspectivas individualistas presentes na Psicologia Social, 

como a tradição norteamericana que se destacava na época, Serge Moscovici buscava 

na aproximação com a Sociologia um resgate de elementos sociais e se situa no que 

chama de “posição mista”, entre conceitos sociológicos e psicológicos. Com o 

objetivo de uma psicologia social do conhecimento, Moscovici desenvolve a teoria 

das representações sociais. 

Esta Psicologia Social que tenta se aproximar mais ativamente do social 

considera tanto os comportamentos dos indivíduos quantos os fatos sociais em sua 

concretude e singularidade histórica, e não somente questões individuais com vaga 

influência social (MOSCOVICI, 1978).  

Aqui, representar não se trata de um processo passivo, ou o reflexo de um 

objeto ou ideia na consciência individual, ao contrário, é um processo ativo, de 

reconstrução de um elemento em contexto, com valores, regras e associações. 

Destarte, Moscovici busca distanciar-se das concepções cognitivistas que eram suas 

contemporâneas ao afirmar a visão do ser humano como sujeito ativo e criativo na 

sociedade. 

O autor dá preferência para o termo “social” em contraste com as 

representações coletivas de Durkheim. Enquanto as representações coletivas 

possuem um caráter mais conservador, ou seja, se relacionam a como elas se 

conservam e integram na sociedade, as outras são o estudo daquilo que se 
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transforma, de: “[...] como a novidade e a mudança se tornam parte da vida social” 

(MOSCOVICI, 2015, p. 15).  

A partir desta perspectiva, as representações sociais (RS), deixam de ser 

somente um dado ou variável explicativa, como eram as representações em 

Durkheim criadas para explicar fenômenos muito mais estáticos e estáveis (como a 

religião) do que os que interessavam a Moscovici, para o qual as representações 

passam a ser fenômenos com um caráter dinâmico, desde o qual é possível discutir-

se as próprias representações e as suas construções dentro da sociedade e dos grupos 

(MOSCOVICI, 2011). 

Durkheim enfatizava a capacidade integrativa e conservadora da sociedade e 

Moscovici interessava-se pela variação e diversidade das ideias coletivas, que 

refletem a falta de homogeneidade na modernidade, com uma distribuição desigual 

de poder e heterogeneidade de representações. Outras divergências entre os conceitos 

são que as representações coletivas compreendiam uma grande variedade de formas 

de conhecimento heterogêneas, e também que em Durkheim as representações são 

tomadas como dados irredutíveis ou entidades explicativas absolutas, irredutíveis, ou 

seja, não podem ser explicadas por si mesmas (SÁ, 1995). 

As representações sociais têm um caráter tanto individual quanto social, 

situando-se no meio do corte epistemológico que diferencia as explicações acerca da 

formação do indivíduo, entre psíquico e social. “O fundamento epistemológico é 

outro e não coloca de forma dicotômica o social e o individual, uma vez que mantém 

relações intrínsecas, inseparáveis e, ao falar da formação de um, estamos falando da 

formação do outro” (OLIVEIRA, 2002, p. 25). 

Assim, para Moscovici, o conhecimento não poderia ser reduzido a um 

acontecimento intra-individual que teria o social como participante secundário nesta 

fundação. A representação é social, não por influência da sociedade, mas porque se 

constrói socialmente. 

Lane (1995) considera que as Representações Sociais (RS) têm vantagens 

sobre as atitudes
1
, outro conceito fundamental dentro do estudo da Psicologia Social, 

                                                           
1
 De acordo com a Psicologia Social, atitudes são predisposições a agir de determinada maneira em 

relação a um objeto, pessoa ou grupo, que o indivíduo vem a desenvolver a partir de suas percepções 

do meio social e das outras pessoas, e a carga emocional relacionada a estes. De forma que, 

desenvolve-se determinada atitude, e não se toma uma atitude, como sugere o senso comum. As 

atitudes podem predizer comportamentos, garantindo uma certa regularidade destes, ainda que não 

sejam os comportamentos em si e nem determinem o mesmo, afinal fatores ambientais também terão 

seu papel. As atitudes podem ser favoráveis ou desfavoráveis em relação a algo, e podem ser 
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pois as RS permitem a detecção de valores, ideologia e contradições representadas 

sem a necessidade de inferir a existência de predisposições do sujeito, além de 

traçarem um forte elo entre a sociologia e a Psicologia Social devido ao fato de 

serem produto tanto social quanto individual. 

Alguns pontos dignos de reflexão são como questões culturais e sociais de 

determinado momento histórico interferem nas leituras que fazemos do mundo, ou 

seja, como as representações sociais interferem em nosso conhecimento da realidade. 

Primeiramente, acontece de alguém não estar consciente de algo que está diante de 

si, como por exemplo, a incapacidade de algumas pessoas caucasianas em enxergar a 

importância da causa e da luta negra. Também, pode acontecer que fatos 

anteriormente aceitos sem discussão e impregnados no senso comum se tornarem 

meras ilusões, a exemplo do modelo geocêntrico do universo.  

E, finalmente, algumas respostas dos indivíduos a estímulos estão 

relacionadas a uma representação comum a todos os membros de uma comunidade, 

por exemplo, na leitura de que uma colisão automobilística é um “acidente”, mesmo 

que se considerando todas as variáveis, como as estatísticas relacionadas ao local, 

dia, horário e grau de urbanização é possível aproximar o número de colisões com 

certa precisão. 

Destarte, Moscovici define as RS como: 

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro 

estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 

mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar 

que a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 

fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, 

os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social 

(MOSCOVICI, 1976:xiii apud MOSCOVICI, 2015, p, 21). 

 

Assim, formando-se para além da consciência individual, estas representações 

existem, se constroem e se transformam na sociedade, dentro dos grupos que os 

indivíduos compartilham com os outros: “[...] um conjunto de valores, crenças, 

comportamentos, atitudes, práticas, comunicações, cultura que lhes permitem ter uma 

leitura do mundo comum, que lhes permitem compreender-se e na compreensão dos 

outros compreenderem-se a si próprios” (BORGES, 2007, p. 25). 

                                                                                                                                                                     
modificadas a partir de novas informações, afetos, comportamentos e situações (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2001). 
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As RS são o que temos para apreender a realidade, isto é, nossos sistemas 

perceptivo e cognitivo foram programados para ler o mundo através destas 

representações presentes na comunidade à qual pertencemos. Elas têm como função 

convencionalizar os objetos, pessoas ou acontecimentos, pois os encaixam em 

categorias de forma que sejam compreendidos e decodificados. São anteriores a nós e 

exercem uma força irresistível, sendo assim denominadas como prescritivas por 

Moscovici (2015, p. 37): 

 

Todos os sistemas de classificação [...] implicam um elo de prévios 

sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma 

reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento 

anterior e que quebra as amarras da informação presente. 

 

É importante frisar que as representações sociais não se resumem a opiniões. 

Enquanto as opiniões são fórmulas valorizadas socialmente ou posicionamentos aos 

quais os sujeitos aderem ou não, as RS são: “[...] teorias coletivas sobre o real, 

sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particular, uma estrutura de 

implicações baseada em valores e conceitos” (ALVES-MAZZOTTI, 2000, p. 59). 

As definições, classificações e interpretações que compartilham um grupo 

permitem aos seus membros uma visão consensual da realidade e do mundo para 

estes, ainda que esta esteja em continua transformação. As representações permitem 

a interação social, e as representações individuais são contrastadas com a visão do 

grupo, se elas se aproximam ou contrapõem. É desta forma que o uso das RS como 

aporte metodológico é coerente com o objetivo desta pesquisa, já que procurou-se 

desvelar, pelas entrevistas, como um grupo determinado, que compartilha 

determinadas práticas e está localizado socialmente em uma situação compatível 

entre si, representa a evasão escolar. Leva-se em conta, como já foi dito 

anteriormente, que representar não é apenas opinar, mas de certa forma é também 

aporte da prática social. 

Se a principal lógica na construção das representações sociais é a 

aproximação pela analogia, não é preciso argumentos lógicos, hipóteses, método 

rigoroso ou alta coerência para que RS se unam ou relacionem no senso comum. O 

objetivo é evitar o conflito social ou individual, ou seja, permanecer a coesão e a 

uniformidade das representações dentro de um grupo. 

Das observações que um indivíduo faz da realidade e do seu relato a partir 

disso, surge uma forma de conhecimento. É neste diálogo que algumas ideias e 
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impressões ganham destaque em relação às outras e estas são capazes de revelar o 

que um grupo pensa sobre determinada coisa, e, no caso em tela, sobre a evasão 

escolar. 

Assim, elaborar uma RS relaciona-se a: “[...] um intercâmbio entre 

intersubjetividades e o coletivo na construção de um saber que não se dá apenas 

como um processo cognitivo, mas contém aspectos inconscientes, emocionais e 

afetivos tanto na produção quanto na reprodução” (LANE, 1995, p. 60). 

Importa relacionar esta definição de representação com a ideia de dialogismo 

de Bakthin, tendo em vista que ambas se aproximam ao considerar os 

diálogos/discursos/falas mais do que uma construção individual ou uma troca entre 

um emissor e um receptor, pois, para o autor, múltiplos outros – sujeitos 

cognoscentes – se fazem presentes em meio aos valores, ideias e conceitos que se 

expõem ao longo do texto (SCORSOLINI-COMIN, 2014). 

Assim, para o autor, a dialogicidade se dá de diferentes formas. 

Primeiramente como um princípio interno da palavra, pelo qual um objeto é 

atravessado por múltiplos valores e definições, de forma que o sujeito precisa valer-

se de contexto para validá-lo no discurso. A segunda forma é a dialogicidade dos 

enunciados, de acordo com a qual antes mesmo da formação de um enunciado, este é 

vinculado por outros enunciados externos e da própria história ontogênica do 

emissor, isto ocorre porque não é o próprio indivíduo que atribui significado às 

palavras, mas sim este é resultado de sua cultura e sociedade. 

A terceira forma na qual a dialogicidade se apresenta é aquela construída ao 

redor de um tema específico, de forma que várias pessoas falam sobre ele 

antecipando a resposta de outros de acordo com as características do interlocutor e do 

contexto. E finalmente, há a dialogização das linguagens, que se apresenta na 

pluralidade de vozes (linguagem formal, familiar, profissional, técnica, jornalística, 

de diferentes gerações e regiões) dentro de um mesmo idioma (SCORSOLINI-

COMIN, 2014). 

Sobre isso explana o autor: 

 

A palavra, na concepção bakhtiniana, permite a constituição do sujeito na 

e por meio da linguagem. Não se trata aqui de lidar com uma palavra 

enquanto unidade da língua, nem com a significação dessa palavra, mas 

sim com o enunciado acabado e com um sentido concreto, ou seja, seu 

conteúdo. A significação da palavra refere-se à realidade efetiva nas 

condições reais da comunicação verbal. [...] a palavra seria considerada 
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um signo social, funcionando como elemento essencial que acompanha e 

comenta todo ato ideológico (SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 252). 

 

Desta forma, vale pensar a importância da linguagem na vida humana e como 

os discursos podem ser considerados vivos nos modos sociais, apresentando assim 

contradições e interconexões sócio-ideológicas em relação à história, a grupos 

sociais, tendências, círculos, entre outros. É por isso que, para Bakhtin, a linguagem 

é sempre acompanhada de sentido ideológico, é contextual e carregada de 

significados que lhe foram atribuídos socialmente (BAKHTIN, 1997). 

E é a tensão entre estas contradições, desta multiplicidade de vozes e 

discursos que podem dar conta da complexidade da realidade. Como o foco voltado 

não só para o que a pessoa diz, mas para a cena dialógica que acontece no encontro 

com o outro, consciente de que esta fala não é produto só do indivíduo, mas se 

constrói em contexto e mergulhada em sentidos e representações sociais. 

Moscovici (2015) aponta que, enquanto houve uma época em que a 

linguagem comum, do dia-a-dia, também era a linguagem do conhecimento, ou seja, 

a ciência das fórmulas, conceitos definidos e disputados ainda não estava bem 

estabelecida. Atualmente, o autor percebe uma cisão maior entre estas duas, de forma 

que a linguagem comum se distancia da teoria, mas ela continua relacionada às 

representações e à sua realidade histórica e convencional. 

 

1.1.1 Como se formam as Representações Sociais 

Nosso autor de referência para o estudo das RS, Moscovici (2015), destaca 

dois processos como geradores de representações sociais: a ancoragem e a 

objetivação. O primeiro trata-se de uma tentativa de ancorar o que é estranho, não 

familiar, nomear e classificar, adequando-o às categorias e imagens que já 

possuímos, de forma a torná-las comuns e familiares, e ao fazê-lo, acaba-se por 

revelar os conceitos e teorias que baseiam a própria sociedade e a realidade. 

Quando deparamo-nos com um novo objeto, conceito ou ideia, buscamos 

relacioná-lo com algo familiar, com alguma categoria já existente, e assim que o 

ancoramos nesta, o objeto adquire características dessa categoria e é reajustado para 

melhor se encaixar. Neste processo, as RS anteriores já delimitaram e determinaram 

de certa forma o que vamos encontrar, porque ao tornarmos familiar, relacionamos 

com o conhecido, modificando assim ambas as RS, as novas e as mais antigas. E ao 

fazê-lo criamos um protótipo que representa aquela categoria para nós, e é a este 
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protótipo que todos os objetos desta categoria irão se relacionar. Assim, se 

pensarmos nas categorias: judeu, feminista, francês, político, ou marxista, vê-se que 

dentro de cada uma destas há elementos ideais que os caracterizam, ainda que ao 

compararmos cada indivíduo com este protótipo podemos ver discrepâncias, o que 

não destrói o protótipo, mas pode modificá-lo, e se a impressão sobre determinada 

categoria é positiva, tendemos a aceitar o objeto, se é negativa, rejeitamo-lo. 

Isto ocorre, por exemplo, quando um professor entrevistado responde sobre 

qual é o perfil do estudante que evade em sua opinião e ele constrói um protótipo 

deste estudante ao determinar características e até categorias diferentes. Contudo, ao 

ser perguntado em relação a casos de evasão que vivenciou, o mesmo professor dará 

exemplos reais, que podem aproximar-se ou afastar-se do perfil por ele mesmo 

criado. Os casos relatados podem ter contribuído de alguma forma para construir o 

perfil ao qual o professor se refere, contudo não correspondem a ele em sua 

totalidade. 

Desta forma, reconhece-se as pessoas, objetos e ideias (e não as conhece), ou 

seja, verifica-se em que categorias se encaixam, o que pode se dar pela generalização 

– quando usa-se categorias mais amplas – ou pela particularização – por meio da 

qual busca-se uma característica que diferencia este objeto do todo da categoria. 

Parte-se do pressuposto de que toda classificação implica em uma aceitação ou 

rejeição por parte daquele que classifica. Leme (1995) lembra que esta generalização 

não é neutra, ela implica em uma atitude em relação ao que é classificado e em uma 

vontade de considerar aquilo normal ou desviante. 

Estas nomeação e classificação não são, contudo, realizadas de forma 

puramente intelectual, pois se relacionam a uma atividade social. Assim, grupos 

podem ser estigmatizados psicológica e politicamente como, por exemplo, quando se 

classifica algo como latino ou gay em ordem de excluir ou pontuar como fora “da 

norma”. 

Moscovici (2015) ilustra a apropriação do conhecimento científico pelo senso 

comum ao estudar a popularização da psicanálise na França e o crescimento do uso 

de expressões como “complexo de timidez” ou “complexo de gêmeos”, que não são 

conceitos psicanalíticos, mas que surgiram no senso comum para reclassificar 

questões de timidez e irmãos, com o empréstimo de vocabulário para dar ares de 

cientificidade. Um exemplo mais contemporâneo a este respeito é quando alguém diz 
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que “sente-se bipolar” ou que “parece autista”, ambos os conceitos são diagnósticos 

médicos que foram apropriados neste contexto como sentimentos. 

Outro exemplo relacionado ao tema é a utilização do termo evasão por todos 

os educadores e profissionais envolvidos com a educação, de forma coerente e que 

permite a comunicação, contudo ao se explorar melhor este conceito a partir do 

discurso de cada um, muitos elementos e definições acabam por surgir nas 

entrelinhas: seja a visão de uma escolha do aluno, uma falha da escola, um fenômeno 

que faz parte da rotina escolar, uma responsabilidade da família, entre outros, 

demonstrando que estes educadores se apropriam do conceito científico, mas que não 

o usam de maneira neutra a seus próprios valores e representações. 

É válido mencionar que todo pensamento ou percepção possui ancoragem, 

isto é, não há um pensamento que se apresenta como um déficit ou limitação de 

outro, eles representam perspectivas diversas de diferentes grupos, ou seja, pontos de 

vista baseados no consenso. Este posicionamento leva-nos a inferir a impossibilidade 

de um viés ou sistema geral, tendo em vista que se formam por indivíduos ou grupos 

heterogêneos. 

Quanto à objetivação, consiste em um processo de transformar algo abstrato 

em algo quase concreto, em trazer ao mundo físico aquela imagem ligada à palavra, 

o que a transmuta em realidade, convencional, porém, uma realidade. Assim, algo 

estranho e incomum para uma geração pode tornar-se comum e óbvio para a 

próxima; esta domesticação é o resultado da objetivação. Segundo Crusoé (2004), a 

objetivação depende dos condicionantes culturais e do sistema de valores de um 

grupo (aspecto valorativo). 

O autor exemplifica ao referir-se à objetivação na linguagem: “[...] o que é 

conseguido muito simplesmente colocando substantivos – que, por definição, 

referem-se a substâncias, a seres – em lugar de adjetivos, advérbios, etc. Desse 

modo, atributos ou relações são transformadas em coisas” (MOSCOVICI, 2015, p. 

76). 

As comparações e relações realizadas entre os conceitos para facilitar a 

compreensão dão mais definição para uma representação ao longo do tempo. A 

aceitação de um paradigma depende de um forte referencial e proximidade com 

paradigmas atuais. Passando a ser mais aceito, palavras relacionadas a ele são mais 

usadas e logo se tem mais fórmulas clichês e imagens ligadas ao conceito. 
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Quanto mais distante e ignorada a origem de uma RS se torna, mais ela se 

“fossiliza”, isto é, mais estável e duradoura ela pode se tornar. A imagem ligada à 

palavra ou ideia pode se separar desta e ser aceita socialmente como uma realidade 

convencional. O menor conhecimento e a menor consciência a respeito de uma RS 

aumentam sua influência, e daí a importância do seu estudo, bem como, a 

complexidade deste (MOSCOVICI, 2015). 

Através da consciência da origem e do papel que determinadas representações 

têm na própria vida é possível entender o poder de influência destas e até mesmo 

diminuir esse impacto e modificá-las, não só no plano individual, mas social 

também. Ainda que, a capacidade transformadora da escola seja limitada, haja vista 

as influências e ações causadas pela ideologia fatalista e imobilizante que dita o 

neoliberalismo (OLIVEIRA, 2002). 

Retomando o exemplo anterior sobre “sentir-se bipolar”: boa parte das 

pessoas que sabem que a palavra bipolar refere-se a um transtorno psiquiátrico 

teriam dificuldades em descrever como se dá este diagnóstico ou o que o caracteriza, 

ainda assim, se faz a entender por um amigo quando diz que se sente bipolar, porque 

de certa forma ambos compartilham esta representação. A imagem de bipolar do 

senso comum pode vir a substituir seus sentimentos e sua personalidade, e até 

mesmo prestar-se como justificativa para seu comportamento ou como insulto. 

É o caso do conceito de “família desestruturada” que se apresenta nas mais 

despreocupadas discussões do dia-a-dia e também se apresentou ao longo das 

entrevistas conduzidas durante a coleta de dados ao se referirem as famílias de 

estudantes evadidos. Entende-se que o uso desse termo é inadequado e 

preconceituoso, porque supõe a existência de uma família modelo, com uma 

estrutura ideal (que geralmente se refere à família mononuclear composta por um 

casal heterossexual e sua prole) e que todas as outras configurações familiares sejam 

desvios desta norma e, consequentemente, problemáticas. Por isso, é sempre com um 

tom pejorativo que uma família é descrita como desestruturada, não só no senso 

comum quanto por especialistas que utilizam desta descrição ainda que a corrijam 

logo em seguida. A distância e ignorância da origem desta representação de família 

só a faz fortalecer-se ainda mais, afinal a família desestruturada é sempre a família 

do outro, não importa como ela seja, como reflete Fonseca (2005). 

Assim, ancoragem e objetivação são formas de lidar com a memória, seja no 

processo de armazenamento quanto na evocação. Classificar e relacionar o 
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desconhecido com algo que já se conhece é o que fazemos para memorizar, e 

também uma forma prática para lidar com a angústia e ansiedade que o não familiar 

vem a nos causar, afinal, se não se é capaz de nomear algo, a capacidade de refletir e 

ter pensamentos complexos a seu respeito é prejudicada. 

 

1.1.2 Funções das Representações Sociais 

Crusoé (2004) pontua as principais funções das RS: função de saber, que 

possibilita que os indivíduos compreendam e expliquem a realidade de acordo com 

sua cognição, valores e crenças; de identidade, protege as idiossincrasias dos grupos 

ao situar indivíduos e grupos no campo social; de orientação, que precede e orienta 

os comportamentos e práticas; e a função justificadora das condutas, a qual sucede os 

comportamentos e posicionamentos de indivíduos e grupo em ordem de justificá-los. 

Assim, percebe-se que todas as funções das RS estão relacionadas com a 

organização, orientação e classificação, seja de ideias, objetos ou pessoas, o que não 

significa que não haverá contradições e incoerências entre as RS dentro de um 

mesmo grupo, ou mesmo no relato de uma única pessoa. Isto ocorre porque este 

conhecimento produzido e evidenciado pelas RS não segue a rigorosidade e estrutura 

da metodologia científica. Este tipo de evidência aparece entre os dados desta 

pesquisa, pois são características do conhecimento do senso comum. 

Segundo a Teoria das Representações Sociais, há um conhecimento legítimo 

do senso comum, que sendo circunscrito, se diferencia do conhecimento científico. 

Este também gera representações ao ser incorporado pela sociedade, através da 

cultura, da linguagem e dos processos geradores de RS (CRUSOÉ, 2004; 

MOSCOVICI, 2015). 

Em leitura mais contemporânea, as representações sociais passaram a ser 

subdivididas em um núcleo central e um sistema periférico, a teoria do núcleo 

central. Assim, o núcleo central compreende a representação em sua estrutura 

principal e mais rígida. Este seria circunscrito por um sistema periférico que é mais 

flexível e dinâmico, o qual compreende as informações mais adaptadas ao contexto e 

mais próximo das experiências individuais (OLIVEIRA, 2002). 

Se a parte mais estável e resistente à mudança presente no núcleo central é o 

que deve ser questionado e relacionado à modificação estrutural, está na parte mais 

flexível o questionamento e o espaço para a mudança ou cristalização de uma 
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representação, o que depende do contexto, da situação social, econômica, política e 

pessoal. 

De fato, os sistemas de representações são feitos de contradições, e estas se 

articulam de maneira coerente em torno de esquemas dominantes que conferem às 

RS adaptação ao nível funcional segundo o grau de realidade confrontado pelos 

sujeitos (GILLY, 1989). Sendo o campo da educação propício para a observação 

desta dinâmica das RS e de suas aproximações e distanciamentos do discurso 

hegemônico na sociedade. 

Contradições que se apresentam não somente entre um discurso e outro, mas 

também em relação deste com a teoria, entre teoria e prática e entre as diferentes 

práticas e ideologias que disputam no espaço escolar. Para tanto, podemos pensar nas 

definições de evasão e abandono que se mostram tão diversas na literatura científica 

e nos documentos oficiais, enquanto que se mostrou bem coesa dentre as respostas 

dos entrevistados, ainda que ao longo das entrevistas outras contradições se faziam 

presentes, a exemplo da diversidade de respostas sobre a existência ou não do perfil 

de aluno evadido. 

 

1.2 As Representações Sociais aplicadas à educação 

Considerando que as Representações Sociais são mais gerais e lógicas que as 

opiniões, estas têm um importante papel nas relações e práticas sociais, e nestas 

práticas podemos incluir a prática pedagógica. Nas palavras de Bakhtin (1997, p. 41, 

grifo do autor): 

 

A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos 

da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são 

tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 

todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a 

palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações 

sociais, mesmo daquelas que apenas despontam [...] A palavra constitui o 

meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças 

que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica 

[...] A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais 

efêmeras das mudanças sociais. 

 

 Esta sessão do texto busca expor como isto se dá e como a identificação das 

representações de membros da comunidade escolar em relação a certo objeto, no 

caso em relação à evasão escolar, pode desenvolver e aprofundar a discussão sobre 

questões de sala de aula que atravessam a dinâmica escolar. 
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Ao se propor a estudar o conhecimento do senso comum e suas 

representações, Moscovici recomenda que o primeiro passo seja estabelecer uma 

distância crítica do mundo cotidiano onde estão as representações. Assim, busca-se 

tornar o familiar em não familiar para que as RS sejam vistas como fenômenos e 

descritas de acordo com a técnica metodológica mais propícia, consoante às 

circunstâncias. 

Isso nos remete à teoria da linguagem de Bakhtin, como Souza e Albuquerque 

(2012) pontuam ao falar do texto do pesquisador. Ele deve possibilitar pausas e 

reflexões, de forma a ganhar mais estabilidade, buscando generalizações e 

enunciados, ainda que não passem muitas vezes de verdades provisórias. Assim, 

difere-se dos discursos que ocorrem na vida cotidiana (senso comum) que se 

apresentam de forma desordenada, única e contínua. 

De acordo com os autores, ao se pensar a complexidade da pesquisa em 

ciências humanas é preciso considerar que: 

 

O mundo em que vivemos fala de diversas maneiras, e essas formam o 

cenário onde contracenam a ambiguidade e a contradição, certeza e 

incertezas. Somente a tensão entre as múltiplas vozes que participam do 

diálogo da vida pode dar conta da integridade e da complexidade do real 

(SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 115). 

 

Uma investigação no campo da educação através da Teoria das 

Representações Sociais demanda considerar o papel fundamental das representações 

sociais nas relações e práticas sociais, bem como, do senso comum como 

conhecimento verdadeiro e condutor de práticas e mudanças na sociedade. Nas 

palavras de Crusoé (2004, p. 114), a prática pedagógica é: “[...] um espaço em que 

circulam diferentes representações, que por sua vez, guiam essa prática, e, 

desconsiderá-las como conhecimento verdadeiro, seria não reconhecer os sujeitos 

dessa prática como sujeito social/cognitivo/afetivo”. 

Oliveira (2002, p. 22) afirma que a rotina escolar: “[...] parece ocultar o 

processo de formação de sujeitos e deixar no obscuro as interpretações que 

intermediam e direcionam o ato de ensinar e aprender”. Tais interpretações podem se 

mostrar antagônicas, dialéticas e difusas, muitas vezes, pois também refletem 

diferentes ideologias e pontos de vista. 

Destarte, esta teoria permite que, por meio da identificação das 

representações de membros da comunidade escolar em relação a certo objeto, a 
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evasão no ensino médio nesta pesquisa, seja possível compreender e discutir-se 

questões de sala de aula que atravessam a dinâmica escolar. Afinal, entende-se a 

evasão não como um ato deliberado de abandonar a escola e o sistema escolar como 

um todo, mas como o ápice de um processo longo, o qual compreendeu muitos 

obstáculos, fracassos e condições adversas ao comportamento de estudar e frequentar 

a escola. 

Como destaca Bakhtin (1997), a língua é um fato social, diretamente ligado 

às condições de comunicação e estas diretamente relacionadas às estruturas sociais. 

Pelo seu caráter social, não concerne aos indivíduos, mas é o local no qual valores 

sociais contraditórios concorrem, refletindo os conflitos de classe. 

Ao se pensar na prática escolar, a educação não é alheia à lógica dominante, 

de forma que tende a ser pensada e efetuada para naturalizar e manter a ideologia 

social preservando o sistema. Porquanto afirma Kuenzer (2005), ao analisar o 

trabalho pedagógico dentro do processo de trabalho capitalista e perceber que sua 

finalidade é disciplinar para uma vida social e produtiva de conformismo e consenso, 

a favor da valorização do capital. É também assim que Marx e Engels (1999) 

pontuam que a classe dominante de determinada época é quem desenvolve também o 

pensamento dominante, graças ao poder sobre os meios de produção material e 

intelectual. 

Assim, a escola como instituição reproduz em seu meio a ideologia 

dominante e é atravessada por diversos discursos: político, da gestão, dos 

funcionários, da comunidade, dos alunos, entre outros, e todos estes discursos que 

atravessam a escola, também a definem e estão carregados de RS. Nas palavras de 

Gilly (1989, p. 397, tradução nossa):  

 

o campo educativo aparece como um campo privilegiado para se ver 

como se constroem, evoluem e transformam as representações sociais no 

seio dos grupos sociais e esclarecer-nos sobre o papel destas construções 

na relação dos grupos com o objeto em questão.  

 

Portanto, o fracasso escolar e as desigualdades sociais frente à escola são 

alguns dos aspectos reveladores das representações.  

Ainda de acordo com Gilly (1989), o interesse pelas RS no campo da 

educação se dá em questões macroscópicas, como a relação entre o pertencimento a 

um grupo e os comportamentos frente à escola, a atribuição dos professores quando 
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sua própria atuação, bem como níveis de análise relativos à comunicação pedagógica 

e a construção de saberes. 

Ao analisar o discurso da escola sobre si mesma, Gilly (1989) considera que 

há uma contradição profunda entre o discurso ideológico de igualdade que a sustenta 

e o funcionamento desigual que ocorre devido a diferenças sociais, econômicas, de 

recursos, geográficas entre outras que a estruturam. E para justificar tais contrastes 

em meio a um discurso humanista e igualitário, busca-se apoio no discurso científico 

(teoria dos dons, diferentes inteligências e atitudes), assim, as representações 

construídas ganham status de conhecimento que se acomoda no senso comum, tendo 

função justificativa e conservativa. 

A visão liberal e suas vertentes, ao defender a liberdade individual e o 

indivíduo acima do coletivo, utilizam-se de argumentos meritocráticos para 

compreender a situação social e a pobreza, como demostra Santos (2018) ao resgatar 

diversas definições de pobreza. A partir deste ponto de vista, é a capacidade (ou falta 

dela) que faz o indivíduo ocupar determinada posição ou possuir algumas vantagens. 

Neste aspecto, pode-se até incentivar o combate aos males da pobreza que 

impedem o desenvolvimento econômico, ainda que não se discuta sua gênese, ao 

contrário, esta é naturalizada como sempre presente nas mais diversas sociedades. 

Outros posicionamentos, como o malthusianismo, o neomalthusianismo e a visão 

culturalista de Oscar Lewis, por exemplo, corroboram para este discurso, de forma 

que, enquanto um foca no controle populacional, o outro entende que a pobreza é 

fruto de uma “cultura da pobreza”, de forma que fatores culturais, de personalidade e 

permanentes na cultura causam tal postura e mentalidade que não mudam, ainda que 

as condições materiais se modifiquem (SANTOS, 2018). 

Assim, Santos (2018) assinala que o foco neoliberal é de responsabilizar o 

sujeito por seu sucesso ou fracasso, independente do acesso aos meios materiais que 

este possua, e como isto afeta o desenvolvimento econômico do país. E este discurso 

é reforçado e reproduzido também na escola e no senso comum. 

A diferenciação de discurso da ciência e do senso comum é o que Moscovici 

e seus seguidores chamam de dois universos de pensamento: universos consensuais e 

universos reificados (OLIVEIRA, 2002). Os universos reificados são a produção do 

conhecimento científico, que faz uso de métodos rigorosos, dados, teorizações 

hipotéticas, lógicas, demonstrações e argumentos; e assim fornecem matérias-primas 

para as RS com suas explicações sobre os fenômenos. É geralmente destes universos 
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que surgem o novo, o não familiar ou estranho, seja pela ciência, pela tecnologia ou 

pelas profissões especializadas que surgem. 

Isto se dá porque, de acordo com Moscovici (2015), é função da ciência 

causar este estranhamento, de forma que realiza o movimento oposto ao senso 

comum ao caminhar das premissas à conclusão e depois a comprovação na realidade 

das leis e resultados encontrados. Para tanto, o cientista necessita invalidar suas 

próprias “teorias” e contrastá-las com as evidências encontradas. 

Todavia, este cientista não é neutro ou totalmente racional ao fazê-lo. O risco 

que se corre, e especialmente nas ciências humanas, é o de recorrer-se à pretensa 

neutralidade da pesquisa e com isso alcançar a aparência dos fenômenos e do próprio 

ato de pesquisar. Bakhtin sugere que, para que se conduza uma pesquisa, se torne 

explícito o que e como o próprio ato da pesquisa é afetado pelas circunstâncias. 

Neste andamento, “[...] pensar se transforma numa extraordinária atenção para o 

mundo que se encontra diante de nós e também requer despojamento, 

disponibilidade, além da recusa a esquemas interpretativos preparados a priori” 

(SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 120). 

Já os universos consensuais de Moscovici estão dentro de uma lógica natural, 

do senso comum, desenvolvida das atividades intelectuais do dia-a-dia nas interações 

sociais. As teorias e pensamentos dos universos reificados são apropriados, 

compartilhados e classificados, pelos processos de ancoragem e objetivação já 

explanados anteriormente. É quando o novo é incorporado pelos universos 

consensuais que surge uma teoria do cotidiano, a explicação ou significação da 

realidade (SÁ, 1995). 

Alguns dos principais agentes de transmissão do conhecimento científico para 

as massas de forma que os leva a ser incorporados pelo senso comum são, segundo 

Oliveira (2002), a imprensa, os cientistas amadores, profissionais do marketing e 

professores. Contudo, podemos ainda acrescentar os influenciadores digitais, como 

os youtubers, e líderes religiosos, como ilustra a pesquisa Wellcome Global Monitor 

(WELLCOME, 2018) que, ao monitorar o engajamento e confiança populacional na 

ciência, demonstrou que 13% dos entrevistados brasileiros têm alta confiança em 

dados científicos e 46% dos sujeitos disseram que a ciência diverge de sua religião, e 

destes 75% escolhe a religião quando há discordância entre ciência e religião. 

Tais dados compactuam com os da pesquisa do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE, 2019), que levantou que dentre as fontes mais confiáveis de 
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informação, apenas 12% das pessoas citaram os cientistas, 26% médicos, 26% 

jornalistas e 15% líderes religiosos, ainda que ao calcular o índice de confiança 

destes, os médicos recebam 0,85, cientistas de universidades/institutos 0,84, 

cientistas de empresas 0,46, religiosos 0,41 e jornalistas 0,36, em uma escala de -1 

(um negativo) a 1 (um positivo). A mesma pesquisa demonstra que os programas de 

televisão são listados como o principal meio de informação sobre ciência e 

tecnologia (11% frequentemente e 37% às vezes), seguidos por internet e redes 

sociais (14% frequentemente e 25% às vezes), conversa com os amigos (6% 

frequentemente e 20% às vezes) e revistas (3% frequentemente e 21% às vezes) 

(CGEE, 2019). 

Sobre o papel da mídia na divulgação da ideologia dominante, é importante 

frisar que: 

 

Os meios de comunicação de massa consolidam um modo de pensar 

unificado que torna movimento de produção e reprodução da vida no 

contexto das relações capitalistas, os trabalhadores perdem a dimensão da 

luta de classes. Falar em emancipação exige que se explicitem esses 

limites (SCHLESENER, 2016, p. 54). 

 

E paralelo a isso temos o educador como alguém que ocupa uma posição 

privilegiada, pois são divulgadores dos conhecimentos científicos, ao contribuir para 

a formação dos estudantes e: 

 

Embora, como qualquer outra pessoa, seu conhecimento seja formado a 

partir dos dois universos, o professor deveria apresentar maior clareza 

argumentativa, uma vez que ele terá o papel de transpor esse 

conhecimento para sua prática cotidiana, além de transferi-lo para outras 

pessoas, entre as quais, os alunos. (OLIVEIRA, 2002, p. 29). 

 

Contudo, o prestígio dos professores nas Américas se mostra baixo, 

especialmente no Brasil. É o que releva a pesquisa Global Core Teacher Status 

realizada pela Varkey Foundation que analisa o reconhecimento dado pela população 

aos professores em 35 países, dos quais o Brasil é o país de status mais baixo
2
. De 

acordo com a pesquisa, cerca de 10% dos brasileiros acreditam que certamente ou 

provavelmente os estudantes respeitam seus professores, comparando o status social 

da profissão com a de bibliotecária(o). 

                                                           
2
 A pesquisa comparou o status de professores em 35 países, em uma escala de 1-100, o Brasil ficou 

na última posição nas duas edições (2013 e 2018) com menos de 5 pontos. 
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A partir do que apontamos até aqui, pode-se pensar que a ancoragem e 

objetivação dos conhecimentos se dá sob a ação da tradição, da cultura, das relações 

sociais e da história, o que não significa que não ocorram mudanças na realidade 

consensual, no pensamento social ou que não haja transformações nas imagens e 

ideias que nos atravessam; elas ocorrem e é este movimento de algo novo que se 

apresenta e transforma e é transformado no sistema das relações que garante a 

instabilidade, diferenciando o pensamento social da rigidez que Durkheim defendia. 

É válido lembrar que, como já foi demonstrado, a escola não é a única 

dimensão social a influenciar as representações sociais, que são dinâmicas, afinal, 

existem muitas outras dimensões sociais que interagem na composição do senso 

comum, como a família, igreja, mídia, cultura, amigos etc., o que dá ao senso comum 

um potencial de transformação. 

A comunicação ideológica que ocorre na vida cotidiana, que não pode ser 

vinculada a uma esfera ideológica específica, é notável e muito rica, se relaciona aos 

processos de produção e também a diferentes ideologias especializadas e formais. “A 

„ideologia do cotidiano‟, que se exprime na vida corrente, é o cadinho onde se 

formam e se renovam as ideologias constituídas” (BAKHTIN, 1997, p. 16).  

Assente nisto, é válido considerar a definição de senso comum para Gramsci, 

para o qual se apresenta como uma concepção de mundo desorganizada que é 

absorvida de maneira acrítica nos diversos ambientes sociais e culturais que o 

indivíduo se desenvolve, sendo diversa, complexa e composta por materialismo (pois 

é produto das experiências reais e da percepção da aparência dos fatos), dogmatismo 

(tendo em vista que é cheio de princípios indemonstráveis, que carecem de fé e 

guiados pela lógica formal) e, por fim, incoerência (já que é atravessado por 

contradições e discrepâncias, tanto entre seus argumentos quanto historicamente e 

dentro das civilizações) (MARI; GRADE, 2015). 

Para Gramsci, o senso comum é a “filosofia dos não filósofos”, ou seja, são as 

explicações e enunciados que as classes populares desenvolveram, herdaram e 

absorveram para caracterizar suas vidas. Esta visão externa é aceita pela sua 

comodidade, ao invés de se desenvolver uma visão crítica e consciente para 

participar e produzir a vida em sociedade. 

Konder (2002), baseado em Gramsci, alerta para a limitação do senso comum 

em perceber a realidade, pois é principalmente oriundo de empiria, ou seja, da 

compreensão imediata e superficial, com ideias difusas e incoerentes. Há em seu 
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interior parte de bom senso, do qual pode-se basear o desenvolvimento de espírito 

crítico, o que não corresponde ao mesmo que o senso comum seja herdeiro de toda a 

sabedoria popular. 

Através do desenvolvimento da consciência de si na história e da visão crítica 

da concepção de mundo atual para um modelo coerente, alcança-se o bom senso. De 

acordo com Mari e Grade (2015, p. 4), o bom senso corresponde ao núcleo presente 

em todo o senso comum e é definido como “[...] os elementos racionais, coerentes, 

orgânicos que apontam para uma concepção histórica e social do homem fundado em 

uma certa dose de experiência e de observação direta da realidade”. 

Então, a filosofia científica e a filosofia popular são correlacionadas e é por 

conta disso que Gramsci destaca a importância da análise do senso comum para que 

se possa pensar em uma estratégia hegemônica, pois para o autor “[...] a educação é 

apreendida como um processo de elevação do senso comum ao bom senso, ou a uma 

nova concepção de mundo, onde os intelectuais exercem o papel de mediadores” 

(MARI; GRADE, 2015, p. 1). 

Para alcançar uma visão de mundo mais unitária e homogênea parte-se do 

senso comum, mas isso não ocorre de maneira fortuita. Somente com a crítica da 

racionalidade histórica tem-se a adesão das classes populares e, ao longo do tempo, 

as contradições e elementos aleatórios vão sendo desconstruídos e permanece o que é 

relevante ao momento histórico. De forma que, para Gramsci, o processo 

hegemônico compreende um ato pedagógico (de educação das massas) e um ato 

político. 

Assim, a educação pode ser utilizada como uma maneira de fortalecer as 

classes exploradas na luta contra a opressão, mas esta capacidade é limitada porque 

sozinha ela não é capaz de solucionar os conflitos e contradições entre capital e 

trabalho. Tem uma autonomia relativa, ou seja, é “complexo fundado” e não 

fundante, em uma perspectiva lukácsiana (SANTOS, 2018). 

Para Moscovici, a ideologia se apresenta como a terceira fase do 

desenvolvimento da representação social. A primeira fase é a científica, quando o 

conhecimento toma forma dentro dos universos consensuais, quando este é difundido 

socialmente e incorporado nas mais diversas formas, ou seja, passa a fazer parte do 

universo reificado, é a chamada fase representacional (segunda fase). Por fim, 

quando conjuntos destas representações compartilhadas socialmente são apropriados, 

não necessariamente por consenso e interação, por órgãos estatais ou escolas de 
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pensamento, tem-se a fase ideológica (SAWAIA, 1995). Cabe a nós recorrer à teoria 

marxista para não nos arriscarmos a compreender estes sujeitos que se deparam com 

a ideologia como livres e autônomos, enquanto na realidade, as relações de produção 

que se estabelecem socialmente tornam suas ações/representações limitadas
3
.  

A este respeito Sawaia (1995, p. 78) destaca que: 

 

O conceito marxista de ideologia desmistifica a ingenuidade do processo 

cognitivo, colocando-o como mediação nas relações de dominação e 

exploração socioeconômica. As representações de um indivíduo não são 

independentes, relacionam-se a outros sistemas de representação e 

expressam um discurso sobre a sociedade inteira. 

 

Partindo dos pressupostos até aqui desenvolvidos, pode-se pensar o papel da 

educação e da escola dentro do cenário social, ou seja, dentro da sociedade de 

classes. Aqui temos uma educação institucionalizada, que é legitimada pelo Estado e 

que busca responder diretamente às necessidades de reprodução do capital. Uma 

educação que é articulada e desenvolvida desde os interesses das classes dominantes 

e, portanto, do capital, ainda que ofertada para a classe trabalhadora, não foge a seus 

propósitos e busca favorecer o mercado, deixando de lado objetivos de 

desenvolvimento das potencialidades e emancipação do sujeito (SANTOS, 2018). 

Assim, ainda que a educação sozinha não seja capaz de modificar as relações 

sociais, ela é peça central para a construção dessa crítica e da conscientização dos 

trabalhadores e estudantes. E relacionado a isso, apresenta-se o interesse da teoria 

das representações sociais em compreender e analisar possibilidades de mudança 

nessas representações, diretamente ligadas à teoria do núcleo central, segundo a qual 

o sistema periférico de uma RS possibilita a aproximação e/ou adaptação. Então, se 

uma RS começa a se mostrar muito contraditória ao núcleo central, ou seja, já não 

                                                           
3
 A partir da teoria materialista, entende-se o trabalho como condição formadora das pessoas, pois ao 

produzir seu produto, elas também produzem a si mesmas. Assim, “[...] a produção de ideias, de 

representações e da consciência está em primeiro lugar direta e intimamente ligada à atividade 

material e ao comércio material dos homens; é a linguagem da vida real” (MARX, ENGELS, 1999, p. 

20). A história é, pois, produto do trabalho humano, à medida que este transforma o mundo e as 

relações, numa relação dialética. Contudo, o trabalho dentro da perspectiva do capital, caracteriza-se 

pela divisão social do trabalho e a propriedade privada dos meios de produção por parte do capitalista. 

Neste contexto o trabalho torna-se mercadoria, que o trabalhador necessita vender para sua 

subsistência. Este perde seu potencial criativo e torna-se estranhado (alienado) para o trabalhador. 

Marx (2004) pontua que este estranhamento do trabalho se dá: com relação a si mesmo, pois não é 

mais autodeterminado, aqui o/a trabalhador/a exerce uma função que lhe foi incumbida, mas que lhe é 

estranha; com relação ao outro, já que a tarefa desenvolvida coletivamente passa a ser mediada pelo 

capital e o outro se torna um concorrente; e com relação ao produto do trabalho, haja vista que o/a 

trabalhador/a não se reconhece neste produto, ao qual este pode nem mesmo ter acesso, e assim 

produz riqueza para o capitalista e privação para si. 
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corresponde aos fenômenos representados como no passado, pode haver 

transformação da RS, não só uma adaptação (OLIVEIRA, 2002). 

Destarte, quando as representações que existem no ambiente escolar já não 

bastam para explicar aquela realidade, pode haver a transformação de suas RS, e 

consequentemente, transformação das próprias relações na escola. A compreensão 

das representações sociais que baseiam as práticas e discursos presentes na escola 

coloca em evidência suas contradições, e somente após a tomada de consciência 

destas contradições é possível construir outras, mais condizentes com a realidade e 

de maneira crítica. 

Ao analisar o movimento de democratização do ensino e prolongamento dos 

estudos até o ensino secundário na França, Gilly (1989) pontua como alguns dos 

melhores indicadores dos aspectos centrais das representações estão subjacentes aos 

diversos discursos produzidos sobre a escola como o fracasso escolar e as 

desigualdades sociais face à escola. Isso porque se torna enriquecedor ver como cada 

um dos diferentes grupos envolvidos neste processo elaboraram seus sistemas de 

representações e como são tratadas as contradições que chegam até a escola. Aqui, as 

RS operam sob “compromissos adaptativos” sob a pressão das ideologias que as 

alcançam e das condições reais e limitadas pela estrutura e pelo sistema escolar. 

De acordo com Fornari (2010, p.118), “[...] a educação tem a resposta para 

seus próprios problemas; resposta, não solução, pois a solução dos problemas como 

evasão e reprovação escolar não necessariamente está na escola, mas na 

transformação social”. Assim, considera-se que as condições históricas e sociais e as 

relações de trabalho e capital são determinantes para a experiência do processo de 

aprendizagem e seu desfecho, seja na aprovação, reprovação, abandono ou evasão. 

E para tanto, distanciamo-nos da postura mais cognitivista que caracterizava a 

teoria de Moscovici e seus seguidores em um primeiro momento, pois, ao se 

considerar um ser humano é preciso analisar também a sociedade, cultura, momento 

histórico e condições político-econômicas em que este se insere. Esta postura 

aproxima-nos da Psicologia Sócio-histórica, ou seja, de uma concepção materialista 

do indivíduo, da sociedade e de seus processos. 

De forma que partimos do discurso dos sujeitos, mas compreendendo o 

caráter social desta fala. Como pontua Bakhtin (1997, p. 46): 
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São as mesmas condições econômicas que associam um novo elemento da 

realidade ao Horizonte Social que o tornam socialmente pertinente, e são 

as mesmas forças e criam as formas da comunicação ideológica 

(cognitiva, artística, religiosa, etc.) as quais determinam, por sua vez, as 

formas da expressão semiótica. 

 

Autores como Lane (1995) se apoiam na Psicologia soviética - de Vigotski, 

Leontiev entre outros - para construir uma postura crítica e encontraram nas 

Representações Sociais elementos importantes para a análise dos fenômenos 

psicológicos e sociais, principalmente de maneira empírica. 

A autora pontua que toda psicologia é social, considerando como ser humano 

(fisiológico e psicológico), sociedade e história estão intrinsicamente associados. 

Como Vigotski demonstrou através de seus estudos a respeito da linguagem e do 

pensamento, ambas funções superiores tem caráter mediacional no desenvolvimento 

do psiquismo, da consciência e da atividade, isto é, são responsáveis pela mediação 

do sujeito e mundo externo no desenvolvimento do ser e das suas funções superiores, 

ao mesmo tempo em que adquire a cultura e se adapta à sua realidade e grupos 

sociais, tornando-se humano. 

Já Leontiev assinala as três categorias dialéticas fundamentais da constituição 

do psiquismo humano, são elas: a atividade, a consciência e a personalidade. Estas 

não podem ser observáveis de maneira direta, contudo, detectam-se “[...] através de 

procedimentos de análises demonstrativas, as quais, partindo do empírico e 

reinserindo-as no processo histórico que as produziu, avançam em direção ao 

concreto” (LANE, 1995, p. 67). 

Buscamos traçar este movimento ao longo desta pesquisa, ou seja, propomos 

não somente detectar categorias e representações, mas inseri-las em uma análise mais 

abrangente de forma a considerar o contexto histórico e social do recorte. De acordo 

com Lane (1995), isto se torna possível por conta da precisão teórica que o conceito 

de Representação Social adquiriu, bem como seu caráter dinâmico e sua dualidade 

individual-social, que permite um caminho de análise do micro ao macro, o que é 

ilustrado pela variedade de métodos e procedimentos de pesquisas sobre as 

representações sociais desenvolvidos e presentes na literatura. 

Ao se desenvolver uma pesquisa nas ciências humanas é fundamental ter 

consciência de que este não é um ato neutro e que este tipo de pesquisa apresenta ao 

menos dois sujeitos (pesquisador e pesquisado) cognoscentes e falantes que a partir 
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deste encontro buscam produzir conhecimento de maneira dialógica e bilateral 

(SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012). 

Souza e Albuquerque (2012), ao se basearem na teoria da linguagem de 

Bakhtin, destacam que é preciso considerar a complexidade do encontro com o outro, 

necessário à pesquisa e à reflexão posterior. Assim, após a compreensão da não 

neutralidade de pesquisa, e que o próprio olhar para o outro também nos modifica e 

cabe preocupar-se com a densidade e a profundidade do conteúdo que se busca 

pesquisar, pois é fundamental deixar claro no relato tanto o que nos orienta nesta 

investigação quanto quais são as circunstâncias envolvidas e seus possíveis efeitos e 

limitações à pesquisa em si. 

O outro cuidado que o pesquisador deve ter é com relação ao segundo 

encontro que inevitavelmente ocorrerá: o encontro deste com a folha em branco e o 

texto que resultará daí. A este respeito, Souza e Albuquerque (2012, p. 114) dizem 

que: “[...] se o pesquisador busca compreender uma dada realidade, seu modo de 

compreender não se separa do seu modo de avaliar, pois ambos, compreensão e 

avaliação, se constituem como momentos simultâneos de um ato integral único”. 

Desta forma, a teoria das Representações Sociais foi utilizada em pesquisas 

qualitativas e quantitativas, empíricas e teóricas, e levantaram-se os mais diversos 

dados em relação a muitos públicos e temáticas, ao longo dos anos, primeiramente na 

França e após por todo o mundo, ao que Moscovici chamou de “politeísmo 

metodológico”, pois se pode utilizar a técnica metodológica mais adequada para os 

objetivos da pesquisa, desde que se atente às representações sociais como referencial 

interpretativo. 

A teoria materialista dá-nos suporte nas análises realizadas, pois somente com 

os dados empíricos não é possível realizar leituras mais abrangentes, de modo que 

limitar-se ao horizonte social das próprias ideologias presentes na fala sem avançar 

sobre as mesmas. Para tanto, este olhar mais amplo e contextual é o propósito da 

revisão teórica sobre a evasão escolar levantada e exposta ao longo do texto, bem 

como do uso de teorias e autores de viés marxista e crítico, que nos auxiliam nas 

análises e discussões tanto dos dados teóricos apresentados quanto dos resultados 

empíricos posteriores. 
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Se este exercício de análise de conjuntura não é realizado, corre-se o risco de 

desenvolver-se uma pesquisa acrítica, voltada para o individualismo metodológico
4
. 

Quando importa enfatizar que o empírico não é puramente físico, mas um fenômeno 

humano e histórico, enquanto as pessoas são seres significantes que atuam sobre o 

mundo e o transformam e interpretam, da mesma forma que importa salientar o 

caráter histórico da consciência (SAWAIA, 1995). 

É o que Konder (2002) pontua ao dizer que as representações não se limitam 

às condições em que as pessoas se encontravam quando elas se originaram, e não 

podem ser consideradas imutáveis a partir da sua primeira definição e uso. Deriva 

desta concepção a preocupação com pensar os fenômenos sempre historicamente. 

Assim, na visão do materialismo de Marx, econômico, social, político e 

ideológico são inter-relacionados e determinam-se reciprocamente dentro da história. 

Nas palavras de Schlesener (2016, p. 46): “[...] a mesma lógica que estrutura as 

relações econômicas permeia o conjunto das demais instâncias da vida social e 

política, sedimentando-se no senso comum enquanto um conhecimento „objetivo‟ 

(universal e indiscutível)”. 

Historicamente, a educação surge da necessidade do próprio trabalho e vai se 

transformando de acordo com a complexificação do processo de produção. Ela media 

o processo de humanização do indivíduo e adquire características próprias em cada 

sociedade segundo as necessidades sociais do contexto. 

Ao resgatar a história da educação no Brasil, Santos (2018) destaca que 

somente quando a organização social e o sistema produtivo necessitaram que os 

trabalhadores recebessem alguma instrução que o complexo educacional foi obrigado 

a se expandir e entrou em crise. A luta de classes, assim, perpassa o sistema 

educacional: “[...] de modo que aos desfavorecidos cabe lutar pelo acesso a esse bem 

que as elites insistem em se fazer proprietárias, ao tempo em que esta última tenta 

manter a posse, o controle e restringir o acesso às camadas populares” (SANTOS, 

2018, p. 117). Cabe ao Estado mediar, através do reconhecimento formal do direito à 

educação e legitimando instituições educacionais, garantindo os interesses do capital. 

                                                           
4
 O individualismo metodológico tem como fundador Max Weber e sustenta que o sujeito é o 

principal responsável pelo processo de conhecimento, cabe a ele ordenar os dados da experiência de 

maneira lógica e a priori. Nesta concepção, os conceitos sociológicos devem ser descritos em termos 

individuais. Sawaia (1995), ao fazer este alerta sobre o individualismo metodológico, analisa que, por 

vezes, o cientista social recorre a conceitos mais neutros para evitar análises das estruturas e corre o 

risco de uma valorização da consciência do sujeito como única realidade, de maneira acrítica. 
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De forma que a escola apresenta em seu ambiente as contradições sociais e 

existe para cumprir as exigências desta estrutura social (conformar os indivíduos a 

situação econômico-social de crise do capital e exploração). A classe dominante 

busca formar seus filhos para manter o status quo, ou seja, para gerenciar a sociedade 

mantendo seus interesses de classe, e, proporciona aos trabalhadores uma educação 

mínima necessária para o desempenho de seu trabalho. 

De acordo com Althusser (1998), a escola se coloca como aparelho 

ideológico dominante na sociedade capitalista, essencial para a reprodução das 

relações de produção e controle das subjetividades, enquanto adota uma postura de 

instituição neutra, sem ideologias e laica. Ainda que professores lutem para este 

posicionamento, muitos adotam os objetivos burgueses escolares. 

Ao realizar-se esta análise pode se partir das representações sociais. Como 

expõe Gilly (1995), como sistemas simbólicos de mediação, as representações 

acompanham as transformações que o sistema escolar sofre devido às pressões 

econômicas e sociais, e por isso portam os elementos contraditórios que fazem parte 

das próprias contradições sociais. Mas também pode apresentar as pequenas 

possibilidades de mudança e as ideias que se modificam, de forma a pensar em 

futuras transformações do próprio núcleo central das representações anteriores. 

E assim, para a compreensão destas contradições e condições que 

caracterizam o Ensino Médio no Brasil atualmente e, bem como, o que a literatura 

tem a dizer sobre esta juventude que evade, ou ainda é expulsa, do sistema escolar, 

apresentamos uma revisão e reflexão mais exaustiva destas questões no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO II – JUVENTUDE EXCLUÍDA: DIFERENTES OLHARES 

SOBRE A EVASÃO NO ENSINO MÉDIO 

 

O foco deste capítulo é uma caracterização mais exaustiva da evasão escolar 

no Ensino Médio a partir da revisão bibliográfica realizada. Destarte, parte-se da 

apresentação do conceito de juventude, ou ainda juventudes, e como estas são 

compreendidas na nossa sociedade, bem como sua relação com a escolarização, 

desde a própria Lei de Diretrizes e Bases que regulamenta e garante a educação 

básica obrigatória e gratuita, até os dados de como esta juventude tem acessado e 

abandonado a escola. 

Olhando para a juventude que evade buscamos levantar os principais fatores 

relacionados ao fenômeno da evasão que são diversos e separados em várias 

categorias distintas pelos pesquisadores. Durante as leituras, preferimos desenvolver 

três categorias ou perspectivas a partir das quais podemos pensar sobre a evasão, são 

elas: individual/familiar, escolar e social. Ainda que estes fatores sejam relacionados 

entre si, apresentam diferentes pesos a depender de cada realidade e situação. 

Preferimos utilizar os termos “fatores” e “perspectivas” ao conceito de causa, porque 

refletir sobre a evasão exige muito mais complexidade do que uma relação de causa-

efeito, além do que muito do que pode ter grande relevância para a história de um 

sujeito, não tem o mesmo peso na vida de outro. 

Busca-se discutir a relação da juventude e a escola, a partir de uma breve 

contextualização histórica do ingresso dos jovens na escola, sua obrigatoriedade e 

sentidos que, de acordo com a literatura, estes atribuem à escola, desde uma chance 

de transformação e ascensão social, até um lugar vazio de sentido que estes 

frequentam simplesmente por obrigação. 

 

2.1 Juventude e escolarização 

A definição de juventude não é homogênea, afinal, esta é constituída de 

sujeitos históricos e culturais, se modifica ao longo do tempo e sua análise requer a 

compreensão de que as lutas e contradições sociais transformam a sociedade e tudo o 

que lhe permeia. Assim, ainda que a adolescência seja vinculada principalmente às 

mudanças biológicas de crescimento que correspondem à puberdade, muitos outros 

fatores se vinculam a esta fase da vida, que muitas vezes se estende para além dos 12 
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aos 18 anos de idade como propõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990), compreendendo a larga faixa dos 15 aos 30 anos (MINAYO, 2011). 

Minayo (2011, p. 18) ao revisar diversas pesquisas nacionais sobre juventude 

no Brasil considera que: “[...] a juventude constitui a etapa da vida sobre a qual 

existe maior expectativa social; e um estágio do desenvolvimento que não é apenas 

uma ocorrência natural, e sim uma construção social que se acopla às transformações 

biológicas”. Ou seja, para além de faixas etárias e mudanças biológicas é preciso se 

considerar as condições sociais das quais emergem o “ser jovem” no presente. E as 

transformações no mundo do trabalho e na escola (SILVA; PELISSARI; 

STEIMBACH, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) compreende a adolescência como a 

fase da vida entre os 10 e 19 anos de idade, durante a qual surgem os caracteres 

sexuais secundários, e quando os processos psicológicos e as formas de identificação 

do jovem se modificam se aproximando da fase adulta, também há a transição do 

estado de dependência econômica total para o de relativa independência (MINAYO, 

2011) e esta também depende da formação e do trabalho. 

Enquanto o termo adolescência é preferido por disciplinas como a Biologia, a 

Medicina e a Psicologia, outras disciplinas preferem o conceito de juventude, como a 

Sociologia. Neste texto, damos preferência para os termos juventude/jovem, mas 

quando os termos adolescência/adolescente surgirem serão tomados como sinônimos. 

Minayo (2011) elenca três motivos para que os adultos se preocupem com os 

jovens na cultura ocidental: primeiramente porque eles quebram as regras 

estabelecidas, também porque eles serão o futuro da sociedade e, por último, porque 

refletem os valores sociais. Savage (2009) considera que a cultura jovem se tornou a 

“pedra angular” da sociedade e economia capitalista de forma que passou a permear 

todos os aspectos da cultura adulta também se relacionando com outras faixas etárias. 

 Assim, a autora se baseia em Foracchi para refletir que, enquanto a condição 

juvenil está caracterizada por esta “[...] vinculação experimental à realidade e aos 

valores sociais vigentes” (MINAYO, 2011, p. 19), isto por si só não garante o 

engajamento dos jovens em práticas transformadoras e libertadoras, por falta de 

compreensão da realidade e do que lhe compõe. Ao que acrescentamos a própria 

alienação e engessamento das condições materiais e das consciências característicos 

da sociabilidade do capital. 
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Destarte, a sociedade capitalista caracteriza-se pelo individualismo, 

fragmentação, alienação, exploração dos trabalhadores pelos donos dos meios de 

produção, consumismo e o controle do tempo e do espaço de trabalho visando à 

maximização do lucro. E é esta exploração crescente que esvazia de sentido o 

trabalho, fazendo que este não tenha nenhuma relação e significado para o 

trabalhador exceto assegurar a subsistência deste pela venda da sua força de trabalho 

(SCHLESENER, 2016). 

O que ainda assim não pode ser assegurado, tendo em vista o desemprego, 

trabalho informal e as baixas remunerações presentes na atualidade. De acordo com 

Marx (2004), o desenvolvimento das técnicas, tecnologias e diferentes formas de 

organização do espaço e do tempo têm como objetivo aumentar o lucro capitalista, e 

não aliviar ou reduzir as tarefas do trabalhador. 

Ilustram este cenário as taxas de desemprego no Brasil. Em levantamento do 

IBGE (2019) para o quarto trimestre do ano de 2019, a taxa de desocupação foi de 

11%, fechando o ano com uma taxa de 11,9%, ou seja, 12,6 milhões de pessoas, e a 

taxa de desalentados de 4,2%; 4,6 milhões de pessoas, com 14 anos de idade ou mais. 

Ao se fazer a comparação da taxa de desemprego por faixa etária, percebe-se que a 

taxa é maior entre os jovens (18-24 anos): 23,8%; mais do que o dobro da média 

geral, em comparação com as outras faixas contempladas: 14-17 anos (39,2%), 25-39 

anos (10,3%), 40-59 anos (6,6%) e 60 anos ou mais (4,2%). 

Em resultados mais recentes divulgados pelo IBGE (2020) através da PNAD 

Covid19, o Brasil bateu recorde na taxa de desemprego no terceiro trimestre do ano 

de 2020, fechando em 14,4%, um contingente de 13,5 milhões de pessoas. O estado 

do Paraná teve taxa de 11,4%. 

Dados da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (2020) sobre a juventude que não está vinculada nem ao trabalho ou 

educação formais (NEET – Youth not in employment, education or training) para o 

Brasil apontam um crescimento da porcentagem de jovens nesta condição ao longo 

dos anos, principalmente entre o sexo feminino seja na faixa etária de 15-19 anos ou 

na de 20-24 anos. Os dados podem ser observados na figura seguinte: 
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Fonte: Dados OCDE (2020), elaborada pelos autores. 

 

 A juventude NEET
5
 para a OCDE é a chamada juventude “ni-ni” europeia, 

aquela que nem trabalha nem estuda (ni trabajan, ni estudian, em espanhol). 

Considerados um dos grupos mais vulneráveis, que compartilham características 

sociais, econômicas e culturais comuns, também têm experiências pessoais e 

trajetórias diversas. 

 Fuentes e García (2020) ao analisar as características da juventude “ni-ni” na 

Espanha percebem que estes jovens recebem com maior impacto o resultado da crise 

econômica, do desemprego e da ausência de políticas públicas. Ainda que sejam 

estatisticamente agrupados sob a mesma categoria, são diversos os impactos desta 

condição considerando grupos sociais, identidades de gêneros e o pertencimento ou 

não a minorias. 

                                                           
5
 Segundo Fuentes e García (2020), o termo (NEET) foi primeiramente utilizado na Inglaterra em 

1990, para designar pessoas entre 16 e 18 anos em situação de risco de vulnerabilidade social e 

excluídas devido ao desemprego, sem atividade laboral ou formativa. 
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Figura 1- Juventude que não trabalha nem estuda no Brasil 
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 As mulheres parecem apresentar as maiores dificuldades dentro deste grupo, 

porque ainda que categorizadas como quem “não trabalha”, esta categoria ignora a 

condição de terceira jornada destas, isto é, o trabalho doméstico e de cuidados 

(especialmente se tem filhos) que se apresenta como trabalho não remunerado. 

É o que apontam Minayo (2011) e Gracia et al. (2013) ao dizer que são os 

jovens que mais percebem e sentem os efeitos da dinâmica reprodutiva exploratória 

do capital e da atual crise estrutural em suas vivências e ações. E estas taxas são 

especialmente importantes ao pensarmos na escolarização dos jovens considerando 

que o mesmo relatório do IBGE também apresenta as maiores taxas de desocupação 

entre os indivíduos com o Ensino Médio incompleto - 18,5% (IBGE, 2019). 

Dados de 2018 pela OCDE (2020) relacionando o nível de escolaridade e taxa 

de emprego na faixa etária de 25-64 anos relatam que está é menor entre aqueles com 

a educação básica incompleta (58,8%), seguida da educação básica completa 

(71,96%) e ensino superior (82,58%). 

É válido refletir que, ainda que não se encontrem dentre os classificados 

como trabalho formal, esta juventude pode ocupar-se em atividades informais, 

subempregos e em atividades ilegais. Neste último caso, sentirão a repressão direta 

do Estado pela morte ou pela perda da liberdade, somando-se a grande população 

carcerária que existe no Brasil, em sua maioria jovem, pobre e negra (SANTOS, 

2018; FRIGOTTO, 2019). 

Harvey (1992) cunhou o conceito da acumulação flexível. Esta se apresenta 

como um estado mais avançado no capital que se opôs à rigidez característica do 

fordismo. Flexibilidade que se mostra nos processos de trabalho, no mercado e nos 

padrões de consumo. Estas mudanças permitiram a rápida expansão do capital, 

exigiram mudanças na organização dos Estados e políticas. 

Estas transformações têm reflexo direto na educação em sentido estrito, ou 

seja, aquela que é legitimada pelo Estado e que busca atender e manter a demanda 

social hegemônica, pois a educação não se coloca à parte da lógica dominante, ao 

contrário, esta tende a ser pensada e executada de forma a manter e naturalizar a 

ideologia social preservando o sistema. Tendo-se em vista que “[...] toda a classe que 

aspira ao domínio, [...] deve antes de tudo conquistar o poder político para conseguir 

apresentar o seu interesse próprio como sendo o interesse universal” (MARX; 

ENGELS, 1999, p. 39). 
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Como já foi afirmado anteriormente, Marx e Engels (1999) observam que o 

pensamento dominante de uma época é desenvolvido pela classe dominante, de 

forma que estes têm poder tanto sobre os meios de produção material quanto de 

produção intelectual, subjugando o proletariado tanto materialmente como ao nível 

da consciência. Considerando-se que na divisão social do trabalho, aqui também se 

distanciam o trabalho material do trabalho intelectual. 

 

Com a divisão do trabalho e as novas relações estabelecidas, transforma-

se a estrutura e organização da sociedade em todas as suas instâncias. 

Sendo a educação concebida como uma prática social, ela acompanha tais 

transformações, passando a ser articulada com interesses econômicos, 

culturais e políticos dos grupos ou classes sociais que detém o capital 

(SIGNORI, 2015, p. 18). 

 

 Desta forma têm se, historicamente, a educação como resultado da 

necessidade do próprio trabalho, mediando o processo de humanização das pessoas e 

se tornando mais complexa ao longo do tempo, juntamente com as formas de 

produção. 

Por outro lado, a juventude tem sido apropriada como imagem ideal do 

consumismo, isto é, se tornou um signo publicitário para os meios de comunicação 

de massa, representando a alegria de consumir, a trivialidade do estilo e da aparência 

(SANTANA, 2008). Ainda que pesquisas demonstrem algumas mudanças nos ideais 

das novas gerações, como a preocupação com o meio ambiente, com ativismo e com 

o uso das mídias sociais, estas preocupações não deixam de ser acompanhadas pelo 

mercado e, consequentemente, este “estilo jovem” é apropriado por grupos de outras 

faixas etárias, o que alguns autores denominam como a “descronologização” das 

fases da vida (SAVAGE, 2009; MINAYO, 2011). 

 Contudo, criticar a juventude como desprovida de possibilidades de 

transformação, como a própria encarnação do consumismo, ou ainda, cair no 

saudosismo de outras gerações de jovens transformadores, são formas simplistas e 

generalizadoras de se olhar para a juventude. Desta forma, desconsideram-se todas as 

outras instituições e características sociais envolvidas que propiciam ou não estas 

transformações. Bem como as próprias características, desafios e mudanças 

vinculados à juventude, ou mesmo, as diferentes juventudes (MINAYO, 2011, 

ABRAMO, 2008). É o que destaca Minayo (2011, p. 23) ao pontuar que, 
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Nessa dialética social, gostaríamos de lembrar que, na realidade, grande 

parte da socialização de crianças e jovens continua a se dar por meio de 

canais e instituições tradicionais que vêm sofrendo, gradativamente, um 

processo de precarização. Uma dessas instituições fundamentais que hoje 

é questionada e criticada em todos os ângulos é a escola pública. 

 

Segundo Kuenzer (2005), dentro da lógica do capital, a finalidade do trabalho 

pedagógico tem sido o disciplinamento para a vida social e produtiva, seguindo nesse 

processo as transformações e especificidades de cada uma das fases e crises que o 

capitalismo possa conduzir à educação formal. Assim, tende-se para o conformismo 

e consenso, reduzindo as subjetividades e corpos ao que lhes cabe no sistema. 

Estas questões são especialmente importantes e presentes aos jovens nas 

etapas finais da educação básica, tendo em vista que a profissionalização, entrada no 

mundo do trabalho, busca por emprego e a continuidade dos estudos são 

frequentemente relacionados com os jovens, ainda que não se apresentem como 

assuntos exclusivos à juventude. 

A juventude é afetada por esta ideologia neoliberal e seus efeitos, ao 

responsabilizar-se o sujeito pelo próprio sucesso ou fracasso, sem se levar em 

consideração as condições materiais de sua realidade, e relacionar diretamente ações 

individuais ao desenvolvimento nacional, como foi e é o caso da “teoria” (na 

verdade, ideologia) do capital humano (SANTOS, 2018; GENTILI, 2005). 

Gentili (2005) aponta que, ainda que se busque a privatização das instituições 

e funções estatais, entre elas a escola, a esperança de que a escola é uma grande porta 

para novas oportunidades e para o mercado de trabalho, ainda persiste. Somada a 

responsabilização do indivíduo para que isto aconteça, ao buscar desenvolver suas 

habilidades e a capacidade de se mostrar como uma mercadoria atraente para este 

mercado, ou seja, a empregabilidade
6
. Empregabilidade seria a capacidade que um 

trabalhador precisa desenvolver para obter um emprego e mantê-lo, o que exige 

investimentos em formação continuada e adaptabilidade às demandas da empresa. 

Esta visão também não leva em consideração fatores essenciais que não 

podem ser modificados, mas que afetam a inserção e competição na escola e por um 

emprego, como questões culturais e características objetivas, como raça, gênero, 

etnias, padrões de beleza, deficiências, entre outras (GENTILI, 2005). 

                                                           
6
 Gentili (2005, p. 52) define empregabilidade como “um eufemismo da desigualdade estrutural que 

caracteriza o mercado de trabalho e que sintetiza a incapacidade - também estrutural – da educação em 

cumprir sua promessa integradora”. 
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Ao considerar como esta demanda por flexibilidade afeta a juventude, 

Minayo (2011, p. 27) reflete que: 

 

Nunca houve tantos programas governamentais, fosse para integrá-los, 

fosse para contê-los. Por sua vez, eles têm consciência de que o mercado 

laboral nunca será o mesmo como o do tempo de seus avós e pais, quando 

a estabilidade e o emprego fixo constituíam o ideal do trabalhador. 

 

De acordo com Bourdieu (1983), as delimitações entre juventude e velhice 

são arbitrárias, construídas socialmente e objetos de disputa. Características como 

irresponsabilidade, paixão, virilidade e violência são atribuídas aos jovens como 

forma de manter as relações de poder, deixando aos mais velhos a estratégia, a 

ambição, a sabedoria e o poder. Aos jovens também se relaciona a escolaridade, com 

constante ênfase na importância da escola para esta faixa etária. De forma que “[...] 

juventude e escolaridade passam, em alguns momentos, a confundir-se, dada a 

organicidade dessas duas condições de vida na modernidade” (SILVA; PELISSARI; 

STEIMBACH, 2013, p. 405). 

Abramo (2008) destaca as diferentes juventudes existentes, ou seja, que há 

grande heterogeneidade que vem a refletir em como esta fase é entendida e vivida. 

Esta diversidade de fatores que sempre existiram, segundo Silva, Pelissari e 

Steimbach (2013), é mais acentuada na conjuntura atual. 

Assim, é mera ideologia tratar a juventude como um grupo constituído e com 

interesses comuns, pois muitos outros aspectos determinam e refletem em suas 

constituições além da idade biológica. De tal forma que “[...] entre estas posições 

extremas, o estudante burguês e, do outro lado, o jovem operário que nem mesmo 

tem adolescência, encontramos hoje todas as figuras intermediárias” (BOURDIEU, 

1983, p. 114). 

A respeito do ingresso na escola, ela ocupa um lugar de destaque dentre a 

juventude pela sua obrigatoriedade e também porque se apresenta como chance de 

transformação do futuro dos jovens de classes mais baixas, proporcionando formação 

científica e/ou profissional (STOSKI; GELBCKE, 2016). Idealmente o Ensino 

Médio deveria constituir-se das bases materiais necessárias e concepções 

pedagógicas de modo a garantir melhores condições de trabalho e carreira docente, 

diversidade de temáticas e disciplinas, em um ensino integral para garantir uma 

formação do sujeito para o seu próprio desenvolvimento e de suas potencialidades 

(FRIGOTTO, 2019). 
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Contudo, a educação no Brasil tem se encaminhado para a fragmentação e 

adaptação ao mercado, com a valorização da pedagogia das competências e da 

empregabilidade, esta situação e o esvaziamento de sentido da escola evidenciam as 

distâncias entre o que é constituído e esperado e a realidade daqueles cuja vivência 

escolar é deslocada de sua existência (MARGIOTTA; VITALE; SANTOS, 2014). 

A ampliação do acesso à escola fez com que jovens que antes não tinham 

“adolescência” compartilhassem dessa moratória social e experiências que antes 

eram somente disponíveis a classes mais altas. Contudo, podem compartilhar 

também das aspirações destas, ainda que a escola não possa lhes garantir as chances 

reais de conquistá-las, a despeito do título concedido (BOURDIEU, 1983).  

A juventude recebe certa moratória social na cultura ocidental; o que 

representa alguma tolerância em relação a comportamentos, costumes e práticas. 

Evidencia-se que esta moratória não se dá da mesma forma para todas as classes 

sociais; enquanto entre os jovens mais ricos isso significa a possibilidade de dedicar-

se aos estudos e permanecer por mais tempo na casa e dependendo dos pais. A 

juventude mais pobre também pode permanecer em casa e na dependência das 

famílias, mas neste caso precisam contribuir para o sustento da casa desde cedo, 

geralmente em subempregos que não exigem qualificação formal, e a formação fica 

em segundo plano (MINAYO, 2011). 

A partir das investigações de Lachtim e Soares (2011), é possível considerar 

que a juventude brasileira é particularmente afetada pela reestruturação produtiva e 

que seus valores sobre educação e trabalho estão saturados pela lógica neoliberal 

hegemônica. Os jovens atribuem ao trabalho valores positivos, relacionados às 

necessidades de reprodução social, e não necessariamente de desenvolvimento de 

suas potencialidades ou com relação à liberdade e à criatividade. Minayo (2011), em 

revisão sistemática sobre pesquisas nacionais com a juventude, relata que os jovens 

são conscientes das exigências crescentes da sociedade e do mercado de trabalho, e 

se preocupam com as competências e habilidades mais valorizadas na 

contemporaneidade. 

Para Bourdieu, o maior acesso à educação pelas camadas populares e a 

desvalorização dos títulos escolares causam uma inflação escolar, que vem também a 

desvincular o trabalho do estudo, de forma que “[...] pode-se estar muito bem no 

sistema escolar para não fazer parte do mundo do trabalho, sem, no entanto, estar tão 
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bem para encontrar um trabalho em função dos títulos escolares” (BOURDIEU, 

1983, p. 116). 

Esta perspectiva é ilustrada pelas exigências de flexibilidade, constante e 

grande qualificação e desenvolvimento de empregabilidade, pelo mercado, sem que, 

contudo, estas características garantam um posto no mercado de trabalho. O que 

resulta nos grandes índices de desemprego e colocações com baixas remuneração e 

complexidade entre os jovens (LACHTIM; SOARES, 2011). 

De forma que a juventude é diretamente afetada pelas transformações e 

desgastes das relações produtivas. Se a passagem do adolescente para a vida adulta 

estava ligada a conquista de um emprego, que oferecia identidade e autonomia em 

relação à família, no capitalismo tardio que vivemos, nem a formação é garantia de 

trabalho e mesmo os postos de trabalho estão vinculados à flexibilidade e incertezas. 

É o que Minayo (2011, p. 25) descreve ao analisar os sentidos político e 

econômico da moratória social atribuída a juventude na contemporaneidade: 

 

Está vinculada ao processo de globalização capitalista que, de um lado, 

tem sua face sedutora, flexível, comunicativa e facilitadora da existência 

social e promove novas dimensões e vivências do espaço e tempo; e de 

outro é responsável pela destruição de milhões de empregos formais, pela 

redução drástica dos salários e pela proliferação de um amplo mercado 

informal. 

 

Esta situação é uma das faces da perda de sentido da escola diante os jovens, 

como pontuado por Silva, Pelissari e Steimbach (2013). E por isso, os autores 

destacam “[...] a urgência de que se ressignifique o espaço-tempo das escolas de 

ensino médio, favorecendo o sentido da escola como local privilegiado, ainda que 

não exclusivo, no qual a identidade juvenil se constrói” (SILVA; PELISSARI; 

STEIMBACH, 2013, p. 415). 

Esta perda de sentido, Krawczyk (2011, p. 756) denomina como crise de 

legitimidade da escola, resultante: “[...] da crise econômica [característica do próprio 

sistema capitalista] ou do declínio da utilidade social dos diplomas, mas também de 

outras motivações para os alunos continuarem estudando”. 

Assim, se os indivíduos devem buscar criar suas próprias oportunidades e se 

tornam responsáveis por seu sucesso ou fracasso, a partir do deslocamento das 

responsabilidades para o âmbito individual (MELO, MAROCHI, 2019) recai 

especialmente sobre os jovens que começam a adentrar no mundo das 
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responsabilidades da vida adulta e se aproximam seja do final de sua formação básica 

seja do início da vida laboral. 

Tal situação, afeta também a própria vivência dentro da escola e o sentido que 

esta passa a ter para aqueles que a frequentam e constituem. De forma que, para os 

jovens, o significado de ser aluno varia conforme a sua vivência, nas suas condições 

históricas e materiais, desde uma obrigatoriedade maçante, até uma chance de 

transformação e projeção social futura. Quando as condições presentes não permitem 

que o aluno mantenha-se na escola ou que ele seja expulso, pelo ambiente aversivo, 

pela falta de sentido ou outros inúmeros fatores que ainda serão explorados 

posteriormente, ocorre a evasão da juventude. 

Como relata Paulo Freire (2006, p. 35, grifo do autor) ao tratar da evasão nas 

escolas paulistas quando ainda era então secretário de educação: “As crianças 

populares brasileiras não se evadem da escola, não a deixam porque querem. As 

crianças populares brasileiras são expulsas da escola”. Expulsas não no sentido 

literal, mas impedidas de permanecer pelas diversas condições e dificuldades 

impostas pelo modelo social que as leva a evadir. 

Este posicionamento é o que buscamos compartilhar neste texto também. 

Estendemos esta expulsão para os jovens que já passam por diversos obstáculos até 

chegar ao Ensino Médio e que depois ainda precisam enfrentar a exclusão no 

mercado de trabalho também. 

 

2.2 Caracterização da evasão no Ensino Médio 

Nesta seção, elenca-se, a partir da literatura consultada, as principais 

características e fatores intervenientes para que estudantes do ensino médio evadam 

da escola. Estas características são organizadas em três grupos que correspondem às 

perspectivas individual, escolar e social. 

A evasão é complexa já em sua delimitação. Ela é relacionada com a retenção 

e a repetência, com a saída de uma instituição ou do sistema de ensino, a não 

conclusão ou o não ingresso em um nível de ensino, abandono, retorno posterior aos 

estudos e ao comportamento de evadido do aluno (drop out) (DORE; LÜSCHER, 

2011). 

 Fini, Heijmans e Luscher (2013, p. 235) destacam que a evasão ou abandono 

escolar, muitas vezes, “[...] é apenas o ato final de um processo que se manifesta de 

muitas maneiras, visíveis ou não, ao longo da trajetória escolar do indivíduo”. 
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Mostra-se presente em diversos lugares e realidades, muitas instituições e 

pesquisadores têm se debruçado em busca de sua compreensão e da sua prevenção. 

 A evasão ganha diferentes aspectos de acordo com a organização do sistema 

de ensino e as características econômicas da região
7
. No Brasil, alguns autores 

definem evasão como a não finalização de uma unidade educacional, ou seja, quando 

o estudante se matricula, mas desiste antes de completar todos os requisitos 

necessários para graduar-se ou passar para o próximo nível/série (PRESTES; 

FIALHO, 2018; RODRIGUES et al., 2018). 

A definição presente em documentos e órgãos oficiais como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) (FERNANDES, 2007) e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é a não 

finalização de uma etapa do ensino culminando no estudante deixar o sistema de 

ensino, diferente de abandono que é descrito como a desistência das atividades 

escolares sem ocorrência de transferência. Em outras palavras, se uma aluna deixa de 

frequentar a escola, mas retorna no próximo ano, descreve-se como abandono, se ela 

não retorna mais, é um caso de evasão (INEP, 2017). 

Contudo, há ainda autores como Steinbach (2012) e Pelissari (2012 apud 

FILHO; ARAÚJO, 2017) que preferem o uso do termo “abandono” ao invés do 

termo “evasão” considerando que o segundo expressa um caráter de ato solitário, de 

forma que corre-se o risco de parecer responsabilidade do aluno e dos motivos 

externos o processo complexo que ocorre. 

Outro termo que se relaciona diretamente com evasão é o comportamento 

evadido do aluno, quando este não evade completamente, todavia abandona parcial 

ou temporariamente a escola, o que pode acontecer com regularidade. Este 

comportamento é chamado de dropout por Dore e Lüscher (2011) e stopout por 

Witte et al.. (2013) e que serão melhor explorados nesta pesquisa. 

A escolha que fizemos, após a análise da literatura, foi pelo termo evasão, 

considerando esta como “[...] a não finalização de uma unidade educacional (escola, 

curso, treinamento, qualificação, especialização ou qualquer outra modalidade 

educacional) que conduza o alunado a um conhecimento especializado” (PRESTES; 

FIALHO, 2018, p. 872), de forma que a consideramos em uma situação em que o 

estudante efetivamente deixa o sistema educacional formal sem previsão de retorno, 

                                                           
7
 É importante considerar que este trabalho é escrito em meio a uma pandemia e que surgem novas 

complicações em relação à evasão escolar, estas serão melhor exploradas no capítulo III. 
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diferenciando-a de abandono, como a desistência por um período e possível retorno 

posterior, seja este no mesmo ano ou no seguinte. Desconsideramos, no entanto, o 

caráter exclusivo de uma ação individual e individualizada, mas a tomamos como um 

conceito complexo de múltiplas faces. 

Outros países podem apresentar diferentes recortes etários para caracterizar a 

evasão. É o caso da União Europeia, onde foi adotado o termo Early School Leavers 

(ESL) – abandono escolar precoce (em tradução livre), que designa os jovens entre 

15 e 24 anos, com somente certificado de escolaridade obrigatória fora do sistema de 

instrução ou formação profissional (MARGIOTTA; VITALE; SANTOS, 2014). 

 Nos Estados Unidos, high school dropouts são jovens entre 16 e 24 anos que 

não se encontram matriculados em nenhuma instituição escolar e nem obtiveram 

certificado do equivalente ao ensino médio (high school) ou do GED (General 

Educational Development - testes de desenvolvimento educacional geral, em 

tradução livre) (CHILD TRENDS, 2018). 

Um ponto de acordo entre os autores e instituições que se dedicam a mensurar 

e/ou estudar a evasão é que esta possui grande complexidade em sua constituição, 

sendo multideterminada e a sua ocorrência demonstra o ato final de todo um 

processo que se deu dentro da vida do indivíduo, do seu meio e da instituição da qual 

evadiu, destarte a ser determinada e determinar diversos fatores de sua materialidade 

e subjetividade. 

Importa conhecer a forma que outros países e organismos internacionais 

desenvolvem as estatísticas de evasão principalmente para que comparações feitas 

sejam justas e que os dados não maquiem a realidade. Assim, o Gabinete de 

Estatísticas da União Europeia, Eurostat, utiliza os dados de jovens entre 18 a 24 

anos que não mais estudam e que possuem como nível máximo de estudos atingido a 

ISCED 2
8
. 

Esta forma de análise estatística pode contabilizar o mesmo jovem por vários 

anos até este completar 25 anos, bem como fazer com que casos de fracasso escolar, 

ou seja, de jovens fora da idade-série esperada, mas que ainda estão estudando sejam 

                                                           
8
 “A Classificação Internacional Normalizada da Educação – Cine (International Standard 

Classification of Education – Isced) é um instrumento produzido pela  Unesco (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). De acordo com a própria CINE (UNESCO, 

2017, p. 5) tem como objetivo “servir de referência na compilação e análise de estatísticas 

educacionais, auxiliar países na sistematização de dados nos diferentes níveis educacionais e em 

estudos internacionais”. O nível 2 corresponde a segunda etapa da educação básica, compreende 

geralmente estudantes entre 12 e 15 anos. 
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contabilizados como evasão escolar também. Já a forma que o governo brasileiro 

apresenta os dados de evasão correspondem a cada período de transição entre anos 

(por exemplo: 2010-2011), e não levam em conta o possível retorno ou mesmo 

números de evasão posterior. 

Assim, ainda que cada país europeu possa ter suas comissões e definições 

próprias de evasão, os dados da Eurostat são padronizados para toda a União 

Europeia de forma a permitir o desenvolvimento de políticas e estratégias de 

enfrentamento para a redução e a prevenção da evasão escolar em todo o bloco 

(EUROPEAN COMISSION, 2013). 

 A comissão europeia que em 2012 traçou metas para a prevenção do 

abandono escolar, baseia-se na teoria do capital humano e em princípios de 

flexibilidade, desenvolvimento de competências, sociedade do conhecimento e 

meritocracia. De forma que, entende-se que quanto maior o grau de instrução e 

especialização para o trabalho, maior a empregabilidade que promove a ascensão do 

indivíduo, e segundo esta teoria, à medida que os indivíduos se desenvolvem, a 

sociedade se desenvolve junto com eles, levando a uma economia mais competitiva 

(MARGIOTTA; VITALE; SANTOS, 2014). 

Da mesma forma, pesquisas realizadas por Neri (2009) e Gesta (2017) entre 

outras, no Brasil seguem a mesma tendência de enfatizar uma relação direta entre 

escolarização e empregabilidade, ou em outras palavras, que o jovem que conclui e 

aprimora seus estudos, tende a ser mais competitivo no mercado de trabalho e mais 

facilmente empregado. 

Ainda que comissões e organismos internacionais preocupem-se com a 

evasão de um ponto de vista neoliberal, com base na teoria do capital humano, esta 

não corresponde à realidade, tendo em vista que dados demonstram que a maior 

escolarização não necessariamente garante um emprego, sendo que em alguns casos 

pode até ter o efeito oposto, nos quais, a especialização da mão-de-obra, ao entrar no 

mercado de trabalho pode, até mesmo, se submeter a postos inferiores à sua 

formação (LACHTIM; SOARES, 2011). 

Ao discutir a evasão escolar na juventude espanhola, Gracia et al. (2013) 

levanta três principais razões para esta discussão, são elas: a relevância que possui 

uma formação básica sólida para possibilitar futuras aprendizagens e formações, 

também a imprevisibilidade do mercado de trabalho e a demanda por adaptação e 

maior qualificação das novas gerações, e por fim, a demanda de mão de obra 
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qualificada pela competividade existente entre instituições dentro de um modelo 

econômico neofordista
9
. 

Além destas razões econômicas, os autores também consideram a necessidade 

de justiça e coesão social. “La actual crisis económica, la precariedad y la exclusión 

laboral se agravan particularmente en los colectivos más vulnerables: el de los 

jóvenes, el de las mujeres y el de los inmigrantes, y particularmente en el caso de los 

grupos con menor formación” (GRACIA et al., 2013, p. 68). 

Segundo Margiotta, Vitale e Santos (2014), o estudo da evasão deve-se dar 

com enfoque que a saída destes jovens do sistema de ensino agrava as desigualdades 

sociais, a situação de exploração e a marginalização. Principalmente porque na sua 

maioria, estes jovens constituem aqueles que já são marginalizados e fragilizados 

socialmente, como negros, indígenas, imigrantes e pobres (CHILD TRENDS, 2018; 

BRASIL, 2012). 

 

Quando a análise do fenômeno da evasão se move de uma dimensão 

micro-individual para variáveis macro, assumem papel relevante as 

características dos sistemas econômicos, do mercado de trabalho e dos 

sistemas educativos. Essas variáveis podem influenciar o abandono 

escolar dos jovens e, à luz delas, as intervenções devem ser pensadas, de 

modo a gerar resultados positivos (MARGIOTTA; VITALE; SANTOS, 

2014, p. 354). 

 

 Muitos esforços têm sido empregados em prol da prevenção da evasão tanto 

na esfera pública quando na esfera privada, tendo em vista que esta não ocorre 

espontaneamente, sem construção histórica e determinantes sociais. Destarte, é 

necessário que compreendamos melhor a constituição do Ensino Médio brasileiro. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, n° 

9.394/1996) o Ensino Médio é a última etapa da educação básica brasileira, com 

duração mínima de 3 anos. A obrigatoriedade de oferecer acesso a este nível da 

educação básica se dá pela Emenda Constitucional n°59/2009, que institui como 

obrigatória a escolarização dentro da faixa etária dos 6 aos 17 anos, o que 

                                                           
9
   O fordismo caracterizou-se por uma forma de organização da produção e do trabalho desenvolvida 

por Henry Ford para a organização de suas fábricas de automóveis e barateamento da produção no 

início do século XX. Suas principais características segundo Gounet (1999) são: a produção em 

massa, através da máxima racionalização das operações e combate ao desperdício; o parcelamento das 

tarefas, que causou a desqualificação dos operários; cadência regular de trabalho graças à criação da 

linha de montagem; padronização dos produtos, e a automatização das fábricas. O neofordismo, de 

acordo com Costa e Aquino (2011), preserva as características de baixa responsabilização com alta 

variabilidade do processo de produção e inovação nos produtos. 



49 

 

posteriormente foi ampliada para  dos 4 aos 17 anos pela Lei 12.726/2013 (BRASIL, 

1996). 

 A LDB (BRASIL, 1996, on-line) também determina como finalidades do 

Ensino Médio: 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. 

 

 A própria legislação já destaca a relação do estudo do Ensino Médio com o 

mundo do trabalho, bem como a compreensão dos processos produtivos e o 

desenvolvimento de flexibilidade para a adaptação que o mercado vai exigir 

posteriormente. Valores profundamente enraizados na lógica produtiva e do capital, 

de forma a garantir mão-de-obra e subjetividades adaptáveis. 

 Por estes marcos legais é também possível observar que ainda que a própria 

LDB e a obrigatoriedade da escolarização para a juventude sejam recentes, muitos 

marcos legais e decretos foram criados ao longo dos anos para organizar e orientar o 

Ensino Médio, ainda que todos compartilhem este si o alinhamento com o mercado, 

ora com algum distanciamento ora com maior proximidade, a depender do interesse e 

da identificação política do governo na situação. A título de exemplo, Silva (2018) 

pontua 20 marcos normativos entre os anos de 1996 e 2018, uma média de quase um 

marco por ano. 

Minayo (2011) considera a educação formal como o indicador mais forte das 

possibilidades de inclusão social. Assim, as desigualdades que se apresentam na 

escola, são reflexos daquelas que a cercam enquanto instituição e sociedade. Quando 

a educação falta, aprofundam-se as desigualdades e privações que já constituíam uma 

realidade e um grupo social. 

Ao se analisar os dados da juventude que está na escola, importa também 

refletir que muitos destes ainda cursam o Ensino Fundamental e que esta defasagem 

idade-série é um fator que potencializa o risco de evasão. De forma que não é a 
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simples presença do aluno dentro da instituição que garante seu aprendizado ou 

formação, porque mesmo para as que frequentam, a escola pode estar esvaziada de 

sentido. 

E assim, a investigação dos significados da escola, e a ocorrência da evasão 

ou permanência estão relacionadas. Especialmente diante da faixa etária que mais 

evade ou abandona o sistema formal de ensino, que são aqueles que alcançam o 

ensino médio e acabam evadindo: de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) de 2011 (BRASIL, 2010), 25,9% da população brasileira era 

composta de jovens (entre 15 e 29 anos), ou seja, 50,6 milhões. E a mesma pesquisa 

aponta que em 2008, somente 50,4% dos jovens estava cursando o Ensino Médio na 

idade adequada, enquanto 44% não haviam concluído nem o Ensino Fundamental. 

Segundo dados mais atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, de 2016, as taxas de escolarização de pessoas entre 6 e 14 anos chegaram a 

99,2%, enquanto registrou-se 87,9% entre pessoas de 15 a 17 anos (BRASIL, 2016). 

Estes dados demonstram que o número de jovens fora da escola é o maior e tem 

características próprias. De acordo com o mesmo levantamento: 

 

No Brasil, há atualmente cerca de 10 milhões de jovens entre 15 e 17 anos 

que, segundo a Constituição Brasileira, deveriam obrigatoriamente estar 

frequentando a escola. No entanto, 1,5 milhão de jovens sequer se 

matricula no início do ano letivo. Apenas 8,8 milhões de jovens 

matriculam-se e desse total, outros 0,7 milhão abandonam a escola antes 

do final do ano letivo. Como resultado dessa elevada evasão e abandono, 

apenas 6,1 milhões de jovens entre 15 e 17 anos (59% do total) concluem 

a educação média com no máximo um ano de atraso (GESTA, 2017, p. 

3). 

  

Estes números não se apresentam de maneira homogênea. Ao contrário, os 

mais atingidos são as populações já marginalizadas e fragilizadas, como negras, 

indígenas, de baixa renda, sob o risco de violência e exploração, e com deficiência 

(BRASIL, 2012). É o que aponta a Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2019), que 

de todos os 737 mil jovens entre 15 e 17 anos que evadiram a escola, encontram-se 

entre estes 11,8% dos mais pobres, em contraste com 1,4% dos jovens mais ricos.  

A figura abaixo apresenta os números e as taxas de transição (evadidos) no 

Ensino Médio nos últimos anos no Brasil. 
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Fonte: elaborada pela autora, a partir dos dados do INEP disponíveis em: 

<http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais> 

 

Observamos que a taxa de evasão teve uma leve queda ao longo dos anos 

apresentados. No período 2016/17, o Paraná apresentava taxa de evasão abaixo da 

nacional (7,7%) sendo maior na área rural (8,5%) do que na urbana (7,7%). A evasão 

tende a ser maior na primeira série, como ilustram os dados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Taxa de evasão (%) no Ensino Médio brasileiro por série 

 2013/14 2014/15 3015/16 2016/17 

1ª série 12,7 12,7 10,5 11,0 

2ª série 11,3 12,6 9,8 9,9 

3ª série 6,9 6,7 5,7 5,6 

 

A evasão nem sempre está relacionada ao abandono, ainda que, segundo o 

INEP (2017) é mais provável que um estudante que abandonou a escola ou foi 

reprovado evada no ano seguinte, do que um estudante aprovado, o que pode ocorrer 

(chamado de “evadido aprovado” pelos indicadores educacionais). 

Analisando então os dados de abandono, ou seja, estudantes que deixaram de 

frequentar a escola durante o período letivo, mas que podem retornar ou se 

matricularam para o período seguinte (assim ainda não são considerados casos de 

evasão), podemos observar que dados de 2018 apontam que a taxa de abandono por 

regiões é de 9,2% nas regiões Norte e Nordeste, 7,8% Centro-Oeste, 6,9% Sul e 6% 

Sudeste, sendo maior na zona rural (11,5%) que na urbana (6,8%); entre homens 

76,6 76,3 78,3 78,1 

10,6 10,5 10,5 10,4 
10,7 11,1 9 9,1 

2,1 2,1 2,2 2,4 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Figura 2 - Taxas de transição Ensino Médio (%) - Brasil 

(Total)  

Promoção Repetência Evasão Migração para EJA



52 

 

(8,1%) que entre mulheres (7,0%) e entre pessoas pretas ou pardas (8,4%) do que 

entre pessoas brancas (6,1%) (IBGE, 2019). A título de exemplo, a pesquisa de De 

Jesus (2018) relaciona a desigualdade e o racismo institucionalizado como 

determinantes para o fracasso escolar da juventude negra, que além da exclusão 

histórica, permanece permeada pelo preconceito e a naturalização da discriminação 

social, ainda com a ampliação do acesso à educação básica. 

Assim, dados de 2018, mostram que 10,6% dos adolescentes (15 a 17 anos) 

abandonaram a escola e 23,1% estão em atraso idade-série, maior percentual de 

todos os níveis de ensino. Estes dados ilustram um avanço na democratização da 

educação básica, com a frequência escolar bruta passando de 87,2% para 88,2% de 

2016 a 2018. O abandono por estados variaram de 7,8% em Santa Catarina a 17,4% 

no Acre. 

É o que Krawczyk (2011, p. 755) pontua, 

 

A expansão do ensino médio, iniciada nos primeiros anos da década de 

1990, não pode ser caracterizada ainda como um processo de 

universalização nem de democratização, devido às altas porcentagens de 

jovens que permanecem fora da escola, à tendência ao declínio do número 

de matrículas desde 2004 e à persistência de altos índices de evasão e 

reprovação. 

 

A autora analisa que os índices de matrículas maiores demonstram uma 

geração de jovens de baixa renda mais escolarizados que seus pais, o que não 

necessariamente significa que estes encontrem sentido na vida escolar, e esta 

juventude ainda encontra dificuldades em relação ao mundo do trabalho, apesar da 

escolarização.  

Alguns índices que são relacionados à evasão são: a frequência escolar, o 

número de aprovações e reprovações, a relação idade e série cursada, a renda 

familiar, necessidade de trabalhar e a escolaridade dos pais (FERNANDES, 2013; 

GESTA, 2017). Os estudos que se debruçam sobre a evasão escolar pontuam 

possíveis indicadores relacionados a perspectivas individuais, familiares, escolares e 

sociais. 

Krawczyk (2011) destaca que o Ensino Médio se apresenta como a etapa de 

ensino brasileira mais controversa, produzindo muitos debates desde sobre o acesso, 

a permanência, a qualidade do ensino e a identidade deste. Segundo a autora, estas 

dificuldades refletem o processo (inacabado) de democratização da educação que 
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sofre com as diversas mudanças sociais, econômicas e culturais da segunda metade 

do século XX. 

É preciso pontuar que, conforme destaca González (2009), quantificar a 

evasão escolar estatisticamente não significa conhecê-la em toda a sua extensão e 

diferentes formas. Afinal, as diferentes realidades locais, as experiências de vida e na 

escola, os relatos dos alunos e as consequências que a evasão implica para a vida 

destes jovens e suas famílias podem sobejar as linhas de uma tabela. 

Neste mesmo sentido, Gracia et al. (2013) defendem a utilização da 

abordagem biográfica para a compreensão da evasão, desenvolvida dentro do Grupo 

de Investigación en Educación y Trabajo – GRET, da Universidad Autônoma de 

Barcelona. Nesta perspectiva são levadas em consideração três dimensões. Na 

dimensão sócio-histórica, as características e transformações do paradigma 

econômico e produtivo, a dinâmica social e mudanças no sistema educativo são 

levantadas, bem como o caráter histórico destes processos. A dimensão biográfica-

subjetiva analisa o papel ativo dos próprios jovens na construção de seus itinerários 

formativos e laborais, desde suas preferências, oportunidades e subjetividades, 

incluso em função do contexto imediato.  

A última dimensão considerada pelos autores é a dimensão político-

institucional. Nesta, considera-se que a evasão ocorre dentro de uma instituição (a 

escola) e portanto, faz-se necessário compreender o papel desta instituição  e seus 

agentes, bem como de outras que também se relacionam ao processo de transição da 

escola para o mercado de trabalho (recrutamento, orientação, contratação de mão de 

obra sem titulação ou com baixa qualificação). 

Neste trabalho, nos propomos a transitar por estas diferentes dimensões de 

maneira a ter uma visão ampla e diversa deste fenômeno tão complexo que 

investigamos. Ainda que os nomes das categorias aqui apresentadas e constituintes 

de outras pesquisas possam variar, nosso propósito é o de compreender o que tem 

sido pensado e pesquisado para aprofundar o nosso olhar sobre a evasão escolar, 

partindo de uma perspectiva mais individual, ou seja, considerando principalmente o 

que diz respeito às características e escolhas pessoais, a influência e o papel da 

família no processo de evadir-se, ampliando esta visão para a perspectiva e 

responsabilidade da comunidade escolar e tudo que lhe constitui e por fim, amplia-se 

a discussão para os aspectos mais sociais e históricos que devem ser levados em 



54 

 

consideração nesta análise de forma a não responsabilizar somente indivíduos e 

características locais, caminhando para uma compreensão material e histórica. 

Importa ressaltar que ainda que esta divisão facilite a comunicação e a 

organização do texto, estas dimensões se sobrepõem e mutuamente se influenciam e 

transformam em uma relação dialética, de forma que ao longo das subdivisões deste 

capítulo algumas discussões se cruzam e se complementam ao longo da narrativa. 

 

2.2.1 Evasão por uma perspectiva individual 

As características consideradas individuais são as que focam em aspectos 

próprios do indivíduo sejam relacionados à personalidade, ao comportamento, à 

filogenética, seja a aspectos sobre os quais se tem controle ou não. Ainda que não 

seja possível desconsiderar a relação social, a pesquisa e dados de uma perspectiva 

individual valorizam características do indivíduo antes do coletivo e atribui controle 

pessoal sobre algumas situações. 

Esta forma individualista de abordar a evasão foi predominante nos primeiros 

estudos, que ao longo do tempo se expandiram para visões mais amplas e sociais, 

contudo, ainda se fazem presente em muitas discussões (WITTE et al., 2013). 

Pensando no caminho percorrido pelas pesquisas sobre o abandono escolar, frisamos 

que muita ênfase foi (e é) dada para alguns aspectos do indivíduo e de sua família 

que são imutáveis, como características demográficas e fatores de risco: gênero, raça 

e etnia, educação dos pais, local de residência, propriedade, e língua nativa. 

Assim, pessoas que fazem partes de minorias étnicas, imigrantes, LGBTQA+, 

com deficiência, negras, entre outros grupos são aqueles que mais evadem, sendo 

este um dado que não é exclusivo do Brasil, aparecendo em diversas pesquisas de 

diferentes países (CHILD TRENDS, 2018; WITTE et al., 2013; GRACIA, 2013; 

FREUDENBERG, RUGLIS, 2007). 

Segundo Witte et al. (2013) uma abordagem exclusivamente individual tem 

como principal objetivo a naturalização deste fracasso escolar, em uma condição de 

causa-efeito imediato, sobre a qual pouco se poderia fazer tendo em vista que são 

características que vão além da própria convivência e atuação da educação. 

 Os valores, comportamentos e atitudes que promovem o engajamento do 

aluno, seja para o estudo (engajamento de aprendizagem), seja para a convivência 

com colegas, professores e comunidade escolar (engajamento social) são um fator 
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importante no aspecto individual. A pesquisa de Gesta (2017), por exemplo, descreve 

a evasão e o abandono escolares como aspectos da falta de engajamento dos jovens.  

 Segundo Dore e Lüscher (2011), a maior parte das pesquisas elenca a 

existência de duas formas de engajamento escolar: o engajamento acadêmico ou de 

aprendizagem (relacionado com o interesse pelo currículo, o conteúdo do curso, e 

com as aulas e notas) e o engajamento social ou de convivência (relacionado com as 

relações com os colegas, professores, e outros membros da comunidade escolar). 

Gesta (2017) descreve como desafios emocionais o mal-estar e frustrações 

pessoais que o desempenho acadêmico, desentendimentos e conflitos no ambiente 

escolar ou familiar e baixa resiliência, que podem, em longo prazo, culminar na 

situação de evasão. O desempenho acadêmico, envolvimento com atividades 

escolares e sociais, o absentismo, expectativas educacionais, características 

demográficas e experiências prévias também são apontados como características 

individuais importantes (SOARES et al., 2015). 

A gravidez na adolescência e a maternidade podem dificultar o acesso de 

muitas jovens à educação, pelos constrangimentos e limitações percebidos e que 

podem se agravar sem o apoio e atenção especial da escola, de outras instituições e 

da família que devem acompanhar esta jovem e seu bebê (GESTA, 2017).  

Há também a teoria dos dons, que Fernandes (2013) caracteriza como a 

justificativa das diferenças individuais como capacidades cognitivas hereditárias. A 

teoria da deficiência cultural identifica o fracasso escolar com o déficit da bagagem 

cultural que estudantes de classes menos favorecidas teriam. 

Consideram-se os comportamentos, valores e atitudes do estudante (DORE; 

LÜSCHER, 2011). Dentro desta visão mais individual, costumam-se valorizar a 

liberdade, escolhas e preferências do discente como determinantes importantes. Witte 

et al. (2013) descrevem como as aspirações e expectativas acadêmicas e profissionais 

dos sujeitos podem determinar tanto a permanência quanto a evasão da escola, pois, 

estas podem não ser diretamente relacionadas com o que o estudante vivencia na 

escola ou ainda nas possibilidades laborais que este percebe ao seu redor. 

Outras características que são consideradas com foco nos indivíduos são o 

desinteresse, as aptidões, a falta de esforço, prejuízos da pobreza e da desnutrição. 

Estas variáveis podem estar relacionadas ao comportamento dentro e relacionado à 

escola, como destacam Witte et al. (2013, p. 9, tradução nossa); 
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Por sua vez, intimamente relacionados ao engajamento, e outros fatores 

mencionados, estão atitudes negativas, sentimentos, percepções e 

peculiaridades, que potencialmente resultam em problemas de 

comportamento e disciplina. Tais atributos podem incluir: necessidade de 

controle externo (Ekstrom et al.., 1986; Blue e Cook, 2004); baixa 

motivação (Adams e Becker, 1990; Herbert e Reis, 1999); um 

temperamento problemático, disposição ou sentimentos de inferioridade e 

frustração consigo mesmo (Entwisle et al.., 2004); falta (versus 

abundância) de sensibilidade e resiliência para superar dificuldades e 

adversidades (Herbert e Reis, 1999); problemas psicológicos ou 

comportamentais como agressão, ansiedade, indisciplina, suspensões, 

cabular aula ou problemas com a polícia (Ekstrom et al.., 1986; Viszcain, 

2005). 

 

Muitos dos problemas e vulnerabilidades levantados nesta seção têm relação 

com a própria saúde mental da juventude, que em algum momento acaba 

abandonando a escola. Mesmo nos resultados que serão explorados no próximo 

capítulo podemos perceber a constante relação de transtornos psiquiátricos, 

sofrimento psicológico com os estudantes evadidos. 

Vieira et al. (2014) pontuam que entre 10 a 20% das crianças e adolescentes 

brasileiras apresentavam algum tipo de transtorno mental, sendo que a saúde mental 

é causa de grandes problemas entre a população jovem, como por exemplo, baixo 

desempenho acadêmico, evasão, problemas com a justiça e morte por suicídio. Esta 

demanda por acompanhamento em saúde mental é refletida na própria vivencia dos 

educadores, que também apresentam altos índices de afastamento do trabalho e 

estresse
10

. 

Como discutem os autores, esta situação somada às desinformações e falta de 

profissionais especializados junto à comunidade escolar leva a grande dependência 

da figura médica, a inúmeros (e por vezes, equivocados) diagnósticos e ao fenômeno 

da medicalização da educação. Neste fenômeno, ainda que não faça parte do 

propósito desde texto a sua discussão, corre-se o risco de tomar um viés 

individualista e medicalizante dos jovens, retirando de sua comunidade e dos 

próprios sujeitos possibilidades de transformação e diálogo. 

Neste sentido, Freudenberg e Ruglis (2007) defendem a permanência escolar 

como forma de prevenção e cuidado com a saúde como um todo. Segundo os 

autores, quanto maior a formação, melhor a saúde que alguém pode apresentar; isto 

                                                           
10

 Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (VIEIRA, 2017) 

mostrou que 71% dos profissionais de educação consultados já haviam se afastado do trabalho devido 

a problemas psicológicos e/ou psiquiátricos nos 5 anos anteriores, também Costa e Silva (2019) 

registraram níveis de ansiedade e/ou depressão prejudiciais ao trabalho em 50% dos professores 

testados na Educação Infantil e Fundamental em escolas paulistas. 
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se dá devido à melhor condição financeira e, portanto mais acesso a cuidados em 

saúde e condições sanitárias e de saneamento melhores, outro fator apontado é o 

acesso a informações e programas de saúde facilitados pela educação e, por fim, que 

estudar permite que as pessoas sintam maior controle sobre suas vidas, juntamente 

com maior suporte social, com laços bem estabelecidos e formas de combater 

estressores. 

Algumas situações que levam ao abandono temporário da educação formal 

(stopout) pode se mostrar como fator de risco, especialmente se repetidamente, como 

relacionado à gravidez, maternidade/paternidade e casamento (WITTE  et al., 2013). 

Ao estudar os fatores agravantes da evasão entre adolescentes gestantes, Sousa et al.. 

(2018) destacam que a pobreza durante a infância aumenta a probabilidade de evasão 

e/ou repetência escolar, assim como a gravidez na adolescência. Enquanto jovens de 

classe média continuam ou atrasam seus estudos formais, adolescentes de baixa 

renda costumam interrompê-los e dedicar-se ao cuidado da casa e à maternidade. Os 

autores demonstram que a gravidez não é causa direta para a evasão necessariamente, 

mas constitui-se como complicador que se soma à repetência, ao contexto de 

pobreza, a necessidade de contribuir para a renda familiar, entre outros. 

Outro fator relacionado, mas não causa da evasão é o uso de substâncias 

psicoativas por adolescentes (WITTE et al., 2013; GESTA, 2017; FREUDENBERG, 

RUGLIS, 2007). Moura, Priotto e Guerin (2018) estudam o uso/abuso de álcool por 

adolescentes e sua relação com a evasão escolar. De acordo com as autoras, o uso 

pelo jovem e por familiares se mostra como complicador porque pode levar a baixa 

frequência, baixo desempenho escolar, reprovação e comportamentos de risco, bem 

como negligência parental, violência, e influência ambiental podem ser 

determinantes para o uso/abuso de substâncias. 

A partir das influências e características individuais, podemos ampliar a 

análise para o que costuma ser o primeiro, senão principal, ambiente do indivíduo 

que é a família, seja em sua constituição e funcionalidade atual quando relacionado 

ao próprio histórico familiar. 

Sobre a responsabilidade da família na evasão, Dore e Lüscher (2011, p. 776-

777) apontam que: 

 

o background familiar (nível educacional dos pais, renda familiar e 

estrutura da família) é, reconhecidamente, o mais importante fator isolado 

para o sucesso ou para o fracasso do estudante em algum ponto de seu 
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percurso escolar. Outro fator que contribui para a evasão, relacionado à 

família e que tem sido muito enfatizado nas pesquisas, refere-se ao capital 

social, ou seja, à qualidade das relações que os pais mantêm com os 

filhos, com outras famílias e com a própria escola. 

 

A situação socioeconômica familiar é relevante e considerada um dos 

aspectos mais controversos quando relacionada à evasão (WITTE et al., 2013), pois, 

a depender da quantidade de pessoas no ambiente familiar, da renda, da situação de 

trabalho dos membros da família, da localização da residência e das oportunidades de 

estudo e trabalho disponíveis neste ambiente podem tornar a escola um ambiente 

atrativo ou aversivo para o jovem (FREUDENBERG, RUGLIS, 2007; GARCIA, 

2013). 

É partindo deste ponto de vista que Bernardim e Silva (2017) refletem sobre a 

necessidade de reconhecer a identidade territorial da juventude, pois o lugar em que 

se encontram pode refletir diretamente sobre suas ambições, projetos e 

oportunidades, o que vai determinar suas atitudes em relação à educação. 

O papel da família no desenvolvimento acadêmico das crianças e 

adolescentes é bem desenvolvido na literatura científica. Considera-se que os 

responsáveis devem acompanhar o que é estudado na escola, as tarefas para serem 

realizadas em casa e trabalhar em conjunto com os educadores para garantir o melhor 

desenvolvimento biopsicossocial e educacional possível. Witte et al. (2013) analisam 

que intervenções para incentivar a participação da família na vida escolar dos filhos e 

filhas tem resultados mais eficazes e a longo prazo quando realizada o quanto antes, 

ainda na educação infantil e anos iniciais (preschool). 

Contudo, retomamos a discussão da moratória social disposta sobre a 

juventude ao pensar: quem se responsabiliza pelo acompanhamento escolar dos 

jovens? As falas dos educadores - que são mais profundamente analisadas 

posteriormente –, os dados de evasão e outros pesquisadores sugerem que não há 

consenso nem certezas dentre os próprios vínculos familiares e comunidades 

escolares sobre até que momento o adolescente é responsável por determinar se vai 

continuar frequentando a escola ou não. 

Ainda que legalmente uma pessoa não é responsável por si até completar 

dezoito anos, não cabe na letra da lei todas as diversas situações e opiniões que 

levam um(a) jovem a se sentir e determinar responsável pela sua própria vida 

escolar. O que acaba por criar demanda para a própria rede de proteção deste(a) 
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jovem, dentro de sua comunidade e na rede pública de assistência também, pontos 

que serão mais discutidos juntamente com os dados. 

Importa destacar que, ao falarmos dos jovens, estamos generalizando as 

diversas formas de expressão e apresentação da(s) juventude(s). E há entre estes 

aqueles que não possuem pessoas em suas famílias que se responsabilizem por eles, 

ou mesmo aqueles que devido à necessidade de trabalhar, a constituição familiar e/ou 

a paternidade/maternidade, já são responsáveis por outros indivíduos em suas 

famílias, de forma que as próprias expectativas e necessidades se deslocam para 

segundo plano. 

Este fato pode ser ilustrado pelos dados de revisão de Witte et al. (2013) que 

sugerem que estudantes de famílias grandes (com 5 irmã(o)s ou mais), bem como 

crianças com somente um responsável, ou com padrasto/madrasta, têm maiores 

chances de evadir. 

A forma que a família e os pares veem a evasão e a importância do ensino 

formal também afeta o risco de evadir, como por exemplo, a existência de irmãos 

evadidos, a escolaridade dos genitores, a disponibilidade de tempo e materiais para o 

estudo e leitura na casa e o próprio vínculo do estudante com seu responsável e 

familiares (WITTE et al., 2013; SILVEIRA, 2014, DORE, LUSCHER, 2011). A 

família e amizades influenciam as aspirações e projetos do sujeito também, de forma 

que podem ter peso sobre a intenção de continuar e concluir os estudos, percepções 

sobre oportunidades de trabalho e sobre a escola (SOARES et al.., 2015). 

 

2.2.2 Evasão por uma perspectiva escolar 

Nesta perspectiva, estão englobados a prática pedagógica, as metodologias, 

clima escolar, estrutura física (e a falta da mesma), assistência, acesso a transporte, 

vagas suficientes, relacionamentos entre alunos e professores/direção, e a presença 

de violência; que podem influenciar e até gerar evasão. 

A evasão é considerada por muitos como uma consequência última e mais 

grave do fracasso escolar. De forma que se considera que, boa parte dos jovens que 

evadem, trazem consigo uma trajetória relativamente longa de dificuldades e 

conflitos que resultaram em certa insatisfação escolar
11

 (GRACIA et al., 2013). Este 

                                                           
11

 Os autores utilizam o termo “desafección escolar” que aqui traduzimos como insatisfação. O 

definem como o “[…] proceso de desvinculación física y emocional que viven estos jóvenes a lo largo 

de su escolarización” (GRACIA et al., 2013, p. 76). 
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perfil se apresenta entre discentes que se desvinculam física e emocionalmente da 

escola ao longo da formação. São desmotivados e pouco engajados academicamente. 

Considera-se que estes jovens representam aqueles que se aborrecem durante as 

aulas, acumulam faltas e repetências, até mesmo sendo expulsos de outras 

instituições. 

Witte et al. (2013) percebem um grande peso atribuído ao fracasso escolar 

como fator de risco para a evasão, assim as notas baixas, a retenção escolar e, 

consequentemente, a não correspondência de idade-série podem levar o estudante a 

evadir-se da escola. De fato, quanto mais velho a(o) aluna(o), maior o risco de 

ausentar-se do ambiente escolar permanentemente ao invés de somente 

temporariamente, bem como de adentrar o mercado de trabalho, constituir família ou 

buscar alternativas para a conclusão da educação básica, como o EJA e provas de 

equivalência.  

Outros autores ainda destacam que o sistema escolar baseado em idade-série 

cria o estigma relacionado à reprovação, de que o indivíduo seria não inteligente o 

suficiente, atrasado em relação aos outros, ou que falhou, o que diminui as chances 

deste estudante voltar no ano seguinte, pois sente que terá de repetir tudo novamente, 

o que pode parecer ainda mais desmotivador (WITTE et al., 2013; BERNARDIM; 

SILVA, 2017). 

Ao se ligar a evasão como uma das maiores consequências do fracasso 

escolar, pesquisadores têm relacionado os índices de reprovação e evasão à prática 

pedagógica e aos projetos político-pedagógicos, bem como às formas de avaliação 

utilizadas, que podem ser de larga escala (com destaque para matemática e 

linguagem) ou locais (FERNANDES, 2013). 

Outros pontos relevantes levantados como relacionados à evasão ou 

permanência da (o) aluna (o) são: “[...] a composição do corpo discente, os recursos 

escolares, as características estruturais da escola, e os processos e as práticas 

escolares e pedagógicas” (DORE; LÜSCHER, 2011, p. 777). 

Fornari (2010) destaca que há discussões sobre o papel da dinâmica escolar e 

a rigidez do controle dentro deste ambiente no fracasso e evasão escolar. Uma das 

críticas nesta perspectiva é a necessidade dos professores em tomar consciência que 

os programas são feitos para alunos ideais e que seus alunos reais são diferentes, com 

diversas trajetórias e desempenhos. 
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Nesta perspectiva, é preciso que os professores revejam suas concepções de 

mundo e de prática e, consequentemente, sua metodologia. A escola não deve esperar 

que o aluno traga um sentido externo que o mantenha na escola, mas que o próprio 

ambiente, as relações e conteúdos façam sentido ao aluno de forma a mantê-lo ali 

(FORNARI, 2010). 

Da mesma forma, Krawczyk (2011) também vincula o sentido da escola para 

os estudantes com a integração escolar dos mesmos e com a identificação com os 

professores. Se as possibilidades de ascensão e mobilidade social, e de emprego 

relacionadas à escolaridade são limitadas, outras motivações são necessárias. 

 

Quanto ao interesse intelectual, na maioria dos casos, a atração ou 

rejeição dos alunos por uma ou por outra disciplina está vinculada à 

experiência e aos resultados escolares. O interesse pela disciplina está 

diretamente associado à atitude do docente: seu modo de ensinar; a 

paciência com os alunos; e a capacidade de estimulá-los e dialogar com 

eles (KRAWCZYK, 2011, p. 756). 

 

A experiência, expectativas criadas, o suporte oferecido e didática são 

fundamentais para manter uma boa relação pedagógica. A percepção dos alunos com 

relação ao professor e sua prática é mais importante do que a do(a) diretor(a). Alguns 

autores dão especial atenção à forma que o docente se identifica com a cultura do 

estudante, isto é, se há sincronia entre o que é estudado e o conteúdo que o professor 

passa, com aquilo que o aluno já traz consigo. O ambiente escolar e a atitude do 

professor, ao valorizar ou desvalorizar a identidade cultural e diversidade dos 

estudantes, arrisca criar resistências com relação ao estudo (WITTE et al., 2013). 

A falta de assistência e recursos para alunos com necessidades especiais e/ou 

com dificuldades de aprendizagem podem não ser satisfatórios. Assim, ainda que 

estudantes com deficiência também evadam por fatores comuns aos outros alunos, 

como a necessidade de trabalhar, desinteresse e conflitos familiares (SILVA; DORE, 

2016), este público também apresenta demandas específicas relacionadas à 

capacidade da escola e da estrutura como um todo em garantir que a inclusão 

aconteça. 

Assim, há a necessidade de uma estrutura inclusiva e atendimento 

educacional especializado para que o aluno com deficiência que frequenta a escola 

possa ter uma experiência de aprendizado tão rica quanto a de seus colegas. E isso só 

será possível com uma equipe multiprofissional especializada, arquitetura acessível, 

material adaptado, sala de recursos e tradutor/intérprete de LIBRAS. A ausência de 
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recursos pode somar-se com a falta de vagas e de transporte suficiente que afetam 

principalmente alunos com necessidades especiais, comunidades rurais e urbanas 

isoladas (GESTA, 2017). 

O tamanho de turma e a média de alunos por professor mostrou ter relações 

com a evasão. Em pesquisa nos Estados Unidos, Witte et al. (2013), levantam o 

número reduzido de alunos e o porte menor das escolas independentes (independent 

schools) como fatores que contribuiriam para o índice reduzido de evasão nestas 

instituições em comparação com as outras. Mas outras características também se 

apresentam como fundamentais como o clima escolar. 

 

O efeito do tamanho da escola no abandono escolar está quase 

inteiramente relacionado ao clima social das escolas e, mais 

particularmente, à influência da participação dos alunos e à quantidade de 

problemas presentes no ambiente escolar. Em geral, escolas maiores têm 

maior diversidade de programas ou no currículo, mas um clima social 

menos positivo (WITTE et al., 2013, p. 12, tradução nossa). 

 

Também o clima escolar é assinalado por Gesta (2017) como uma das 

possíveis causas para o desengajamento e posterior evasão. Na falta de um ambiente 

acolhedor e/ou diante de conflitos, os estudantes podem deixar de frequentar ou 

participar ativamente do processo de aprendizagem, de forma a levar à evasão da 

escola. O clima escolar e o número de estudante na turma são apontados como 

fatores de grande relevância na decisão de abandono ou não, mais do que os recursos 

escolares (SOARES et al., 2015). 

De forma que, uma política e prática escolar que favoreça a coesão entre o 

engajamento social e acadêmico, o alto nível de participação nas atividades 

escolares, boa interação docente-discente e oportunidades de atividades 

extracurriculares podem ser peças chaves para uma maior permanência escolar dos 

estudantes (WITTE et al., 2013). 

As novas formas de organização da sociedade, o uso cada vez mais frequente 

de diferentes formas de tecnologia de comunicação e a descrença na escola trazem 

novos desafios aos docentes.  

 

Um dos grandes paradoxos presentes nas escolas é a necessidade de 

professores cada vez bem mais formados, motivados e atualizados, que 

convivem com um processo de deterioração do trabalho docente e 

políticas de formação que não condizem com os desafios contemporâneos 

(KRAWCZYK, 2011, p. 765). 
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A estes se somam as constantes cobranças por resultados e indicadores 

internacionais, como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e o 

PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). Que acabam por engessar o 

trabalho docente, condicionando os conteúdos e relacionando toda a dinâmica escolar 

a números e classificação entre escolas. É a lógica do mercado internacional que 

acaba por controlar as políticas educacionais, e consequentemente, os fundamentos e 

o que deve ser valorizado e incentivado, seja em relação aos conteúdos, até mesmo a 

organização escolar no geral. 

A violência presente tanto no ambiente e no entorno da comunidade escolar, 

na família e outros momentos têm consequências físicas, psicológicas e sociais. A 

violência afeta especialmente comunidades periféricas e mais carentes, as quais são 

já fragilizadas pela falta de recursos, transporte, segurança e a pobreza. Além do 

maior risco dos estudantes envolverem-se em atividades ilegais e abandonar os 

estudos por necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar (SOUSA et 

al., 2018; DE JESUS, 2018). 

Assim, como destaca Krawczyk (2011), os atos violentos relacionados aos 

estudantes e problemas de disciplina costumam escapar ao domínio escolar, sendo 

tratados como reflexos das origens e contextos em que vivem. Contudo, cabe à 

escola o papel da proteção e contenção dos jovens, recebe então o papel de “proteger 

os alunos do meio social em que vivem; de evitar que entrem na delinquência; de 

tirar o jovem da rua. Para isso, as escolas são chamadas a criar um ambiente juvenil 

por meio de atividades voltadas para a integração da escola com a cultura dos jovens 

e com a comunidade” (KRAWCZYK, 2011, p. 763). 

Este papel a escola tenta realizar, muitas vezes, em momentos de contra 

turnos, finais de semana e projetos paralelos (KRAWCZYK, 2011). Parece paradoxal 

que a mesma escola que relata não ter domínio sobre o que o estudante “traz” para a 

escola como bagagem, é a que se coloca como salvadora destes, para transformar 

estas próprias realidades e com atividades quase compensatórias como as 

mencionadas que, ainda que bem recebidas pelos alunos, correm o risco de serem 

acríticas e completamente difusas do que o estudante vivencia na escola durante a 

semana. 

Quanto ao ensino noturno, a este são principalmente relacionados os 

trabalhadores-estudantes, ainda que muitos alunos do noturno não necessariamente 

trabalhem, mas escolheram este período seja para sentir certa independência em 
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relação à família, por estarem fora da idade-série esperada, ou pelo próprio clima 

escolar deste período que costuma ser mais descontraído, mais “adulto” 

(KRAWCZYK, 2011). 

Signori (2014) ao estudar o ensino noturno reflete que sendo este turno 

frequentado por trabalhadores, o estudo se apresenta como forma secundária, pois é o 

trabalho que delimita os tempos de estudo, descanso e lazer. Devido à dupla-jornada 

(ou até mesmo tripla, no caso das mulheres) o conteúdo é resumido ou condensado, 

diminuindo os conteúdos científicos aos quais este trabalhador terá acesso, e neste 

cenário a escola ganha sentido como algo obrigatório para concluir em busca de um 

emprego, mesmo que este não utilize o que a escola proporciona. 

De acordo com Neri (2009) é no final da adolescência e juventude que estes 

indivíduos se encontram em uma fase de transição, passando de estudantes para 

trabalhadores. Este movimento não é coeso e nem pontual, enquanto alguns deixam 

da escola para dedicar-se ao trabalho, há os que não trabalham, aqueles que exercem 

dupla-jornada (trabalhadores-estudantes) e ainda aqueles que não estudam e nem 

trabalham. Os estudantes que trabalham costumam se apresentar como um perfil 

comum e muito citado pelos entrevistados.  

 Gracia et al. (2013) retratam também alunos que saem da escola regular e 

buscam outras formas de concluir a educação básica, assim buscam cursos 

profissionalizantes, técnicos, aulas no formato EaD, bem como a educação de jovens 

e adultos (EJA). Da mesma forma, Witte et al. (2013) destacam que certificações 

alternativas a educação regular podem ser utilizadas para “facilitar a saída” de 

estudantes com problemas de aprendizagem, baixas aspirações acadêmicas e 

minorias. O que tem levado a grande busca pelo General Educational Development 

(GED) nos USA, as Technical and Further Educations – TAFE Colleges e o 

Vocational Educations and Training – VET, na Austrália. 

 Estes testes e outras saídas encontradas para a formação parcial se mostram 

tão populares que sua validade tem sido questionada, pois não garantem o mesmo 

conhecimento e experiência da educação formal, e colocam-se como um caminho 

alternativo, que nada ajudaria a compreender os problemas que levaram estes 

indivíduos a saírem da escola.  Ao que acrescentamos a prova do Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA no Brasil. 

O ENCCEJA existe desde 2002 para certificação de jovens e adultos para o 

Ensino Fundamental (a partir de 15 anos) e Ensino Médio (a partir de 18 anos). Em 
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2009 o Inep vinculou a certificação do Ensino Médio ao Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), mas em 2017 o Encceja retornou como prova para a avaliação de 

certificação com o objetivo de; 

 

Construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos por 

meio da avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos no 

processo escolar ou nos processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, entre outros 

(MEC, 2020, on-line). 

 

Desta forma, esta prova se coloca como referência de educação de jovens e 

adultos através de uma avaliação de larga escala que avalia se o indivíduo apresenta 

o mínimo das habilidades consideradas como necessárias para o nível de formação, 

independente da experiência formativa que esta pessoa possa ter tido ou se foi 

privada da mesma pelos mais diversos fatores. 

 Estas avaliações são formas de inclusão excludente, utilizando-se o conceito 

de Kuenzer (2005), pois garantem um diploma após a realização da prova, mas 

excluem toda a experiência e formação que deveriam estar envolvidas juntamente 

com a conclusão de uma etapa da educação. O que também enfraquece outras 

políticas de engajamento para que estudantes que evadiram retornem a escola ou que 

participem da Educação para Jovens e Adultos (EJA). 

 

2.2.3 Evasão por uma perspectiva social 

Nesta perspectiva busca-se compreender a evasão através dos determinantes 

históricos, econômicos e sociais. Desta forma, destaca-se a desigualdade social, a 

pobreza e o capitalismo (que as desenvolveu) como geradores de situações de 

evasão, bem como a escola como reprodutora e fundada pela ideologia dominante. 

Outros autores buscam compreender os determinantes históricos, econômicos 

e sociais para os problemas escolares. Dentro desta perspectiva, alunos e alunas são 

sujeitos históricos, sociais e culturais que constroem suas vivências da mesma forma 

que são modificados neste processo (FERNANDES, 2013). 

Um dos fatores centrais que levam o estudante a maior vulnerabilidade e 

probabilidade de evadir é a desigualdade social e a situação de pobreza dela 

resultante. Elemento que somado à baixa escolaridade consolidam em menores 

oportunidades de emprego para estes jovens e reprodução intergeracional da pobreza 

(SOUSA et al.. 2018). 
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É o que Minayo (2011, p. 29) ilustra ao dizer que “[...] quando falha a 

educação, a exclusão que se inicia antes do nascimento, pela escassez ou ausência de 

recursos econômicos e sociais para crescer e se desenvolver, se aprofunda, 

diminuindo as expectativas de futuro”. Isto não quer dizer, que os estudantes de 

classes média ou alta não evadam, pois sendo um fenômeno multideterminado não é 

somente a condição econômica que mantém alguém na escola, contudo estes alunos 

possuem maiores recursos (econômicos, sociais, culturais, de informação) que lhes 

permitem lidar melhor com a situação, buscando novas formas de se organizar e 

complementar sua formação, até mesmo no setor privado (GRACIA et al., 2013). 

Fornari (2010), fazendo referência à teoria de Bourdieu, diz de dons sociais, 

construídos socialmente. Segundo a autora, a família transmite, de maneira direta ou 

indireta, certo capital cultural, saberes, preferências e atitudes que são mais 

valorizadas no ambiente escolar. Para Bourdieu, os recursos dos quais o indivíduo 

dispõe (capital econômico), os relacionamentos e influências sociais (capital social) e 

os títulos escolares (capital cultural) proporcionados pela família e incorporados pelo 

indivíduo levam a legitimar desigualdades sociais (NOGUEIRA, NOGUEIRA, 

2002). 

Fornari (2010) destaca a importância da análise da conjuntura 

socioeconômica e política para que se possa compreender o que acontece na 

realidade. Ainda que a evasão escolar no Ensino Médio se apresente como “problema 

da escola”, ou seja, antes de outras concepções, objeto da educação, somente uma 

análise mais abrangente permite que se chegue aos determinantes mais intrincados, 

caso contrário corre-se o risco de naturalizá-los. 

Assim, as condições históricas e sociais e as relações de trabalho e mercado 

são determinantes para a própria experiência do processo de aprendizagem e do seu 

desfecho, seja na aprovação, reprovação, abandono ou evasão. Críticas à instituição 

escolar como reprodutora da estrutura social e da ideologia dominantes contribuem 

para esta visão. Da mesma forma que se entende que a escola pode também ser 

espaço de mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais (FERNANDES, 2013). 

A partir desta abordagem, considera-se que “[...] a evasão e reprovação 

escolar são consequências de toda essa relação estabelecida entre capital e trabalho, 

não uma consequência da outra” (FORNARI, 2010, p. 122). E, as dificuldades 

somente serão superadas quando a relação contraditória entre capital e trabalho for 

superada também. 
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De acordo com Watkins (2012), a flexibilização da produção, somada as 

novas formas de controle, design e produção que a robótica e tecnologias de 

comunicação permitiram, promoveram a integração da economia global, 

descentralizando propriedade e produção, bem como fragmentando e tornando o 

trabalho esporádico, com trabalhos temporários, meio-período, terceirizados, home 

office, entre outras modalidades de exploração do trabalhador. 

Dentro do sistema neoliberal, cabe ao Estado proteger a estrutura da pirâmide 

econômica, a propriedade privada, e controlar a inflação. O Estado de bem-estar 

social e humanitarismo não são mais prioridades, dando espaço ao poder 

centralizado, diversos partidos sem diferenças substanciais entre si e a ascensão do 

autoritarismo (WATKINS, 2012). E como Marx e Engels (1999) já destacavam, a 

classe dominante impõe-se pelo poder econômico e político, mas também busca 

tornar sua própria ideologia em senso comum, influenciando a consciência de todos. 

Na atualidade, vivencia-se uma nova crise do capital que, ademais de 

econômica, causa o desgaste das relações políticas, penaliza e agrava a situações de 

miséria de grande parte da população; além de produzir um discurso que penaliza os 

pobres pela sua própria situação material. Pode-se pensar aqui, que uma escola 

baseada em tais preceitos coloca toda a ênfase no indivíduo enquanto livre e 

responsável por sua história, bem como em sua família, que deve ser capaz de 

fornecer todo o necessário para o desenvolvimento da criança. Neste plano, o Estado 

não é responsabilizado pela desassistência ou incompetência, nem o são as 

desigualdades e condicionantes externos ou históricos.  Por conseguinte, a 

competição, empreendedorismo, protagonismo, autoestima, resolução de conflitos e 

enfrentamento de risco ganham papel de destaque na formação deste estudante 

(SANTOS, 2018). 

É o que ilustram as agendas globais de educação para os países de periferia 

promovidas pelo Banco Mundial (Bird) e suas agências, estas orientam e financiam 

todas as reformas e políticas educacionais das últimas décadas no Brasil, de maneira 

a estabelecer por meio de acordos políticas neoliberais de mercantilização da 

educação, através da mediação do Estado (SILVA, 2002). Estas agendas que 

acompanham a ideia de uma educação flexível para a sociedade da acumulação 

flexível, que se preocupa em garantir o cumprimento de competências que garantam 

o mínimo necessário para que o jovem possa trabalhar e concluir seu aprendizado de 

maneira prática e tácita ao longo de sua vida, sempre na dependência de que existam, 
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ou que estejam acessíveis, as oportunidades para tal (KUENZER, 2017). Esta 

situação torna as escolas lugares para empreender, de forma a propor novas ideias, 

programas, projetos, materiais didáticos e capacitações, geralmente caracterizadas 

por parcerias público-privadas (KRAWCZYK, 2011). 

E conforme o capitalismo cresce e modifica as suas estratégias, a escola o 

acompanha. 

 

Mudadas as bases materiais de produção, é preciso capacitar o trabalhador 

novo, para que atenda às demandas de um processo produtivo cada vez 

mais esvaziado, no qual a lógica da polarização das competências se 

coloca de forma muito mais dramática do que a ocorrida sob o 

taylorismo/fordismo (KUENZER, 2005, p. 80). 

 

Estas demandas de resultados levam à valorização das avaliações de larga 

escala e comparações meritocráticas entre indivíduos e entre instituições. É a própria 

preocupação com os índices escolares que contribui para a prevenção e controle da 

evasão escolar, considerando que sua presença é crucial nestas notas e acaba por 

influenciar o financiamento, o porte da escola e o número de estudantes, docentes e 

outros funcionários. 

A título de exemplo citamos o “remanejamento” de turmas do Ensino Médio 

noturno no estado do Paraná anunciado pela Secretaria Estadual de Educação 

(SEED) em novembro de 2019 (KLENK, 2019; GOVERNO, 2019), que justificava o 

fechamento das turmas devido ao maior índice de evasão e baixo número de 

matrículas neste período. Considerando que a maior evasão de jovens ocorre no 

período noturno, esta medida poderá reduzir os índices de alunos evadidos e 

aumentar as matrículas nos outros períodos, mas fará com que muitos jovens 

desistam do ensino regular a partir do momento que precisem optar por trabalhar ou 

ir para a escola durante o dia. 

Esta medida demonstra que se a preocupação com a evasão se der somente 

voltada para os índices e avaliações externas, reduzir o abandono não 

necessariamente signifique preocupar-se com a juventude excluída neste processo e 

com qual a formação que será disponibilizada para ela. Afinal: 

 

Na sociedade contemporânea, a escolarização tem se constituído, mesmo 

que ideologicamente, uma necessidade para aqueles que buscam ascender 

profissionalmente, pois sob o ponto de vista do capital, a educação 

assegura melhores oportunidades de emprego e a inclusão dos 

trabalhadores excluídos das atividades produtivas. No entanto, é sabido 

que a educação formal à qual a classe trabalhadora tem acesso é pensada 



69 

 

nos limites de sua formação para o trabalho alienado (SIGNORI, 2015, p. 

18). 

 

E se nem a educação formal se faz disponível, ou dificultada por diversas 

condições e medidas que não condizem com a pluralidade e realidade das juventudes 

brasileiras, recorre-se a uma formação acelerada, ou aos meios de segunda 

oportunidade; que abrangem formações semipresenciais, em EaD, em módulos, - as 

quais são diversas e abundantes no setor privado – e as certificações que equivalem 

ao nível pretendido, como o ENCEEJA. 

Como já foi discutido, questiona-se o tipo de formação e educação que estas 

formas de segunda oportunidade permitem, e relacionada especificamente com os 

jovens mais pobres, Gracia et al. (2013, p. 81) reinteram que: 

 

Así, los retornos a la formación pueden resultar relativamente sencillos 

entre jóvenes de clase media y culminar en formaciones exitosas, pero son 

mucho más improbables entre algunos jóvenes de medios desfavorecidos 

que desarrollan una trayectoria de insuficiencia formativa y de abandono 

precoz; para estos, se constata la necesidad de garantizar la primera 

oportunidad, en el marco de la escuela obligatoria, si se pretende reducir 

el abandono escolar prematuro. Esto requiere de medidas preventivas a lo 

largo de la Enseñanza Primaria y Secundaria y de medidas reparadoras y 

de diversificación a lo largo del ciclo superior de la Educación Secundaria 

Obligatoria. [...]lo cierto es que las vías de segunda oportunidad han sido 

hasta el presente muy limitadas y solo influyen en un bajo porcentaje de 

jóvenes que son potencialmente candidatos. 

 

Estas táticas que “[...] constituem-se em modalidades aparentes de inclusão 

que fornecerão a justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do 

trabalho, dos direitos e das formas dignas de existência” (KUENZER, 2005, p. 93). 

De forma que o trabalhador parece incluído na educação dentro destas modalidades 

de ensino, contudo, a educação que recebe é mínima, não lhe garantindo uma vaga de 

emprego no futuro, mas o faz pronto para adentrar a exclusão includente do mercado. 

Exclusão esta que afeta especialmente aqueles que se encontram embaixo. E 

não afeta a todos da mesma forma, o racismo está diretamente relacionado. Ao 

analisar dados econômicos e raciais nos EUA, Watkins (2012) pontua que em tempos 

de cortes e privatizações, as minorias são fragilizadas com a retirada de políticas 

sociais, privatização de instituições de apoio, e o racismo e discriminação de classe 

persistem é até mesmo crescem. 

 

Em todos os índices de renda, taxas de desemprego, educação, 

encarceramento e outros fatores dentro dos indicadores de miséria, as 

pessoas de cor continuam a ocupar os mais baixos níveis de status 
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socioeconômico no país. [...] A hostilidade e a hierarquia raciais 

permanecem intactas, mas os pré-requisitos para o privilégio branco estão 

diminuindo (WATKINS, 2012, p. 24-25, tradução nossa). 

 

Velado atrás do discurso burguês de aluno protagonista e educação de 

qualidade para todos, que muitas vezes são apontados como motivação para reformas 

educacionais, está a realidade de desigualdade e divisão entre educação elitizada e da 

classe trabalhadora. Assim, trata-se o aluno como cliente e atribui-se a crise da 

educação aos indivíduos, sejam eles estudantes, familiares ou professores, quando tal 

crise não passa de um projeto e produto do próprio sistema capitalista. 

Destarte, são muitos os fatores que vêm a contribuir para o ato de deixar a 

escola e a educação formal, seja temporariamente seja permanentemente. O caminho 

aqui pretendido foi o de transitar entre estas diversas características que podem 

determinar a evasão escolar da juventude, ainda que isto não signifique que todas 

elas se façam presentes em todas as situações e que tenham o mesmo peso decisório 

sobre os sujeitos. 

De fato, muitos dos tópicos levantados na questão social, por exemplo, como 

as possibilidades de emprego, moradia, políticas inclusivas entre outras, podem (e 

comumente têm) relação direta com o próprio clima escolar, a organização familiar e 

o sofrimento psíquico que um(a) jovem possa relatar. 

Nosso propósito em levantar tão vasta e multideterminada discussão é, além 

de demonstrar a própria complexidade do fenômeno, também refletir em como as 

políticas públicas e os condicionantes sociais e históricos podem refletir na própria 

atribuição de significado e sentido para a escola e para a educação, de forma que, não 

basta que a escola torne-se mais atrativa ou tecnológica se ela se esvazia de sentido 

socialmente e é fragilizada ainda mais quando não apresenta os índices esperados. 

É a partir dos trabalhadores da educação que presenciam ao longo dos anos as 

mudanças tanto na organização da sociedade, da escola e na ida e vinda dos jovens 

estudantes que pretendemos, no próximo capítulo, tecer mais reflexões sobre como 

percebem o que a evasão é e significa para sua própria vivência e prática, bem como 

as experiências que fundamentaram estas representações. Estes relatos, a partir de um 

recorte geográfico e temporal que delimita nossos dados, também demonstram como 

estas perspectivas que dividimos para fins didáticos se inter-relacionam e 

complementam. 
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CAPÍTULO III – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EVASÃO PELOS 

EDUCADORES DE GUARAPUAVA-PR: ANÁLISE DE DADOS 

   

 Neste capítulo são apresentados os dados coletados e categorizados a partir 

das entrevistas realizadas nas escolas participantes. Para tanto, primeiramente se 

contextualiza a evasão escolar no município e as instituições que participaram, 

mantendo-se o sigilo necessário. Em um segundo momento, retoma-se a metodologia 

utilizada e os critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente, discutem-se as 

categorias e representações sociais elencadas ao longo da análise de dados dentro de 

cada grupo de entrevistados (direção, equipe pedagógica e professores) e entre estes. 

 

3.1 Contextualização da evasão escolar no município de Guarapuava 

Para que seja possível conhecer e discutir algumas características regionais e 

os dados e índices educacionais do município, importa fazer uma breve 

contextualização da história, economia e dados geopolíticos. 

O município de Guarapuava está situado na região centro-sul do Paraná, com 

população aproximada de 181 mil habitantes (2019), e 200 anos de história. Desde o 

início de seu desenvolvimento sua economia é voltada para a agroindústria, nos 

segmentos agrícola, madeireiro e pecuário. Destaque para a produção de grãos, como 

o milho, soja, e é também o maior produtor de malte do país. As indústrias 

alimentícias, de papel e produção de pintainhos também têm papel fundamental na 

economia. 

Assim, o processo de colonização da cidade seguiu o modelo da colonização 

portuguesa de concentração de casas em torno de uma igreja, economia agrária, 

latifúndios e a concentração de terras e renda por algumas famílias, que 

tradicionalmente ainda mantem grande parte das propriedades, empresas e cargos 

políticos, mantendo ares de coronelismo. É o que Silva e Filho (2019, p. 89) relatam: 

 

Os dados encontrados em 2018 indicam uma menor concentração de 

renda com o passar dos anos, com um hiato de 0,07 pontos entre 2010 a 

2000 e 0,02 pontos entre 2000 a 1991. De maneira entende-se que uma 

maior concentração de renda, faz com que os mais ricos invistam seus 

ativos em outras economias com chance de maior crescimento pessoal, 

não havendo redistribuição dessa renda, logo esse crescimento não 

proporciona desenvolvimento e sim acúmulo de capital. Indo de encontro 

com o que diz Marx (2013) o capital social, que a qualidade de vida dos 

operários, não é evidenciado ou preocupação dos capitalistas, que tem 
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como objetivo apenas o lucro, sem se preocupar com as questões sociais 

que envolvem o desenvolvimento das sociedades. 

 

Recentemente, a cidade tem se tornado espaço de crescimento universitário, 

contando com duas universidades públicas: UNICENTRO (Campi Santa Cruz e 

Cedeteg) e UTFPR, além de diversos centros universitários e faculdades privadas. 

Este desenvolvimento foi lento, como relatam Silva e Filho (2019) que mesmo com 

diversas cobranças e movimentos populares de reinvindicação pelo ensino superior 

na cidade, somente em 1970 a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Guarapuava – FAFIG foi criada. Em 1990, a FAFIG uniu-se à Faculdade de Ciências 

e Letras de Irati – FECLI, criando a UNICENTRO. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é de 0,731 (2010), fazendo 

que seja considerado como IDHM Alto (0,700 - 0,799). O índice é composto por três 

dimensões: Longevidade, Renda e Educação, com valores de 0,853; 0,730 e 0,628, 

respectivamente. 

Segundo dados do IBGE (2010) a população era de 167.328 pessoas, destas 

cerca de 16 mil se encontravam na faixa etária de 15-19 anos, ou seja, 9,58% da 

população (4,8 mulheres e 4,78 homens). Para realizarmos um comparativo com 

dados mais atuais, as informações seguintes correspondem ao ano de 2010. 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (BRASIL, 

2013), em 2010 Guarapuava apresentava índice de Gini
12

 de 0,55, com 2,24% de 

pessoas consideradas extremamente pobres (renda domiciliar mensal per capita igual 

ou inferior a R$70) e 8,92% pobres (renda domiciliar mensal per capita igual ou 

inferior a R$140). O município apresentava um PIB per capita de cerca de 15 mil 

reais. 

 Com relação ao trabalho, 67,9% da população acima de 18 anos era 

considerada economicamente ativa, contra 6% desocupada e 26,1% economicamente 

inativa, com um grau de 63,92% de formalização. Destes, 91,21% recebiam até 5 

salários mínimos (s.m.), 70,23 até 2 s.m. e 17,77% até 1 s.m. Por fim, 12,06% destes 

trabalhavam na indústria de transformação, 11,26% trabalhavam no setor 

agropecuário, 9,05% no setor de construção, 18,48% no comércio, 1,76%  nos 

                                                           
12

 O índice de Gini ou Coeficiente de Gini é um instrumento para medir a desigualdade, ou seja, o 

grau de concentração de renda em determinado grupo. Consiste em uma escala de 0 a 1, sendo 0 

completa igualdade, quando toda a população recebe o mesmo salário, por exemplo, e 1corresponde à 

completa desigualdade, quando uma pessoa receberia toda a renda e as demais nada. 
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setores de utilidade pública, 0,19% na indústria extrativa e 43,18% no setor de 

serviços. 

 Quanto à escolaridade dos ocupados (18 anos ou mais) 60,84% apresentavam 

Ensino Fundamental completo e 42% Ensino Médio completo. Já, se levarmos em 

conta a escolaridade da população em geral com 25 anos ou mais, 7,6% eram 

analfabetos, 45,6% fundamental incompleto; 14,8% Fundamental completo; 20,7% 

Médio completo e Superior incompleto; e 11,3% Superior completo. 

 Podemos comparar estes com os dados mais recentes, de 2018, quando, com 

180.334 habitantes, o município apresenta um PIB per capita de cerca de 31 mil 

reais (2017), e o salário médio dos trabalhadores formais era de 2,6 salários mínimos 

(IBGE, 2020); 35% da população (ou seja, mais de 63 mil) viviam com até meio 

salário mínimo e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era 

de 26,7%. 

 Estes índices demonstram que ainda que o IDHM do município seja alto, há 

grande desigualdade e acúmulo de capital. Durante um período de oito anos, o PIB 

do município dobrou, mas o número de empregos formais diminuiu ao mesmo tempo 

em que o índice de pessoas abaixo da linha da pobreza cresceu. 

É preocupante também a escolaridade que a classe trabalhadora apresentava 

em 2010, pois demonstra que além da grande evasão escolar presente, também há 

pouca escolaridade necessária para o mercado de trabalho local que, por conseguinte, 

deve ser majoritariamente caracterizado por trabalhos manuais e com pouca 

complexidade. O que é reforçado pela importância da agroindústria e pecuária para a 

economia local. 

 A seguir apresentamos os dados relacionados às taxas de transição e 

rendimento escolar no município. As taxas de transição que contemplam promoção, 

reprovação, evasão e migração para EJA são apresentadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Taxa de transição no período 2016-2017 no Ensino Médio por série 

(%) 

 Promoção Reprovação Evasão Migração para EJA 

Total 76,4 14,9 7,5 1,2 

1ª série 67,1 21,9 9,5 1,5 

2ª série 78,2 13,0 7,4 1,4 

3ª série 87,5 7,3 4,7 0,5 

Fonte: dados INEP (2020), elaborada pela autora. 
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Já o índice de rendimento considerado pelo INEP engloba reprovações, 

abandono e aprovações. A tabela a seguir apresenta os índices de 2015-2018 para o 

Ensino Médio total (público e privado): 

 

Tabela 3 - Rendimento escolar do Ensino Médio em Guarapuava (%) 

 Reprovação Abandono 

(total) 

Abandono 

(1° ano) 

Abandono 

(2° ano) 

Abandono 

(3° ano) 

2015 12,7 9,4 10,7   9,8 7,0 

2016 14,3 8,1 10,5   7,2 6,0 

2017 13,8 8,6 12,2   6,9 6,2 

2018 13 9,3 11,0 10,5 6,7 

2019 8,2 4,7 6,0 4,3 3,5 

Fonte: dados dos Índices Educacionais do INEP (2020), disponíveis em 

<https://qedu.org.br/cidade/2575-guarapuava/taxas-rendimento>, elaborada pela autora. 

 

Quando observamos os dados do abandono somente na escola pública temos 

um índice de abandono de 10,7% no Ensino Médio, sendo 12,6% na 1ª série, 12,2% 

na segunda e 7,7% no terceiro ano, em 2018. 

 O município de Guarapuava conta com 25 escolas estaduais e 11 colégios 

particulares que oferecem EM
13

, As escolas públicas incluem 4 escolas do campo, 1 

colégio agrícola e as demais (20) são urbanas. É possível perceber que a evasão 

diminuiu do período 2015/2016 (9,5%) para o período de 2016/2017 (7,5%). No ano 

seguinte é possível perceber um crescimento do abandono escolar, o que sugere 

mudanças nas taxas dos anos posteriores. Uma tendência é a maior presença tanto do 

abandono quanto da evasão no primeiro ano do Ensino Médio, neste último aspecto 

segue a taxa nacional. 

 Para melhor compreensão do universo que tange a pesquisa, apresentamos em 

seguida a caracterização geral de todas as escolas pesquisadas, bem como a descrição 

da metodologia utilizada. 

 

3.2 Caracterização da empiria: escolas participantes e coleta de dados 

Parte-se para a caracterização das escolas participantes da pesquisa e dos 

profissionais entrevistados, apresentando característica de histórico, público e 

evasão. Também se descreve mais demoradamente os critérios e passos 

                                                           
13

 Dados retirados do programa Consulta Escolas da Secretaria Estadual de Educação (SEED, 2020).  
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metodológicos realizados, já mencionados na introdução, de coleta e análise de 

dados. 

De acordo com Ponte (1994, p. 3), o estudo de caso é caracterizado como o 

“[...] estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um 

sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social”. De forma que esta 

metodologia condiz com a investigação proposta neste que é debruçarmos sobre a 

unidade-caso: evasão escolar no Ensino Médio em quatro escolas do município de 

Guarapuava-PR. 

Partindo do pressuposto que o estudo de caso é um método para compreender 

os fenômenos sociais complexos, sem interferências ou controle experimental, 

utilizamos de investigação empírica através das entrevistas e bibliográfica para 

melhor delinear o problema e conduzir uma investigação não somente descritiva, 

mas exploratória também, conhecendo a realidade local e contrastando com o que a 

literatura tem apontado a este respeito. 

A pesquisa em sua fase de coleta de dados empíricos ocorreu durante os 

meses de junho a outubro de 2019. Através de entrevistas gravadas, a partir de 

roteiros semiestruturados (Apêndice I), elaborados pela pesquisadora, com perguntas 

abertas e questões para caracterização da amostra. Esta foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) - 

parecer n° 3.473.938 - e Núcleo de Educação (Anexo I). 

A coleta de dados se realizou em quatro escolas públicas estaduais da cidade 

de Guarapuava/PR, que oferecem o Ensino Médio regular. As escolas foram 

escolhidas por localização geográfica, sendo uma escola da região central (E1) e três 

escolas de bairros periféricos (E2, E3 e E4), mediante o consentimento da direção 

das escolas e do aceite dos demais educadores. Segue uma breve caracterização das 

escolas participantes: 

E1 - A escola foi criada em 1971, sendo autorizado a lecionar para o Ensino 

Médio em 2005, possuía turmas de EM nos períodos matutino e noturno até 2017, 

quando as turmas do período da noite foram fechadas, com a justificativa de que o 

número de alunos era menor do que o esperado. Atende a 550 alunos e, durante a 

coleta de dados, contava com 5 turmas de Ensino Médio matutino. 

E2 - O colégio iniciou suas atividades em 2014, com ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. O colégio divide parte da estrutura com uma escola municipal de anos 
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iniciais, funcionando nos três períodos, com cerca de 470 alunos, e durante a coleta 

de dados contava com 4 turmas de Ensino Médio noturno. 

E3 - É um colégio que existe há 54 anos em Guarapuava, inicialmente como 

convênio município/estado e desde 1997 com sede própria e somente sob 

responsabilidade estadual, autorizou-se o Ensino Médio no colégio. Atualmente, 

funciona durante os três períodos com cerca de 900 alunos e, durante a coleta de 

dados contava com 5 turmas de Ensino Médio matutino e 2 turmas no período 

noturno. 

 E4 – O colégio existe desde 1995, inicialmente dividia a estrutura física com 

uma escola municipal, funcionando só pela manhã e à noite. Hoje já em outro espaço 

próprio, atende pouco mais de 800 alunos nos três turnos. Contando com 3 turmas de 

Ensino Médio matutino e 3 turmas à noite. 

Nenhuma das escolas selecionadas oferece cursos técnicos ou Educação 

Profissional, este critério foi levantado para que dados e características da evasão na 

Educação Profissional não interferissem nos relatos, porque a evasão em cada nível 

e/ou modalidade educacional pode apresentar suas especificidades. 

 Para caracterizar os sujeitos da pesquisa, foram coletados dados referentes ao 

gênero, idade, tempo de formação, especialidade e tempo de atuação na escola 

pesquisada e, entre os professores, o tempo que leciona para o Ensino Médio. Assim, 

os entrevistados apresentam idades entre 31 e 68 (média de 46 anos), com pelo 

menos 10 anos de formação (10-41 anos, média 20), e apresentavam uma média de 

20 anos de prática profissional na educação pública. 

Durante a análise de dados, os participantes foram identificados pelas letras 

“D” para direção, “P” para equipe pedagógica, e “F” para professores acompanhados 

de números arábicos. Foram entrevistados: um representante da direção, um da 

equipe pedagógica de cada período com Ensino Médio na escola, e quatro 

professores de diversas disciplinas que lecionam para o Ensino Médio naquela escola 

e que aceitaram participar da pesquisa. Assim, totalizando 26 sujeitos: 4 

diretoras(es), 6 pedagogas, 16 professoras(es). As entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra (Apêndice II) para a posterior análise de dados. 

O contato com a direção e equipe pedagógica se deu na escola em horário 

combinado previamente por telefone. Os professores foram informados da pesquisa 

por e-mail e entrevistaram-se aqueles que aceitaram o convite de participação. As 

entrevistas foram realizadas durante o período de intervalo ou hora-atividade destes 
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na própria escola. Todos os participantes foram informados da natureza da pesquisa e 

após a manifestação livre e espontânea, assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). O termo de concordância do Núcleo de Educação e seu 

parecer técnico estão em anexo (I, II e III). 

A análise de dados, utilizando a metodologia da análise de conteúdo permite a 

exploração do material classificando-o em temas ou categorias que permitem a 

compreensão do que está por trás do que é dito (SILVA; FOSSÁ, 2015). Este método 

se divide em três etapas. 

Na pré-análise – primeira etapa – sistematizam-se as ideias iniciais a partir do 

referencial teórico e estabelecem-se indicadores para a posterior interpretação. Se 

subdivide em 4 passos: leitura flutuante, escolha dos documentos, formulação das 

hipóteses e objetivos, e elaboração de indicadores. 

Para tanto, realizamos a leitura dos textos e os resumimos, evitando 

repetições na mesma entrevista, interrupções ou exemplos pessoais. Os temas iniciais 

foram retirados das perguntas que orientavam a entrevista, que posteriormente 

guiaram a classificação das respostas, os conteúdos que se aproximavam dos temas 

foram agregados, mesmo que pertencessem a resposta de uma pergunta diferente, por 

exemplo, se na pergunta 5 o entrevistado relatasse conteúdos relacionados à 

definição de evasão (pergunta 1) esta parte da entrevista seria analisada juntamente 

com o tema 1. 

Os temas iniciais elencados (e as perguntas relacionadas) são: 

● Definições de evasão escolar (1); 

● Percepção de evasão na escola (2, 3, 4); 

● Fatores relacionados à evasão (5, 6,7); 

● Perfil da(o) estudante que evade (8); 

● Reflexos da evasão (9,14); 

● Ações em resposta à evasão (10, 12, 13); 

● Possibilidades de prevenção (11, 14).  

A segunda etapa da análise consiste na exploração do material, ou seja, na 

construção de unidades de registro, na identificação de palavras-chaves e na 

categorização (SILVA; FOSSÁ, 2015). Destarte, após a realização dos resumos das 

entrevistas, os conteúdos foram organizados relacionando-se aos temas iniciais por 

sujeitos e cada cargo dos educadores – se direção, equipe pedagógica ou docente. 
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O texto de cada resumo foi recortado em trechos principais (unidades de 

registro) que geraram frases consideradas chaves, organizadas nas categorias 

intermediárias. Estas geraram categorias finais que são cada um dos subtítulos 

apresentados na discussão posterior, que por sua vez permitiram o desenvolvimento 

da terceira etapa. 

Na última etapa de análise, ocorre o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação; desenvolvidos ao longo dos subtítulos e categorias analisadas. Os 

dados foram explorados primeiramente por cada categoria e subcategorias, contendo 

excertos das entrevistas para fundamentar as análises e descrições. Utilizando-se das 

reflexões e do apoio teórico desenvolvido ao longo dos capítulos posteriores, nos foi 

possível explorar e fazer reflexões gerais e também relacionadas a realidade 

guarapuavana retratada, ainda que dentro das limitações que nos impõem o universo 

da pesquisa. 

Desta forma, seguem as análises desenvolvidas dentro de cada uma das 

categorias relacionadas às representações das(os) educadoras(es) entrevistadas(os). 

 

3.3 Definições de evasão 

A primeira pergunta realizada tinha o propósito de compreender como cada 

um dos sujeitos definia a evasão escolar. Apresentamos em seguida as definições 

expressas por direção, equipe pedagógica e docentes das escolas entrevistadas, 

respectivamente. A partir das falas dos sujeitos são tecidas as análises e reflexões 

possíveis. 

Todas(os) as(os) diretoras(es) apresentaram semelhanças em seus conceitos 

considerando a evasão enquanto a saída do estudante do convívio escolar sem 

retorno previsto, também consideram como “um dos maiores problemas” (D1 - E4) a 

se enfrentar.  

Também foi relacionada com o comportamento de absenteísmo: quando o 

estudante deixa de frequentar ou falta com frequência por motivos fúteis. “Evasão 

escolar é o aluno que está matriculado, vai alguns dias na escola e evade, ele some, 

[...] a evasão escolar acontece quando os mecanismos [que a escola tem] não dão 

certo e o aluno, de fato, desaparece” (D1 – E3). 

 Entre as entrevistas das equipes pedagógicas, as falas também relatam 

diversas definições, tais como: “É o mesmo que abandono, quando os alunos param 

de frequentar, para mim, quando o aluno abandonou de vez, ele se evadiu” (P2 – E4). 
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Conceito semelhante ao que desenvolvemos também surgiu nas entrevistas: “É 

[quando] o aluno não vem mais para o colégio e daí no ano que vem ele não faz a 

matrícula, então, ele fica fora do sistema escolar, porque a pessoa que desiste, 

digamos, [que] desistiu, ela é desistente” (P1 – E1). 

 Semelhantes são as definições levantadas pelos professores entrevistados, ou 

seja, a evasão como “desistência” (F3; F2 – E3), “sair da escola” (F2 – E2), mas 

também que: “Evasão não é somente o aluno que deixa de ir, aqui nós temos alunos 

que deixaram de ir, uns 2-3 meses sem aparecer e agora voltaram. Para mim, o aluno 

que vem de vez em quando, vai e vem, pra mim é um aluno evadido” (F4 – E1). 

Outros docentes também relacionam a complexidade de fatores relacionados, 

como relata F1 – E1: “É desistência por diversos motivos, por diferentes situações do 

aluno, independente [se] do Ensino Fundamental ou Médio, porque existe em todos 

os setores. Essa desistência, esse abandono né, sempre motivado por alguma 

situação”. Ou, conforme outro entrevistado: “Definir evasão escolar, seria 

desperdiçar a oportunidade; tanto para o pai como o próprio filho, o aluno [que] 

evadiu-se da escola, dali uns 5 anos volta a fazer a mesma série” (F4 – E2). 

A partir das falas dos entrevistados, levantaram-se as categorias 

intermediárias representadas na figura a seguir: 

 

Figura 3 – Definição: Categorias Intermediárias 

Definições de evasão escolar 

Ato deliberado Falha do sistema 

Fonte: elaborada pela autora 

 

 Nestas falas é possível perceber que a própria definição de evasão dos 

sujeitos se aproxima das orientações e definições de organismos e instituições 

educacionais como o INEP e, ao mesmo tempo, há um sentido ambíguo entre ser a 

evasão um protagonismo do estudante ou o resultado de uma falha do próprio 

sistema. 

 Esta ambiguidade do fenômeno é também presente na literatura (PRESTES; 

FIALHO, 2018; STEINBACH, 2012) e ilustra sua própria complexidade e caráter 

multideterminado (DORE; LÜSCHER, 2011), de forma que mesmo que exista 

participação consciente do indivíduo ao deixar de frequentar, e mesmo fatores 

individuais e familiares que influenciem, não é isento o papel que as outras 
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dimensões podem exercer, aqui entra também o papel da escola e dos seus 

“mecanismos” que um dos sujeitos entrevistados mencionou. 

 Ao citar a questão da presença ou não de motivações para a evasão, os 

entrevistados também tendem a relacionar a situações externas (como trabalho e 

casamento) ou internas (desmotivação). Os fatores levantados por eles serão melhor 

explorados em outra categoria, contudo já é possível perceber as múltiplas 

determinações elencadas e como estas podem pender ora para um lado ora para o 

outro da questão, sendo que uma mesma fala pode, em diferentes momentos, 

aproximar-se mais de uma categoria do que de outra. 

 Entender como a direção representa a evasão importa porque esta definição 

guia e justifica as ações realizadas, da mesma forma que a definição de evasão de 

algumas instituições e institutos de pesquisa leva a desenvolver discussões mais 

compreensivas ou mais determinantes, como foi possível pensar dentro das metas 

europeias para a prevenção do abandono que se baseiam na flexibilidade e 

desenvolvimento de competências (MARGIOTTA; VITALE; SANTOS, 2014) ou 

para as determinações do Tribunal de Contas da União ao cobrar ações institucionais 

em relação à evasão nos IFs (BRASIL, 2013) 

 Da mesma forma, a equipe pedagógica é diretamente cobrada e empenha-se 

diariamente no controle das faltas e abandono escolar; suas definições de evasão são 

relacionadas ao processo de tomada de decisões, e ao olhar sobre a própria prática. 

Aos professores, passam pelas mesmas impressões e ambiguidades suas falas e 

definições mostrando como as representações de um mesmo objeto podem ser 

mutáveis e contraditórias. 

 Como Moscovici (2011) destaca, as representações sociais possuem caráter 

dinâmico, que aproxima ou contrasta a visão dos indivíduos dentro do grupo. Ao 

percebemos as diferentes definições e relações criadas pelos entrevistados, podemos 

perceber o intercâmbio entre as intersubjetividades e o coletivo ao construir uma 

representação de evasão. 

 Da mesma forma, podemos relacionar ao dialogismo de Bakhtin (1997), ao se 

considerar que um diálogo ou fala é mais do que uma construção individual, pois é 

atravessado por ideologias diversas, ou seja, múltiplos sujeitos cognoscentes e 

aspectos sociais o constroem e influenciam. As contradições e interconexões sócio-

ideológicas que surgem na linguagem revelam os significados socialmente atribuídos 

aos conceitos. 
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 Ao se pensar na evasão enquanto uma falha do sistema, importa lembrar que 

o papel escolar é limitado, mas muito importante no que se relaciona aos fatores 

diretamente ligados, como já descrito no capítulo anterior. Sendo que a evasão ocorre 

na escola, é possível relacionar esta com o ambiente (físico e histórico) em que 

ocorre, não sendo completamente alheio à escola, mas não diretamente determinado 

por este em uma relação de causa-efeito. Assim, como o clima escolar, a integração 

do estudante na escola e o suporte oferecido são essenciais e podem ter resultados 

positivos em relação à permanência dos estudantes (KRAWCZYK, 2011; WITTE, 

2013). 

 

3.4 Percepção da evasão 

Dentro deste tema estão incluídas as unidades de registro (trechos) 

relacionadas à percepção da evasão escolar dentro da escola pesquisada, no Ensino 

Médio em geral e na escola pública como um todo. Levantaram-se as categorias: 

presença da evasão, características territoriais e relação turno-idade. 

 Com relação à presença da evasão, esta é evidente para todos os 

entrevistados, eles percebem o crescimento da evasão que, relacionada com a 

redução da natalidade, torna as turmas cada vez menores. É o que ilustra a fala dos 

diretores: 

 

Muito presente, eu acho que nos dias de hoje, de uma maneira geral nas 

escolas do estado do Paraná, o Ensino Médio ele está com problemas, 

precisa de uma mudança, precisa de um repensar pro Ensino Médio, da 

maneira que está exposto hoje o nosso aluno não está frequentando, ele 

está se ausentando cada vez mais, ele não está sentindo assim, me parece 

que ele não percebe a importância (E4 – D1). 
 

Diretoras e diretores reconhecem a amplitude do fenômeno da evasão como: 

“Um problema de nível estadual, assim, que atinge as escolas públicas 

prioritariamente Ensino Médio, e prioritariamente ainda o 1º ano do Ensino Médio” 

(E3 – D1). Ainda que haja divergências quanto à gravidade da evasão: “Percebo aqui 

no caso no colégio E1 nós não temos esse problema, esse problema não é tão sério 

né, nós atendemos só no período diurno então a gente não tem esse problema” (E1 – 

D1). 

Também se aproximam destas as falas das pedagogas: “Eu acho que isso é 

recorrente né, eu já passei também por várias escolas, principalmente no período 

noturno esse é um problema a ser resolvido” (E2 – P1). E relatam também percepção 
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de aumento com relação ao Ensino Médio: “[Nos últimos anos, percebo que] 

Aumentou, bastante, bastante tanto até que o noturno tá quase fechando, aqui por 

causa de, não é só pela falta de clientela, é por ter a clientela e eles se evadirem” (E3 

– P2). 

Entre as entrevistas de docentes, foi mais perceptível a diversidade de 

percepção e territorialidades sobre a evasão, como ilustram as falas a seguir: “Cada 

escola tem uma realidade diferente em relação a evasão escolar né, então se você for 

falar do [colégio do centro da cidade] né, que digamos tem um público de uma classe 

social alta, não tem tanta evasão escolar” (E4 – F1).  

“Ano passado eu fiquei o ano todo em sala de aula e era uma escola bem 

carente, sabe, uma escola de periferia, então eu percebia bastante inclusive a tentativa 

da escola do resgate desse aluno” (E1 – F1). “[A evasão] diminuiu bastante, tanto 

que assim a gente tá conseguindo manter o número de alunos por turma, assim, bem 

equilibradinho, eu acho que tem melhorado essa questão” (E1 – F3). 

 Também percebem reflexos em si mesmo e na própria prática: “Não vejo só 

como algo do aluno, mas que também algo que nos aflige como professor de uma 

forma geral” (E4 – F2). 

Desta forma, os educadores percebem que este não é um problema exclusivo 

de algumas escolas ou do município, ainda que nem toda escola sinta seus efeitos da 

mesma forma. A redução das turmas é uma realidade de Guarapuava como nos 

mostram as taxas de evasão e abandono no Ensino Médio, em especial na escola 

pública (IBGE, 2020). 

 Outro ponto levantado com unanimidade é a necessidade de mudanças no 

Ensino Médio, porque este “está com problemas” (D1 - E4), o que podemos 

relacionar com a falta de sentido (SILVA; PELISSARI; STEIMBACH, 2013) ou 

crise de legitimidade (KRAWCZYK, 2011) que a escola está apresentando, 

especialmente para a juventude empobrecida das periferias do país. Contudo, importa 

refletir que mudança está sendo proposta à escola. Como destaca Frigotto (2019), as 

relações sociais no capitalismo foram crescentemente regressivas, o que inclui o 

campo da educação. 

 A escola de valores iluministas que deveria ser vista como um direito social, 

pública, universal, gratuita e laica, ganha novos discursos a partir de teorias 

econômicas, como a teoria do capital humano, que basearam (e baseiam) diversas 
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reformas na América Latina e no Brasil. Assim, a educação se submete e se regula a 

partir do mercado (FRIGOTTO, 2019). 

 Podemos questionar se as mudanças propostas ou mesmo a necessidade de 

mudança percebida é resultante de uma ideologia de mercado, em busca de expansão 

ou da real motivação de proporcionar uma educação significativa. As discussões até 

então desenvolvidas nos apontam a primeira hipótese. 

Esse fenômeno também se relaciona com a flexibilização da educação, da 

formação e do mercado de trabalho que esvaziam de sentido o trabalho e, 

consequentemente, a educação que deveria preparar para este. A juventude é 

especialmente afetada porque inicia a vida adulta e é mais cobrada para trabalhar e 

determinar alguns aspectos de seu presente e futuro.  

A estrutura social e os obstáculos à permanência escolar que esta produz 

permanecem e se intensificam nas práticas desenvolvidas voltadas para o mercado e 

índices cada vez mais altos. Exemplificam o fechamento de turmas e do turno 

noturno relatados e percebidos nas escolas pesquisadas e em tantas outras. Nas 

palavras de Frigotto (2019, n. p.): “É esta dupla cidadania [política e econômica] que 

a classe dominante brasileira, com DNA escravocrata, colonizador, antinação e 

antipovo negou e continua negando à maioria dos jovens brasileiros”. 

 Como já mencionado, perceber os índices crescentes da evasão não basta para 

compreendê-los em suas características regionais. Porque ainda que alguns dos 

fatores e dificuldades sejam comuns a diversas escolas, nem todas possuem o mesmo 

peso e os números também podem falhar ao refletir se uma menor evasão em 

determinada série significa que não há jovens fora da escola, ou somente que estes já 

estavam fora da instituição antes de figurar esta estatística. Assim, cada uma das 

escolas pesquisadas enfrentava diferentes aspectos e efeitos da evasão o que 

denominamos como características territoriais. 

 As escolas que só apresentam o Ensino Médio em um único turno (E1 e E2), 

percebem a evasão de formas bem diversas: enquanto em E1 (EM diurno) relata que 

a evasão não é um problema tão sério no Ensino Médio, há poucos casos e justifica 

este baixo número pela oferta de aulas somente no período matutino, contudo, 

durante a entrevista, foram mencionados diversos casos de evasão ainda nos últimos 

anos do Ensino Fundamental. Estes estudantes que evadem antes de chegarem ao EM 

não entram nas estatísticas atuais do EM, mas influenciarão nas futuras se não 

retornarem para a escola, e também sua ausência influencia no pequeno número de 
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turmas e menor número de alunos por sala atualmente (antes havia 35-40 alunos por 

sala, hoje há salas com 26-27 alunos).  

 Se levamos em consideração o que autores como Witte et al. (2013) discutem 

sobre o número de alunos por turma e sua relação com a evasão – o menor número 

de alunos por turma aumenta o engajamento e reduz a evasão – pode parecer positiva 

esta mudança, contudo o número reduzido de matrículas têm resultado na prática no 

risco de fechamento de turmas e mesmo de escolas, como foi a realidade do colégio 

E1 e como o colégio E3 vivenciava durante as entrevistas, pois o colégio apresentava 

grande queda no número de alunos no noturno. Esse risco levou o colégio a buscar 

manter alunos fora da idade-série que acompanham o conteúdo e recomendar o EJA 

ou a mudança de escola para aqueles estudantes que mostram grandes dificuldades 

em acompanhar o conteúdo ou outros problemas que os colocam em risco de evasão, 

nas palavras de D1 - E3: “A escola fica numa situação meio que de mãos amarradas, 

porque o que que faz, indica EJA para os alunos e é uma matrícula a menos pra nós 

(sic)”. 

 Esta redução no número de alunos à noite também foi justificativa da 

Secretaria Estadual de Educação para o fechamento do ensino noturno, 

demonstrando que a preocupação com a economia de recursos e redução do Estado e, 

consequentemente, da escola pública, são levados em consideração antes do 

desenvolvimento de uma educação que permita que estes (mesmo que poucos) 

estudantes que frequentam a escola à noite, seja por necessidade ou por escolha, 

possam continuar
14

. 

Há aqui a exclusão daqueles que já não tem acesso à educação, ou ainda que 

já enfrentam dificuldades de dupla-jornada e/ou de estar fora da idade-série - que são 

justificativas comuns para preferir o turno noturno. E para os estudantes que 

permanecem, o excesso de alunos por sala prejudica o andamento das aulas, 

proporcionando maiores obstáculos e possivelmente potencializando desmotivação. 

A localização central também se coloca como dificuldade para a escola E1 

manter o número de matrículas esperado porque, com o crescimento da cidade, o 

número de residentes e famílias morando no centro diminuiu e os colégios desta 

                                                           
14

 Pode-se constatar esta questão, por exemplo, com notícias da grande mídia: 

<https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/11/21/governo-do-parana-anuncia-remanejamento-de-

turmas-do-ensino-medio-noturno-para-diurno-a-partir-de-2020.ghtml>. Ou nas análises da APP-

Sindicato, que é o sindicato que representa os professores do Estado do Paraná: 

<https://appsindicato.org.br/seed-quer-impor-fechamento-de-ensino-medio-noturno-em-todo-

parana/>.  
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região precisam disputar os alunos entre si, além de recorrer a alunos de outros 

bairros e mesmo dos distritos do município para manter a escola aberta. 

Diferentes entrevistados compararam suas escolas (periféricas) com outro 

colégio da área central da cidade que costuma atender estudantes de classe mais altas 

e por isso apresentaria menor evasão. Também é a localização que tem aumentado a 

demanda por matrículas da escola E2, pois, sendo um colégio novo em um bairro em 

expansão, com loteamentos novos, há mais famílias vivendo em seu entorno, mas a 

falta de estrutura física para turmas durante o dia impede que alunos dentro da 

correta idade-série (12-13 anos) possam estudar nos últimos anos do Fundamental e 

Ensino Médio ali. 

O crescimento habitacional e imobiliário de alguns bairros periféricos da 

cidade também aumentou a demanda no colégio E4 que, apresentando EM matutino 

e noturno, percebe maior evasão à noite, principalmente por parte de estudantes-

trabalhadores. Movimento oposto ao que acontece no colégio E3 que, ao ter turmas 

pequenas à noite, percebe maior evasão dos alunos do diurno, que estão na correta 

idade-série. E esta é a terceira categoria levantada: a relação entre o turno-idade e a 

evasão. 

Ainda que todos os entrevistados relacionassem diretamente a evasão com o 

ensino noturno tradicionalmente, e com os trabalhadores-estudantes que o 

frequentam, é perceptível tanto nos relatos quanto nos casos apresentados por eles 

que este não é o único fator interveniente. Situação que pode até causar estranheza 

por parte dos educadores: 

  

Duas alunas, irmãs inclusive, que tem ótimas notas, [...] e literalmente 

faltando um pingo de nota, muito menos que a média e realmente, 

simplesmente desistiram. [...] Isso foi um caso muito marcante, que a 

gente foi muito, atrás dessas gurias, as faltas começaram a pesar, a gente 

já comunicava a equipe pedagógica, pra que houvesse esse resgate... (E4 

– F2). 
 

Há estudantes fora da idade-série que, como Bernardim e Silva (2017) 

classificam, são jovens nem-nem (nem estudam e nem trabalham), isto se dá pelas 

diversas características levantadas ao pensar a moratória social dispensada à 

juventude e as condições de trabalho e emprego na atualidade. Condições que se 

mostram especialmente delicadas na realidade guarapuavana, com poucas 

oportunidades de trabalho e baixa porcentagem de trabalho formal. 
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 No colégio E3, D1 relata que não havia evasão dentre as turmas do noturno, 

isso ocorre porque as turmas são pequenas (7-15 estudantes), assim, aqueles que vão 

para a escola pretendem terminar o ano. Este relato nos faz refletir em quantas (os) 

jovens não desistiram ou ficaram pelo caminho até alcançar o Ensino Médio, de 

forma que somente poucos chegam aos anos finais. 

 Estas categorias mostram como o próprio território que a escola se encontra, 

o crescimento populacional e habitacional, a presença de transportes e a estrutura 

física têm efeito direto em como a evasão se apresenta e nas possibilidades e 

limitações da comunidade escolar para lidar com a mesma. Reforçam a importância 

de ir além dos índices e das análises estatísticas (GRACIA et al., 2013) em busca de 

uma visão concreta das condições que levam a evasão em cada espaço, bem como 

pensar as possibilidades de intervenção e prevenção dentro da realidade desta 

juventude que se buscam entender e auxiliar, ou seja, respeitar o que Bernadim e 

Silva (2017) chamam de identidade territorial da(o) jovem. 

 

3.5 Fatores relacionados à evasão escolar 

Os diversos fatores mencionados pelos educadores durante as entrevistas 

foram divididos em três dimensões, seguindo a abordagem sugerida por Gracia et 

al. (2013), ou seja, entre dimensão sócio-histórica, biográfica-subjetiva e político-

institucional. Para melhor expor cada um dos fatores relacionados citados durante 

as entrevistas, estes foram organizados na forma de tópicos e dispostos na figura a 

seguir, contudo, esta divisão tem função visual e didática porque, como 

discutiremos posteriormente, todas estas se inter-relacionam e se comunicam. 
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Figura 4 – Fatores relacionados à evasão 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Dentro da dimensão biográfico-subjetiva, classificamos o que os 

entrevistados relacionaram com preferências, oportunidades e subjetividades dos 

estudantes e suas famílias, relacionadas ao contexto imediato ou à sua trajetória 

pessoal. Assim, levantou-se a falta de valorização da escola e da educação pelos 

estudantes, falta de interesse, desmotivação, inclusive apresentada pelos alunos que 

frequentam a escola, e transtornos e problemas psicológicos (como depressão, 

automutilação, ideação suicida). 

Questões relacionadas à saúde mental se apresentaram unanimemente no 

relato das direções e das pedagogas, bem como de alguns dos professores 

entrevistados, ainda que não fossem tão enfatizadas entre as leituras realizadas. 

Este dado é ilustrado pela fala deste diretor: “É uma coisa meio que 

emocional, questão de depressão, que é um caso, então daí eu acompanho e é isso, às 

vezes não tem um motivo assim: „não tenho vontade de ir pra escola‟, já acompanhei 

vários casos assim” (D1 – E3).  E do professor F1-E1: 

 

Hoje nós [tivemos] com alguns alunos uma palestra sobre depressão, que 

tá sendo bem comum nos últimos anos, principalmente com os jovens, 

com os adolescentes, [talvez] isso seja um fator também: já vem com uma 

desmotivação de casa, problema financeiro, até a questão de logística, [...] 

tudo vai somando. 
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Quanto à menor menção sobre questões de saúde mental na literatura, 

podemos levantar algumas hipóteses, como a recente discussão e aceitação da saúde 

mental como parte da vida como um todo, o crescimento do espaço de disciplinas 

como a Psicologia Educacional e Escolar, bem como a possível tendência 

contemporânea para a medicalização da vida. 

Importa refletir que nenhum discurso é neutro e que a própria presença e 

identificação da entrevistadora como trabalhadora da rede de saúde mental municipal 

possa ter contribuído para a menção do tema durante as entrevistas. Retomamos as 

discussões de Bakhtin (1997) ao relacionar a linguagem as ideologias que a 

atravessam e a materialidade que cria as condições para que um discurso aconteça. 

Assim, entendemos que ainda que a presença da entrevistadora possa ter sido 

estímulo para a reflexão sobre a saúde mental dos estudantes e educadores, tal 

condição só é possível porque há condições materiais de sofrimento psicológico que 

a justificam. 

 Quanto à família, foi relacionada: a falta de participação/comprometimento 

na vida escolar dos jovens, a dificuldade da escola em manter contato com os 

responsáveis, a cultura familiar, as responsabilidades e autonomia atribuídas ao 

estudante, a relação estudante-família e a visão que a família tem com relação à 

escola e à educação, se esta é negativa, tende a influenciar a evasão, ponto que é 

reforçado pela literatura revisada (WITTE et al., 2013; GESTA, 2017).  

 Partindo do pressuposto que a família é responsável pelo jovem e por garantir 

que este se mantenha na escola, e que possui um importante papel no 

desenvolvimento global e acadêmico das crianças e adolescentes, esta participação 

familiar na vida escolar deve iniciar-se junto com a entrada na escola e assim há 

maiores chances de manter-se até a adolescência (WITTE et al., 2013). 

 De acordo com os entrevistados, esta ausência da família na escola se dá de 

diversas formas: pelo não comparecimento em reuniões e eventos, pela falta de 

informações e contato (telefone, e-mail, endereço) atualizados, ou pelo não 

cumprimento de acordos estabelecidos em reuniões anteriores. Estas situações 

causam frustração nos profissionais que diariamente lidam com elas. Como relata 

uma pedagoga: “Tem que ter a família que vai cobrando, incentivando, faz esse 

trabalho de cobrar e incentivar e também as políticas públicas para que esse aluno 

esteja lá mas com rendimento” (P1 – E1). Ou conforme a visão de uma diretora de 

escola: 
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A família não se faz mais presente, ela não se responsabiliza. Então, o 

nosso aluno de Ensino Médio, tenho a impressão que ele está por conta 

própria, né [...] Você chama pais, você não tem [...] eles acham que o 

aluno está por conta e, veja que o aluno que tá entrando no Ensino Médio 

ele tá com idade escolar de 13 pra 14, de 14 pra 15 [anos], ele ainda 

precisa de suporte familiar (D1 – E4). 
 

 Os entrevistados também relatam a impotência da escola com relação à 

autonomia que o aluno parece exercer na decisão de evadir-se. Assim, se o 

adolescente “decide” que não irá mais estudar temporária ou permanentemente, 

muitas vezes a família relata que não sabe o que fazer ou que não pode obrigar 

sua(seu) filha(o) a voltar para a escola. Se esta decisão é relacionada a algum aspecto 

que diz respeito à família, muitas vezes, os pais inclusive concordam com a evasão, 

segundo o relato dos diretores e pedagogas, por exemplo, em relação ao trabalho ou a 

falta/dificuldade de transporte até a escola/residência. 

Nas palavras de uma pedagoga: “A família diz „o que eu posso fazer?‟ Eles só 

dizem isso: „eu não tenho o que fazer, precisa trabalhar, precisa cuidar‟, e aí quando 

as meninas ficam grávidas não tem quem cuide dos filhos” (P2 – E3). 

 Este tipo de relato nos remete à discussão da moratória social estabelecida 

para a juventude, bem como à incerteza em relação à duração da adolescência e, 

consequentemente, aos limites e responsabilidades que cabem a um jovem e a sua 

família (MINAYO, 2011). Escola e família parecem inseguras a respeito de qual é 

parcela de responsabilidade e autonomia cabem ao jovem e qual a de sua família, da 

mesma forma que porque os adolescentes já não são tão dependentes dos 

responsáveis, é comum que a família não participe de sua vida escolar, porque não vê 

a real importância ou necessidade dessa participação. 

 Há ainda, jovens que precisam ser responsáveis por si mesmos e por outros, 

sejam seus próprios filhos ou irmã(o)s menores, o que  pode levar a situações nas 

quais o estudo deixa de ser prioridade. Contudo, nem sempre a preocupação da 

família basta para manter um adolescente na escola, como refletem dois educadores: 

 
Eu tive contato com uma mãe também, que o filho foi preso, depois que 

ele saiu da cadeia, a mãe vinha trazer. Ficava as aulas ali no refeitório, 

durante o tempo todo pra ver o filho não sair da sala, e não sair da escola, 

só que, claro, é uma mulher que também trabalha [...] a mãe não aguentou 

até o fim e o filho já desistiu também (F4 -E3). 
 

Ano passado eu também tive um caso, [...] o pai saía pra trabalhar e o 

aluno saía junto só que ele voltava dormir, [...] a gente chamou várias 

vezes o pai e ele não sabia o que fazer, sabe, ele começava a trazer 
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atestados dizendo que o filho não estava bem, mas, na verdade, o filho 

não queria a escola, achava que não adiantava (P1 - E1). 
 

 Outro fator relacionado especificamente ao período noturno é a preferência 

pelos estudantes e suas famílias, principalmente aqueles que encontram-se na idade-

série esperada, por estudar durante o dia, de forma que escolas que só oferecem o 

EM noturno “perdem” esta matrícula e o estudante acaba por necessitar se deslocar 

de sua comunidade para estudar em outro bairro. 

 Dentro da dimensão político-institucional se encontram aspectos relacionados 

com a escola e seus agentes, considerando que a evasão ocorre dentro desta 

instituição e se relaciona com sua política e papel, bem como com outras instituições 

que se aproximam em suas práticas relacionadas à evasão escolar, como, por 

exemplo, o Núcleo de Educação, o estado, a rede de proteção (CRAS, Conselho 

Tutelar, Ministério Público, etc.) entre outras. 

 Com relação aos fatores relacionados à escola e sua prática, foram 

levantados: a desatualização de metodologias em sala de aula, o relacionamento da 

disciplina ou mesmo do(a) professor(a) com o estudante, o que pode ser observado 

pelos relatórios de faltas – algumas disciplinas apresentam muito mais faltas do que 

outras -, a necessidade de que o plano de trabalho docente seja pensado a partir da 

realidade dos estudantes, e o clima escolar, que inclui mecanismos de exclusão 

criados pela própria escola. 

 O uso consciente de tecnologia foi mencionado: 

 

A maneira que nós estamos trabalhando hoje os conteúdos, a maneira que 

estamos agindo metodologicamente, (existem metodologias hoje que a 

gente tem que superar, metodologias que não condizem mais com a 

realidade) [...] nós precisamos de aulas mais inovadoras, mais criativas, 

precisamos usar muito a tecnologia de uma forma consciente (D1 - E1). 
 

Foi mencionada também a frustração de não possuir estrutura adequada nas 

escolas: “Acho que a escola deixou de ser atrativa, a nossa que é uma realidade bem 

específica, porque nós não temos laboratório, não temos uma estrutura adequada, 

então as aulas são em sala de aula mesmo, giz, professor, livro didático” (P1 - E2). 

 Os educadores também relataram a falta de estrutura adequada e atrativa, com 

o uso de metodologias inovadoras e tecnologia como formas de aumentar o interesse 

e a motivação dos alunos para com a escola. Destacam que a escola e os seus 

conteúdos precisam fazer sentido para o estudante, mas o que percebem é que os 

estudantes não conseguem ver sentido com relação ao estudo e não persistem. 
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 A situação oposta também demonstra a importância da estrutura física: 

 

nós percebemos que quando os alunos vieram pra cá [para o novo prédio 

da escola] deu um “up”: escola nova, material, laboratório, tudo limpinho 

né, tudo arrumadinho, deu um “up” pra eles, mas isso é a longo prazo 

também, nós não vamos ter um retorno imediato, mas melhoraram 

bastante depois que mudaram de escola (F1 - E4). 
 

 Quanto aos mecanismos que geram exclusão, um membro da direção reflete: 

 

A escola cria mecanismos que excluem [...] no E3 tem um mecanismo na 

gestão de enfrentamento, que eu acho que afasta o aluno da escola, é uma 

decisão da diretora, da equipe pedagógica, o aluno chegou atrasado 

mandam embora, o aluno veio sem uniforme mandam embora, o aluno 

está sem livro didático do dia mandam embora, então tem que combater 

essas normas assim, porque é uma norma que a escola tem autonomia de 

criar ou abolir, e isso afasta o aluno da escola [...] se eu mandar embora o 

aluno ele não volta, ele vai ver a escola como uma espécie de instituição 

inimiga dele (D1 - E3). 

 

A falta de estrutura adequada pode comprometer a aprendizagem, dificultar o 

atendimento de estudantes com deficiência ou que precisam de acompanhamento 

especializado, como sala de recursos (GESTA, 2017). O uso de tecnologias de 

informação e comunicação se mostra como uma constante cobrança e necessidade de 

mudança na escola. Assim, este uso não pode ser acrítico, ao contrário: “[...] é 

necessário em primeiro lugar reconhecer as novas tecnologias de comunicação como 

estratégias de conhecimento e formação de um espírito crítico e não como simples 

auxiliares da tarefa escolar ou das competências para o trabalho” (KRAWCZYK, 

2011, p. 762). 

 O fracasso escolar, ligado a dificuldades de aprendizagem, absenteísmo, e 

reprovações foi mencionado pela maioria dos educadores, ainda que estes percebam 

que não constitui um tipo único, e, para ilustrar este argumento, contaram histórias 

de estudantes com notas acima da média e que ainda assim evadiram. Fato que foi 

ligado à falta de sentido que a escola e a educação têm diante dos jovens, de forma 

que o que vivenciam na escola pode parecer alheio a sua própria vida e até aversivo. 

 

Os adolescentes não têm mais aquele interesse, comprometimento de vir 

pra escola , não têm a perspectiva que a escola vai trazer benefícios pra 

ele futuramente, não tem uma perspectiva de que ele vai terminar o 

Ensino Médio, que ele vai pra faculdade, que ele vai ter uma profissão, 

eles não estão orientados nesse sentido, estão muito perdidos (F2 - E1). 
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 Críticas ao modelo escolar também foram tecidas: “Esse modelo de escola 

brasileira, de você confinar o aluno, 4 horas por dia em uma sala de aula, daquele 

jeito sentadinho um atrás do outro, pra mim não funciona, e é o que nós temos hoje, 

dá estresse no aluno, dá depressão, dá muita coisa” (F4 - E2). 

Estudantes que apresentam notas baixas ou excesso de faltas podem desistir e 

abandonar a escola porque acreditam que irão reprovar; a falta de motivação se soma 

ao baixo rendimento e dificuldades de aprendizagem. Ainda que menos comum, 

existe o estudante evadido aprovado, ou seja, que poderia avançar para a próxima 

etapa da educação básica se tivesse permanecido. 

O acolhimento na escola se mostra como fator de proteção para a evasão, 

tanto pela literatura investigada quando por educadores entrevistados (WITTE et al, 

2013). Assim, a boa relação entre estudante-professor auxilia a desenvolver sentido 

para o ato de estar na escola, tanto para combater a evasão, mantendo os estudantes 

que já frequentam, como para acolher o estudante que estava em risco de abandonar 

e voltou (FORNARI, 2010). “Com certeza o ambiente pedagógico e o próprio 

ambiente acolhedor faz a diferença pro aluno né, ambiente com colegas e ambiente 

do professor” (P1 - E1). 

Muitos professores percebem a necessidade de conhecer seus alunos e suas 

realidades, de adaptar avaliações e metodologias quando necessários para garantir a 

permanência e percebem alguns resultados: 

 

Eu trabalho Física com eles [alunos do noturno], que até que eles vem, a 

grande maioria vem, [...] então é uma coisa boa, eu acho que o pessoal 

que eu trabalho aqui, do noturno, que vão ficar até o final, a maioria corre 

o risco de passar e passar sabendo, coisa nova [...] apesar que na chamada 

tem 60 e poucos alunos, tá vindo 32, mas desde o início do ano, [...] os 

que tão vindo tão até que fazendo bonito [...] então eu acho que tá tendo 

uma inversão e até, às vezes, a gente se surpreende (F4 - E1). 
 

Evidentemente, nem todos concordam com esta visão:  

 

Eu não acredito [que a relação pedagógica influencie na evasão], nesse 

ponto não; deveria mudar no sentido de ter um jeito melhor, de ser 

direcionado melhor assim né, nós estamos perdendo espaços para outra 

forma de ensino, em situações de vestibular e de Enem, precisa trabalhar 

com os conteúdos maçantes, antigos, da maneira antiga para que o aluno 

tenha condição de realizar aquelas provas, porque até então eles estão 

chegando perdidos nisso aí (F3 - E4). 
 

 Com relação à ação governamental e às políticas educacionais relacionadas à 

evasão, os entrevistados relataram falta de suporte governamental, a não-valorização 
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do professor, e a dificuldade de locomoção urbana e rural como fatores que 

indiretamente afetam o andamento das aulas, o clima escolar e dificultam a 

prevenção à evasão. 

 Um ponto que todos parecem concordar é a impotência da escola em relação 

à ação da rede de proteção (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, 

Rede de Saúde Mental, etc.), que não se mostra capaz de atender todas as demandas 

atuais e que acaba por desassistir os jovens e suas famílias, que se encontram em 

risco de evasão ou mesmo que evadem a escola. “Se a gente fizesse esse trabalho de 

comprometimento da rede ficaria mais fácil, quando eu falo pro aluno que o 

Conselho vai atrás, e o Conselho não vai, dá impressão, assim, que é sem respaldo” 

(P1 - E3). 

A necessidade da presença de outros profissionais na escola para lidar com as 

novas demandas de saúde mental e acompanhamento das famílias que fazem parte da 

comunidade escolar (psicóloga(o) e assistente social) também foi mencionada por 

todos os entrevistados da direção, equipe pedagógica e muitos professores. 

Da parcela do governo, elencam que precisa: “De um suporte um pouco 

maior [...] valorização maior do professor, de apoio para o professor, [precisa] dentro 

da escola pública  de profissionais de outras áreas que possam dar suporte 

psicológico para o aluno, para o professor” (D1 - E1) 

 A presença de outros profissionais na escola já é uma reivindicação antiga 

das categorias, e foi no ano passado sancionada como política pela Lei n° 13.935 de 

11 de dezembro de 2019, que dispunha sobre a prestação de serviços de Psicologia e 

de Serviço Social nas redes públicas da educação básica (BRASIL, 2019), ainda que 

não haja projetos específicos sobre a aplicação e organização da entrada destes 

profissionais na educação. 

 

A gente não tem como fazer [busca ativa na casa], não tem um carro 

próprio do Estado [...], não tenho formação para abordar uma família, 

chegar lá e “quero saber porque teu filho não tá indo” né, então eu vejo 

que há um risco, principalmente por ser a noite, e eu vejo que seria um 

trabalho de uma assistente social e do Conselho Escolar (P2 - E4). 
 

 Um entrevistado também levantou a existência de mecanismos criados pelo 

próprio governo que facilitam a evasão, é o caso do ENCCEJA, já discutido 

anteriormente, que se torna uma alternativa para que alunos fora da idade-série 

esperada deixem a educação formal para somente realizar a prova em troca da 
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certificação de conclusão. Importa lembrar que avaliações de larga escala pretendem 

substituir uma possível prova que este sujeito realizaria ao final dos estudos, 

contudo, não é capaz de substituir a experiência da sala de aula e não garante que 

houve qualquer aprendizado significativo (GRACIA et al, 2013). 

 Outro docente destacou que a própria prova do ENCEEJA leva a evasão, 

porque os estudantes fazem a matrícula na escola regular só até poderem se inscrever 

no ENCEEJA e logo após desistem. “Sempre no começo do ano né, a gente tem 

aquela quantidade de matrícula e de repente muitos vão também, vou dizer uma 

coisa, muitos também tem que se matricular para se inscrever no ENCCEJA [...] se 

inscrevem só pra ir depois” (F4 - E3). 

 Sobre as influências do currículos a da relação ensino-aprendizagem há 

divergência de concepções. Alguns educadores acreditam que estes fatores têm 

papel fundamental: 

 
A gente escuta às vezes “eu tô indo na aula e eu não vou conseguir por 

causa daquele professor”, então claro que tem que ter essa ligação afetiva, 

vamos dizer assim,  pra segurar esse aluno pra que ele venha com 

interesse, não no sentido de castigo, mas no de ele achar que a escola é 

legal, que é um meio de conviver, de aprender, aumentar a bagagem 

pedagógica, nesse sentido eu acho que ajuda bastante (F3 -E1) 
 

 Visão compartilhada por outros educadores: 

Cada professor tem sua forma de trabalhar, sua metodologia né, com 

alguns eles se adaptam eles conseguem levar até o final, com outras com 

mais dificuldade, acabam desistindo por algumas disciplinas, 

principalmente por umas que eles acham mais difícil: Português, 

Matemática, Química... que eles mais relatam [...] até a forma, como eu 

posso te dizer, da relação professor-aluno também influencia bastante 

nessa questão, no meu ponto de vista, eu acho que é importante ter um 

bom relacionamento pra você ter o aluno, pra cativar ele, ter dele o que 

você espera de retorno (F4 - E4). 
 

 É interessante observar que em ambos os exemplos acima o conteúdo está 

vinculado ao relacionamento estudante-professor, remetendo às discussões sobre a 

importância do clima escolar para o processo de aprendizagem, como demonstra a 

pesquisa de Soares et al. (2015) ao determinar que o clima escolar e a menor 

quantidade de alunos por turma é mais determinante para a permanência do que os 

recursos escolares. 

Na fala dos educadores, podemos perceber a possibilidade de que o vínculo 

com o educador permita que a disciplina ministrada tenha sentido para os alunos. De 
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forma que engajamento social e acadêmico podem estar associado e serem uma 

forma de prevenção à evasão (WITTE et al., 2013). 

Este posicionamento nos remete ao que Fornari (2010) e Krawczyk (2011) 

discutem sobre a necessidade de compreender que é preciso dar uma aula para alunos 

reais (com diferentes trajetórias e dificuldades) e não para estudantes idealizados, 

bem como a importância de que a relação estudante-professor seja mais um ponto de 

motivação para a permanência escolar. Isto não significa responsabilizar o educador 

pela motivação do jovem, mas que não seja esta relação mais um fator de evasão. 

Afinal, como refletem as autoras, talvez seja a escola o único lugar onde este aluno 

possa compreender o sentido e importância da educação. 

 Outros educadores relatam que a metodologia e práticas pedagógicas são 

secundárias quanto à evasão, como defende o(a) professor(a): “Eu não acredito que a 

metodologia ou a ação pedagógica, intervenha nessa evasão entende, porque não é a 

metodologia, ação pedagógica em geral que faz com que o aluno se evada da escola, 

são outros problemas sociais” (F2 - E3). Afinal, como reflete este diretor: “Não é só 

na sala de aula que vai se cultivar a permanência” (D1 - E2). 

A pedagoga de outro colégio apresenta percepção semelhante: 

 

Eu acredito que deve ter um percentual de influência, mas não é o 

principal, alguns professores criam situações para que eles fiquem, mas 

tem uns que não [permanecem] né, porque tem professores e professores, 

mas eu acho que esse percentual não é o foco principal da evasão (P2 - 

E3). 
 

 Podemos considerar que há situações e fatores relacionados à dimensão 

político-institucional, especialmente, as concernentes à escola, que podem pesar para 

o ato de evadir a educação formal, e estes pontos têm sido trabalhados em reuniões e 

capacitações, de acordo com as equipes pedagógicas entrevistadas, contudo, há 

fatores sociais que ultrapassam a capacidade da escola em intervir. Estes ultrapassam 

os muros da escola e podem ser determinantes diante as relações dentro dela 

(FORNARI, 2010). 

 Os fatores mais amplos, sociais e políticos que estão relacionados à evasão 

estão classificados dentro da dimensão sócio-histórica, dentre os mencionados pelos 

educadores temos: a pobreza e tudo o que a envolve, as dificuldades de locomoção e 

transporte para chegar até a escola, a preferência/necessidade pelo trabalho, 
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principalmente para complementar a renda familiar e a mudança de cidades/estado 

em busca de melhores oportunidades laborais. 

 Além disso, destacam o uso/abuso de drogas, o envolvimento com violência 

e/ou criminalidade, bem como o casamento e/ou maternidade/paternidade na 

adolescência. Todos estes fatores foram mencionados e discutidos durante a pesquisa 

teórica, alguns com maior frequência do que outros.  

 Com relação à pobreza e as poucas oportunidades disponíveis para estudantes 

de escola pública, uma professora reflete: 

 
É um público que poderia ter como saída, como uma válvula de escape, 

poderia ter a educação; a escola poderia ser a salvação da lavoura dessa 

piazada, dessa meninada aí, e eles acabam desistindo. Muitas vezes não 

tem muitos sonhos e acabam repetindo aquele círculo vicioso da pobreza, 

não vão mudar muito a sua história de vida, reproduzindo muitas vezes a 

histórias de seus pais, eu acho que o grande problema da evasão escolar, 

ao meu ver que é de grande impacto é esse, né, a manutenção da pobreza, 

da falta de recurso, acho que o conhecimento tá muito ligado a 

possibilidade da pessoa conquistar algumas coisas, alguns bens materiais, 

culturais, e ele não tendo a educação ele não vai conseguir isso (F2 - E2). 
 

 Devido à situação de necessidade de cooperar com a renda familiar, as poucas 

perspectivas de continuar os estudos além da educação básica, estudantes precisam 

decidir logo cedo alguns aspectos de seu futuro. 

 

No Ensino Médio, porque, pelo menos nessa realidade que a gente 

está,  eles precisam se manter, na nossa unidade aqui, entre o trabalhar e 

estudar o aluno precisa priorizar o agora, a questão de qualidade de vida, 

se manter né, ter o que comer, ter o que vestir, ele prefere deixar os 

estudos e ir atrás de trabalho (P1 - E2). 
 

 A situação socioeconômica afeta diretamente a escolaridade, assim como a 

renda, fome, localização e condições de moradia. A própria localização periférica 

pode implicar em dificuldades de transporte, ausência de saneamento básico, 

violência urbana, e a evasão escolar pode aumentar o risco de reprodução 

intergeracional da pobreza (MINAYO, 2011; SOUSA et al., 2018). 

 Assim, a desigualdade social também engloba a desigualdade de acesso e 

permanência na escola. Quando os jovens já precisam ter responsabilidades 

financeiras para sobreviver, ou há a falta de transporte para a escola (principalmente 

em escolas de periferia e do campo), a violência urbana dentro e fora da sala de aula 

dificulta que esta juventude mantenha-se dentro da escola até completar a formação, 
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podendo vir a tornar-se parte dos jovens nem-nem (ou juventude NEET segundo a 

classificação da OCDE). 

 Estudantes que acabam por manter uma dupla jornada de trabalho e estudo 

podem enfrentar dificuldades para cumprir com as demandas extraclasse, como o 

tempo de estudo fora da sala de aula e trabalhos escolares (SIGNORI, 2015). 

 

Eu vejo a maior ocorrência [da evasão] em relação justamente essa 

questão de optar por trabalho e não aguentar a carga horária, porque a 

maioria trabalha, as atividades deles são atividades pesadas né, serviço 

braçal, até porque eles ainda não têm um grau de estudo para conseguir 

um cargo melhor, e eles acabam não suportando, não aguentam, daí 

chegam a noite aqui, cansados, não rende (F4 - E4). 

 

Em outros casos, o trabalho é o que mantém os jovens frequentando a escola, 

contudo, pode-se questionar qual o aproveitamento e sentido que estes atribuem à 

educação. Como exemplifica este professor: 

 

Tem alguns alunos que ainda não se evadiram no noturno por exemplo 

porque precisam da presença senão ganham a conta do jovem aprendiz, 

do estágio, só tão vindo, tão tentando não estourar as faltas, tão cuidando 

das faltas só por causo do emprego, depois quando não tiver mais 

emprego não vem mais (F4 - E1) 
 

Assim, a necessidade de exercer dupla jornada (estudo-trabalho) pode se 

mostrar excessivamente cansativa, resultar em atrasos, faltas e pouco tempo fora da 

escola para estudar e fazer atividades extraclasse. Esta fase de transição da 

juventude, de entrada no mundo do trabalho, como descreve Neri (2009), é diversa e 

seu progresso e ritmo dependem das condições materiais e oportunidades 

disponíveis. 

Nesta situação, indivíduos em maior vulnerabilidade social estão mais 

propensos a subempregos, trabalho informal e atividades ilícitas (SANTOS, 2018), 

principalmente considerando que a renda pode ser bem tentadora, ainda que com 

muitos riscos envolvidos. Como exemplifica um entrevistado ao dizer que: “Eu já 

ouvi muitas vezes assim, „eu ganho muito mais que a senhora em um dia‟, passa a 

entender o que, que eu mesmo estudada não consigo ganhar o que ele ganha” (F3 - 

E1). 

“A questão da violência, tem muito aluno do Ensino Médio que acaba 

desistindo por insegurança” (F2 - E2). Em caso de atividades ilegais e uso/abuso de 

drogas, além da violência que já acontece pela ausência do Estado (falta de políticas 
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públicas, saneamento, segurança etc.) também sentirá a sua repreensão ativamente, 

pelo uso das forças de segurança, encarceramento e privação de liberdade 

(FRIGOTTO, 2019).  

A maternidade/paternidade precoce é vista pelos sujeitos como uma 

característica cultural, tendo em vista que Guarapuava mantém uma cultura 

tradicional e patriarcal. Estas questões marcam especialmente a vida das meninas, 

tendo em vista que costumam casar ainda com pouca idade, assumindo a 

responsabilidade de ficar em casa, e posteriormente cuidar dos filhos, muitas vezes 

abandonando a escola permanentemente. 

 

[Relatam que vão desistir] porque as meninas engravidaram e o marido 

não deixa, né, então não vem mais porque o marido não deixa ir pra 

escola, não tem com quem deixar o filho [...] Essa ideia das meninas que 

não terminaram a escola ainda, vendo o casamento como a única maneira 

de vida, tipo como se fosse a única alternativa de vida delas, então é 

muito difícil quando elas relatam que elas vão casar e o próximo [passo], 

digamos, aquilo que acontece, é desistir da escola (F1- E4). 
 

Preocupação compartilhada pela pedagoga do mesmo colégio: 

 

Esse ano assim, foi muito preocupante no nosso colégio, nesses anos que 

eu trabalho aqui - vai fazer 15 anos ano que vem - e eu nunca vi tanta 

gestação, tantas grávidas, e sou eu que faço o acompanhamento né, eu que 

mando o exercício domiciliar, então esse ano assim foi um número 

assustador, de evasão também, foi um número muito alto, então 

infelizmente eu percebi que tem aumentado (P2 – E4). 
 

Esta situação não é exclusiva do colégio E4, como observa a direção de outro 

colégio: 

 

Em algumas famílias é a própria cultura ainda, por mais que você 

trabalhe, a cultura é ainda que o estudo não vai fazer tanta falta. Nós 

temos, assim, casos de meninas que acabamos perdendo, que se evadem 

da escola [...] Hoje ainda nós discutíamos com os professores na hora do 

recreio, de que é cultural a menina casar com 16, 17 anos né e já 

engravidar (D1 – E1). 
 

Neste ponto, retomamos as análises de Witte et al. (2013) e Sousa et al. 

(2018) ao relacionar que a maternidade/paternidade não é necessariamente um 

motivo para o abandono permanente dos estudos, contudo a presença de outros 

complicadores como o baixo rendimento, a situação de pobreza, a necessidade de 

contribuir com a renda familiar - ao que somamos a cultura patriarcal – dificultam a 

permanência ou o retorno à escola. 
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É comum que as mulheres realizem uma jornada tripla, cuidando dos filhos, 

da maior parte (senão de todo) do trabalho doméstico e ainda trabalhando fora para 

contribuir com a renda.  É o que evidencia a pesquisa de Signori (2015), ao 

demonstrar que muitas das trabalhadoras-estudantes de cinco escolas pesquisadas de 

Guarapuava trabalhavam em jornadas de 6 a 12h por 5 a 7 dias na semana, com uma 

remuneração entre 1 e 2 salários mínimos e todas relataram que não acordam 

descansadas e apresentavam alguma dor ou doença. 

 Ao levantarmos os dados da escolaridade da classe trabalhadora de 

Guarapuava em 2010, percebemos uma escolaridade baixa entre os empregos 

formais, o que sugere que dentre os trabalhadores informais esta se mostra 

igualmente baixa ou ainda menor. Mesmo os dados sendo da última década, de 

acordo com Silva e Filho (2019), o desenvolvimento e a modificação da economia do 

município acontecem de forma lenta, o que sugere poucas mudanças. 

 Também o crescimento do trabalho informal e o aumento da evasão escolar 

em anos mais recentes podem colocar em destaque qual é a real importância dada à 

escolaridade em Guarapuava, o que é um dos motivos que leva ao esvaziamento de 

sentido da escola, isto é, não ser capaz de ver algum impacto dos conteúdos ou da 

escolaridade na realidade do estudante (SILVA, PELISSARI, STEIMBACH, 2013; 

FORNARI, 2010) e em seu futuro. 

Por fim, um fator mencionado por diversos entrevistados, de todas as 

funções, que demonstra algumas das características da região e do mercado de 

trabalho local é a evasão por mudança de cidade ou mesmo de estado em busca de 

trabalho seja para os familiares e responsáveis, ou para os próprios estudantes. Como 

demonstra o relato a seguir: 

 
Eu lembro de um aluno meu que saiu no 1º ano do Ensino Médio, foi lá 

para Santa Catarina, depois no outro ano voltou a fazer a matrícula. Na 

época eu estava na direção do CEEBJA em [outro município], fiquei 

tempo lá, daí eu falei „ué, voltou?‟, „pois é, voltei, fui lá em Santa 

Catarina arrumar um trabalho, daí na hora de apresentar o diploma eu não 

tinha do Ensino Médio, perdi, agora vou voltar e terminar o Ensino 

Médio, pra ver se consigo um trabalho‟. (F4 – E2). 
 

Uma característica da economia agropecuária de Guarapuava é a presença de 

trabalhos informais e sazonais, durante as diferentes fases de plantio de diversas 

culturas, bem como os trabalhos temporários em Santa Catarina durante o verão. 

Devido à falta de outras oportunidades locais, é muito comum que estas famílias se 

desloquem para outros municípios em busca de trabalhos temporários e com isso, os 
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jovens faltem muitas aulas, não peçam transferência, e caso retornem a cidade, não 

buscam a escola porque acreditam que já reprovaram. 

 

Tem muitos alunos que a família vai embora em busca de emprego, vão 

embora para Santa Catarina no meio do ano, é um número bem grande, às 

vezes eles vão pra Santa Catarina e começam a estudar lá, daí não deu 

certo os empregos do pai , da mãe, não conseguem emprego, voltam e não 

conseguem escola aqui [...] tem bastante casos que a gente observa 

também que é a saída para outro município, outro estado (D1 – E1). 
 

 Por fim, nesta categoria cabe a reflexão, que já estamos desenvolvendo ao 

longo deste texto, sobre a interconexão dos fatores relacionados até aqui e ainda 

outros que podem fazer-se presentes em outras realidades e recortes. Assim, fatores 

relacionados pelos entrevistados com os alunos diretamente como a gravidez na 

adolescência e o uso/abuso de drogas não são exclusivamente de decisão pessoal, ou 

pelo menos, não devem ser considerados como fruto de individualidades as quais não 

há o que ser feito. 

 Da mesma forma, questões de saúde mental estão diretamente relacionadas às 

próprias condições de existência e experiências proporcionadas e vividas, de forma 

que há fatores sociais, históricos e políticos importantes que precisam ser levados em 

consideração ao se discutir a saúde mental de estudantes e trabalhadores da 

educação. Paralelamente, estão o acesso ao acompanhamento e à rede de saúde 

mental de qualidade e que seja capaz de corresponder as demandas. 

 Especialmente quando relacionadas a adolescentes e jovens, a educação 

sexual e reprodutiva e a prevenção e acompanhamento da dependência química e de 

sofrimento psíquico grave devem ser vistos como situações de saúde pública e, como 

tais, objetos de atenção do poder público, necessitando de políticas específicas e 

educação nestes contextos. 

 

3.6 Perfil do estudante que evade 

 Quanto ao perfil daquele estudante que evade da escola, foram levantadas 

seis subcategorias: trabalhadores-estudantes, família permissiva/negligente, 

dificuldades comportamentais/emocionais, dificuldades de aprendizagem, motivos 

familiares e sem perfil. As três primeiras categorias se apresentaram na fala de todos 

os entrevistados, enquanto que as últimas três mencionadas foram abstraídas das 

entrevistas da equipe pedagógica e professores somente. 
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A primeira categoria é a mais mencionada, inclusive mais de uma vez durante 

as entrevistas e mesmo durante o desenvolvimento deste texto. Os estudantes que 

precisam/preferem trabalhar são mais relacionados com o período noturno, ainda que 

estes estudem durante o dia também. Nesta categoria são incluídas atividades em 

empregos formais, informais e atividades ilícitas que tenham como objetivo a 

remuneração. 

Sobre a relação do turno e o trabalho, descrevem os diretores: “À noite 

geralmente são os trabalhadores que vão, eles precisam trabalhar de dia, então não 

tem outra forma, a não ser estudando a noite” (D1 - E4). “Em relação à noite, a 

questão do trabalho mesmo, eles precisam trabalhar mais cedo pra ajudar no sustento 

da família, já os do diurno [...] seria uma família desestruturada que não cobra, não 

exige, não incentiva, não motiva eles para que estudem” (D1 - E2). Dentre estes 

jovens, o trabalho ocupa lugar de prioridade e quanto passa a exigir mais tempo e 

esforço, acabam por escolher entre este e a escola. 

Uma pedagoga lista brevemente alguns perfis: “Seria isso, o aluno 

trabalhador e o aluno com dificuldade de aprendizado, e geralmente assim é o aluno 

que não demonstra muito interesse pelo estudo” (P2 - E4). 

De acordo com Lachtim e Soares (2011), é possível considerar que a 

juventude brasileira é particularmente afetada pela reestruturação produtiva e que 

seus valores sobre educação e trabalho estão saturados pela lógica neoliberal, que é 

hegemônica, que imputa à juventude valores de competitividade e individualismo. 

De forma que, ainda que atribuam ao trabalho valores positivos e depositem 

neste esperanças de ascensão social e/ou de manutenção da vida e da força de 

trabalho (LACHTIM; SOARES, 2011), ele pode ter grande peso diante a necessidade 

de deixar a escola para buscar um emprego, ainda que incerto ou informal, com baixa 

remuneração e riscos. 

Quanto à questão familiar, utilizamos as palavras permissiva e negligente
15

 

para caracterizar este categoria. Aqui os entrevistados relacionaram as famílias 

ausentes na vida escolar, àquelas que parecem não se responsabilizar pelo 

adolescente, também as famílias em que o estudante não respeita a figura 

                                                           
15

 Os termos permissivo e negligente utilizados baseiam-se na teoria dos estilos parentais (WEBER et 

al., 2004). Esta teoria classifica as relações pais-filhos a partir de diferentes graus de exigência e 

responsividade, sendo que pais com alta exigência e alta responsividade são classificados como 

autoritativos; alta exigência e baixa responsividade são autoritários, baixa exigência e alta 

responsividade são permissivos e com baixa exigência e baixa responsividade são negligentes. 
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materna/paterna ou o adulto que reside com ele/a não se sente responsável pelo 

mesmo, de acordo com as entrevistas. 

 

Nós temos outro grupo de alunos que é aquele que a família não é 

presente de maneira nenhuma, são pais ou separados, ou mora com a vó, 

não sabe onde estão os pais, ou a mãe já tem outro relacionamento, o pai 

já tem um outro relacionamento e aí existem conflitos familiares muito 

grandes [...] e a pessoa que tá na casa também não se sente tão 

responsável por aquela criança, por aquele adolescente (D1 - E4). 
 

A participação dos pais na vida escolar dos filhos e seus valores pessoais a 

respeito da educação também foram mencionados. “Pais que não dão valor pra 

educação; então, o adolescente, ele não tem uma opinião formada, nós ficamos 4 

horas com o aluno e o restante ele fica com os pais [...] se a família é totalmente 

desestruturada que conselho eles dão né” (F4 - E2). Outro professor reforça a ligação 

entre a participação dos responsáveis e a evasão: “De manhã, por exemplo, no 

diurno, não tem evasão, porque os pais tão em cima, os pais levam pra aula, vão 

buscar, vão com o transporte público, mas são cobrados mais ainda” (F3 - E4). 

E também foram citados jovens que, aparentemente, não têm 

responsabilidades em casa, e que generalizam essa falta de responsabilidade para 

com as atividades escolares também. Como relatam alguns professores: “Existe o 

perfil do estudante que passa a noite fica até a madrugada no celular, estudante que 

no final de semana vai pra festa e bebe e daí segunda-feira não consegue vir pra 

escola, e daí vai faltando, vai faltando, e são esses os alunos que se evadem” (F2 - 

E3). 

A participação familiar na vida escolar se mostra de grande importância tanto 

para a prevenção da evasão como para o melhor desempenho escolar, tal prática deve 

começar junto com a entrada das crianças na escola e manter-se até mesmo quando 

estes já estão mais velhos (WITTE et al, 2013). 

A negligência parental, o uso de drogas e a baixa valorização da educação por 

parte dos pais, mães ou responsáveis desempenham um papel significativo no 

desempenho escolar e engajamento de crianças e adolescentes, o que pode levar a 

evasão (MOURA; PRIOTTO; GUERIN, 2018; DORE; LUSCHER, 2011). Contudo, 

há que se pensar que uma família com problemas não deve ser classificada como 

desestruturada, pois existem diversas “estruturas” ou, em outras palavras, diversos 

arranjos e dinâmicas familiares que permitem relações significativas e saudáveis 

(FONSECA, 2005). 
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Estudantes com dificuldades comportamentais/emocionais incluem casos de 

indisciplina, reprovações seguidas, alunos que por situações de indisciplina ou 

aprendizagem passam por diversas escolas, estudantes desmotivados e situações de 

problemas psicológicos. 

Os casos de indisciplina são descritos como estudantes que “levam na 

brincadeira”, ou seja, que não valorizam as aulas como se esperaria por parte dos 

professores, e por isso podem atrapalhar outros jovens também. “Eu vejo por esse 

lado, da necessidade que eles têm de trabalhar, porque se ver os do período da 

manhã, é um ou outro caso de indisciplina, ou que não são muito cobrados pelos pais 

aí tem um número exagerado de faltas e acabam desistindo” (F4 - E4). 

Quanto a questões emocionais e psicológicas, os diretores analisam: “Se 

pensar em um perfil psicológico talvez exista, mas eu nunca parei pra pensar muito 

nisso, se é um aluno normalmente desmotivado em tudo, a escola é mais um 

elemento que não tem motivação” (D1 - E3). E que o: “Perfil é o aluno desmotivado, 

o aluno doente que está com depressão, o aluno que não tem uma estrutura familiar 

muito firme” (D1 - E1). 

 Como refletem Vieira et al. (2014), a incidência de transtornos mentais entre 

crianças e adolescentes no Brasil é preocupante (10 a 20%). Como estes costumam 

passar boa parte do tempo na escola, estes problemas podem ter reflexos diretos no 

desempenho escolar e, até mesmo, serem percebidos por educadores antes da família. 

 Esta discussão sobre a saúde mental de estudantes se mostrou muito mais 

frequente na fala dos educadores entrevistados do que nas leituras realizadas durante 

a revisão bibliográfica. Este fato sugere a atualidade do tema ou da sua discussão, o 

que mostra-se profícuo para futuras investigações. Todavia, é preciso cuidado para 

que as análises ultrapassem os diagnósticos e que não rotulem apenas o indivíduo 

isolado do contexto social, naturalizando as situações ou levando a saídas 

medicamentosas ou estigmatizantes destes indivíduos. 

 Como defendem Moysés e Collares (2014), o processo de medicalização da 

vida e da educação, isto é, a transformação de situações de sofrimento ou da 

diversidade que “desvia a norma”, em rótulos médicos e alterações químicas e 

neurobiológicas é um processo alienante, utilitarista e que desconsidera a diversidade 

de sujeitos e formas de aprendizagem. 

 As autoras apontam como necessidade observar-se as características desta 

“era dos transtornos” e suas implicações, de forma a validar os sentimentos e o 
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sofrimento das pessoas, mas não limitar este olhar até os diagnósticos. Afinal, o 

próprio momento de crise do capitalismo e suas implicações sobre as pessoas, seus 

trabalhos, sobrevivência e projetos de futuro estão diretamente relacionados ao 

estado emocional e sentidos atribuídos a vida, o que implica também nos sentidos da 

escola. 

 A quarta categoria observada nas falas é o perfil da estudante com 

dificuldades de aprendizagem. De acordo com os sujeitos, jovens com dificuldade de 

aprendizagem acabam ficando com defasagem nos conteúdos propostos, o que pode 

acarretar em notas abaixo da média, e consequentemente, em reprovação e abandono. 

Como descreve um entrevistado: 

 

Tem aqueles que têm dificuldade, que tem a defasagem de conteúdo, que 

ele não consegue acompanhar o conteúdo das disciplinas, acabam que 

tiram nota baixa e desistindo, acham que não vão conseguir, eles mesmo 

se tacham como burros, que não conseguem, nunca vão aprender (F3 - 

E2). 
 

 Estas dificuldades podem ser agravadas se somadas ao absenteísmo, de forma 

que um estudante pode faltar à aula porque não entende ou não gosta de determinada 

disciplina, o que leva a maior dificuldade de acompanhar o conteúdo, de maneira 

cíclica. Sobre as dificuldades relacionadas à defasagem idade-série, um professor 

relata: 

 

Geralmente quem está fora da idade ou reprovou e se sente meio que, 

naquele grupo ali, não pertence e tal, geralmente é esses. Lembra que eu 

falei que, se ano que vem ele voltar, às vezes acontece a mesma coisa, é 

difícil assim, dá pra contar quando muda o perfil, daí já está maior, já tem 

outros interesses (P1- E3). 
 

 As dificuldades de aprendizagem podem ter diversos agravantes, e ser 

relacionadas ao clima escolar, ao nível de engajamento promovido por relações 

positivas dentro da escola, seja com colegas ou profissionais, aos recursos 

pedagógicos disponíveis na escola (principalmente em casos de pessoas com 

deficiência) entre outros fatores (GESTA, 2017; SILVA; DORE, 2016). No entanto, 

existe um processo de estigmatização e naturalização das dificuldades como 

problemas exclusivamente dos estudantes, e é contra este tipo de generalização que 

devemos nos colocar. 

 Na categoria motivos familiares, encontram-se motivações relacionadas com 

a família e seu contexto que não dependem diretamente da responsabilidade ou 
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interesse dos responsáveis como em categoria anterior. De forma que, nesta estão os 

perfis de gravidez na adolescência, casamento, conflitos familiares e a necessidade 

de ajudar a família com o cuidado com irmãos mais novos ou com a renda. 

Como analisam dois professores: “Hoje não é só pobre que deixa de estudar. 

Quem tem condições também. A gente tem aluno aí que tem problema familiar e não 

vem, e tem alguns que não querem mesmo” (F4 - E1). “São aqueles assim de uma 

classe social menos privilegiada né, aqueles que às vezes realmente precisam 

trabalhar, ou aquele que tem bastante dificuldade de aprendizado e os que levam na 

brincadeira” (F1 - E3). 

Estas situações relatadas nos remetem à forma com que Bourdieu (1983) trata 

como engodo a visão de juventude como um grupo constituído que compartilha os 

mesmos interesses. Ainda que os jovens possam ter idades cronológicas e 

desenvolvimento biológico similar, existem diversas formas de viver esta época, 

diretamente relacionadas às condições de vida e oportunidades existentes, pois cada 

juventude possui suas responsabilidades (ABRAMO, 2008). 

De forma que necessidade de responsabilizar-se pela própria sobrevivência e, 

até mesmo, de outros, como no caso da maternidade/paternidade pode dificultar a 

permanência na escola ou o retorno após abandono. O que está relacionada com a 

importância de observar as territorialidades e contextos dos jovens ao pensar em 

ações e políticas voltadas para eles (BERNARDIM, SILVA, 2017), o que inclui uma 

escola com sentido. 

Por fim, a última categoria demonstra a ambiguidade dos discursos e que a 

contradição pode se apresentar na fala de uma mesma pessoa, aqui foram incluídas as 

visões de que não existe perfis específicos ou ainda que há uma grande variedade de 

perfis que não é possível agrupar em poucos.  

“Não [existe perfil], porque às vezes são alunos que vem de um histórico 

bom, acaba evadindo e não retorna mais né, então eu acho, claro tem alguns que já 

tem alguns indicativos, mas assim que só esse se torna a evadir, não” (P1 - E2). “Não 

tem, infelizmente não tem, pode tanto ser [...] a classe social independe pra evadidos, 

independe, não tem, sabe, geralmente alguns, os que se acentuam mais, são 

realmente os que estão com a situação socioeconômica já comprometida” (P1 - E4).  

 Os educadores acreditam que não existe um perfil específico. “Não consigo 

traçar um perfil assim, é mais em consequências das necessidades deles” (F4 - E4). 
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Sendo que: “Hoje não é só pobre que deixa de estudar, quem tem condições também” 

(F4 - E1). 

 

Não sei se existe um perfil, porque, como eu comentei, dependendo da 

escola, da realidade,... vão moldando esses perfis, né, um perfil que possa 

caracterizar todas as situações, eu acho que não, que não existe um perfil; 

a evasão é motivada por diferentes fatores , na minha percepção, 

independente de condição financeira, de classe social né, e sempre visa 

essa desmotivação (F1 - E1). 

 

 A percepção de imprevisibilidade de quem pode vir a evadir, bem 

como as diferentes histórias e exemplos que resultaram em evasão podem ser 

observados nas respostas dos entrevistados. No entanto, apesar desta “possibilidade” 

de que possa ser de qualquer classe, os números social e historicamente existentes da 

evasão apontam para uma questão de classe, e isso não pode ser, e não é de fato, 

mera coincidência.  

 Se não há perfil, pode-se pensar em uma abertura maior para a diversidade de 

trajetórias, bem como uma aproximação da definição de evasão como um fenômeno 

multideterminado (GRACIA et al., 2013). Contudo, chama a atenção o uso da 

palavra “infelizmente” por uma das educadoras, tal concepção remete ao possível 

maior combate à evasão se houvesse um perfil específico que evade. 

 Este posicionamento recorda-nos ao que Witte et al. (2013) criticam sobre as 

abordagens individualistas dos fatores relacionados à evasão, porque tal concepção 

objetiva naturalizar o fracasso escolar, atribuindo ao sujeito ou a características 

próprias a sua saída da educação formal, isto também engessa as possibilidades de 

intervenção e ações de prevenção pois a evasão é atribuída a algo intrínseco ao 

indivíduo, seguindo a lógica meritocrática. 

 Importa lembrar que não estamos atribuindo aos entrevistados esta concepção 

individualista, pois nosso foco aqui são as representações sociais e não opiniões 

pessoais. Dentre múltiplos (e vivos) discursos, encontramos contradições e 

interconexões sócio-ideológicas relacionadas às mais variadas temáticas, como 

analisa Bakhtin (1997). 

 Aqui observamos o que Bakhtin (1997, p. 41) chamou de “multidão de fios 

ideológicos” que compõem as palavras e formam cenário para as relações sociais. 

Segundo o autor, a palavra é o mais sensível indicador para as transformações 

sociais, de forma que suas contradições podem ser resultados de pequenas 

acumulações quantitativas de mudança. 
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 Ao se perguntar sobre um perfil para os entrevistados tínhamos como 

objetivo que eles construíssem categorias, pois, se anteriormente eles já relataram 

exemplos reais de casos de evasão ou experiências com as quais conviveram; esta 

pergunta tinha intenção de provocar o processo de ancoragem das representações 

(MOSCOVICI, 2015). 

Ainda que para o emissor, estas representações que atravessam o próprio 

discurso possam estar inconscientes e suas origens fossilizadas no passado, a medida 

que a consciência e reflexão crítica sobre estas aumentam, seu poder pode diminuir e 

mudanças podem acontecer (MOSCOVICI, 2015), tanto no plano pessoal como 

social. 

 

3.7 Reflexos da evasão 

Nesta categoria, agrupamos as respostas dos educadores sobre o que, direta 

ou indiretamente, é afetado pela existência da evasão. Ou seja, os reflexos da evasão 

sobre o dia-a-dia escolar, sobre a comunidade escolar e seus atores. Suas respostas 

foram agrupadas em três categorias: pessoais, internas e externas à escola.  

Dentre as pessoais, os educadores ressaltaram as perdas que a evasão pode 

trazer para o estudante e sua família, como em relação a menores oportunidades de 

emprego formal, dificuldade em continuar estudando mais tarde quando o estudo se 

soma a outras responsabilidades, e os prejuízos que o próprio comportamento de 

desmotivação com relação aos estudos (dropout), como o aluno não conseguir 

demonstrar o que aprendeu; nas palavras de um entrevistado: “Se o meu aluno não tá 

na escola, eu não tenho como ensinar, eu não vou ter índices nunca, eu não vou ter 

qualidade nunca, porque ele não vem, ele não vai conseguir me demonstrar uma 

qualidade de aprendizagem se ele não assistiu aula” (D1 - E4). 

 Quanto à desmotivação dos outros alunos, uma pedagoga reflete: “Afeta os 

colegas, porque nós tivemos uma turma que ela não era tão pequena, mas foi 

evadindo um, evadindo outro e a turma ficou pequena, então a turma parece que foi 

ficando desmotivada por serem poucos” (P2 - E4). 

Na visão de outro professor, a evasão acaba por contribuir para a manutenção 

da pobreza e diminuir as chances de mudanças e ascensão social (F2 - E2). Assim, se 

porventura estes jovens precisam voltar à escola futuramente, já haverão novos 

obstáculos. 
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Muitos relatam que acabaram se arrependendo de ter parado, porque já 

poderiam ter terminado, mas até por falta de muita opção,  eles acabam 

voltando mesmo, e eles relatam, muito deles dizem que se arrependem, 

que poderiam ter terminado e estar melhor hoje, mas como já passou 

muito tempo, alguns já casaram, tem filhos, então mais difícil ainda (F4 - 

E4). 

 

Como já destacamos, o engajamento social é importante para a permanência 

dos alunos (WITTE et al., 2013; GESTA, 2017), da mesma forma o posicionamento 

dos pares e da família sobre educação influencia a dos próprios estudantes 

(SILVEIRA, 2014; DORE, LUSCHER, 2011). 

         Na categoria de reflexos internos à escola, destacamos a redução no número 

de alunos e matrículas, que leva à redução de alunos por turma e de turmas por 

período, colocando a escola em risco de perder turmas e até mesmo fechar. De forma 

que os professores precisam trabalhar em mais escolas para cumprir a sua carga 

horária. 

  

Ano retrasado quando se fechou o  noturno, primeira coisa que a gente 

sentiu foi o número de funcionários né, a questão das verbas que são 

atreladas ao número de alunos, ou ano passado quando precisou juntar as 

turmas, os professores perderam aula, né, a turma ficou bastante grande, 

pra gente contornar até que eles se habituassem a repartir o espaço junto 

foi bem complicado, até a gente retomar pois nem sempre os professores 

eram os mesmos, essas questões assim afetam muito (F3 - E1). 

 

Os educadores relatam que tentam mudar a opinião dos estudantes e motivá-

los a permanecer. “Eu sempre falo pros alunos: tem que estudar pra você ter opção, 

ter escolha, porque se você não fizer, se não terminar os estudos não vai ter como 

optar no que você vai trabalhar, você vai ter que trabalhar no que oferecerem ou no 

que aparecer pra você (P1 - E1). 

 Ainda que a educação sozinha não seja capaz de transformar e modificar as 

relações sociais como já foi possível analisarmos durante a discussão das formas de 

sociabilidade do capital e das funções do trabalho e da educação na sociedade 

capitalista (MARGIOTTA; VITALE; SANTOS, 2014; FRIGOTTO, 2019), recai 

sobre ela muita esperança e tentativas de conscientização dos jovens por meio da 

educação. De forma que ainda que a escola pública não seja a solução para os 

problemas sociais, tem seu papel e desafios. Sobre isso afirma Frigotto (2019): 

 

O grande desafio da educação talvez seja de ajudar os jovens, em especial 

filhos e filhas da classe trabalhadora do campo e da cidade, a perceberem 

pela análise do processo histórico que a sua geração e as novas gerações 

somente terão futuro previsível se a ciência, a terra, a água, as riquezas do 
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subsolo se tornarem um bem comum da humanidade, e não apropriados 

para o lucro de poucos. 

 

Soma-se a isto a sensação de que a escola está falhando no seu papel, como 

relata um entrevistado: 

  

[se um aluno] não consegue se sentir atraído pela escola, compromete no 

sentido que a escola está falhando e isso é muito ruim, é bem ruim, eu já 

me peguei várias vezes como gestor me auto criticando e/ou 

simplesmente triste mesmo, porque percebo que a gente falhou nisso, o 

aluno não tá vindo mais, a gente perdeu esse aluno por falha, eu acho que 

isso compromete o trabalho, desanima um pouco (E3 – D1). 
  

De acordo com os entrevistados, a imagem da escola, principalmente da 

escola pública, diante a comunidade é prejudicada, e cai em maior descrédito. Esta 

sensação de impotência, somada à falta de valorização dos professores e da escola, 

resulta em frustração com o próprio trabalho. Nas palavras dos educadores: “Eu 

como pedagoga me sinto fracassada, porque o que eu posso fazer mais? O que eu 

estou errando?” (P2 - E4). 

 

Realmente é frustrante pra gente que é professor e pra gente que trabalha 

dentro de uma escola ser uma coisa fria, distante para o aluno, a escola 

não atrai e ele acaba saindo. Então, eu acho que pra escola afeta desde 

recursos financeiros assim, que é em função basicamente na manutenção 

dos alunos, os índices que a gente consegue, até mesmo a questão de 

autoestima dos professores, a nossa classe, a autoestima às vezes é dose, 

né, a gente não consegue convencer esses jovens, esses adolescentes de 

hoje [...] eu me sinto frustrado enquanto professor, de não conseguir 

manter os alunos na escola para oportunizar uma vida melhor pra eles 

assim, então eu acho que o papel, na escola o principal é esse (F2 - E2). 

 

 Os educadores relatam frustração ao não serem capazes de produzir as 

mudanças que poderiam ser necessárias  na forma dos estudantes se relacionarem 

com a escola e a educação, bem como em manter estes frequentando com 

rendimento. Até este ponto já nos é possível perceber que os fatores relacionados à 

evasão e ao sentido atribuído à escola atravessam suas paredes e remetem a própria 

organização da sociedade e elementos históricos e estruturais.  

Desta forma, mesmo que a educação seja utilizada de maneira libertadora, ela 

não é capaz de solucionar as contradições e desigualdade sociais, pois é complexo 

fundado (SANTOS, 2018), portanto, limitada, e esta limitação liga-se à frustração 

relatada pelos profissionais, como nestas palavras de um educador:  

 

A escola tem todas as condições, tem professores excelentes, com 

formação, com experiência e mesmo assim você não consegue dar conta 

da evasão [e acrescenta] Como professor cada aluno que sai da escola a 
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gente sente, a gente quer terminar com ele até o 3º ano, ver ele 

encaminhado (F4 - E2). 

 

De acordo com Tostes et al. (2018), a classe dos professores está sujeita a 

grande sofrimento mental relacionado ao trabalho. Eles precisam enfrentar a 

dualidade de reproduzir a cultura individualista na qual a escola está incluída e ao 

mesmo tempo personificar a esperança de mobilidade social e transformação de 

estudantes e suas famílias. 

Quanto aos reflexos externos à escola, destacam-se as baixas notas em 

avaliações externas, como o IDEB e PISA, resultados que são obtidos seja porque os 

alunos faltam às aulas, seja pela porcentagem baixa de alunos presentes ou a própria 

evasão, todos fatores que causam uma menor média na avaliação.  

Assim, outra forma que a evasão afeta a escola é, segundo um professor: 

“Através dos índices né, porque o governo nos cobra isso, manter os índices, 

manutenção da matrícula e a permanência do aluno” (P1 - E2). 

 

As provas externas elas precisam de um limite de 86% de alunos dentro 

da escola, então se o meu aluno evadido não estiver aqui, esses números 

nem são consideráveis, quer dizer, a minha escola pode ter uma qualidade 

imensa com os que estão aqui, com os que frequentam, mas os que não 

frequentam não permitem que esses alunos que estão aqui mostrem a 

qualidade que eles têm, porque os meus índices não são avaliados [...] e 

ninguém vai saber se o E4 está trabalhando bem, se tem qualidade, porque 

não tem número, e hoje infelizmente tudo é por número (D1 - E4). 

 

 Avaliações de larga escala como a Prova Brasil e o Saeb, cujas notas 

influenciarão diretamente no IDEB da escola têm sido muito discutidas na área da 

educação. A gestão escolar e professores são especialmente cobrados para manter os 

índices altos. Segundo Kohn (2012), a mensuração em larga escala se apresenta 

como a única forma de compreender os problemas que a escola apresenta, contudo, 

este processo não mostra formas de resolver estes “problemas”, ao contrário, pune as 

escolas e indivíduos pelos resultados, controlando assim o que será estudado, com 

que finalidade e fazendo as escolas competirem umas contra as outras por resultados 

e, consequentemente, recursos. 

 A ideia de qualidade baseada em números é uma das facetas do processo de 

subsumir a educação ao mercado. Assim, a busca por “eficiência”, “eficácia” e 

“qualidade” a qualquer custo, com o mínimo de recursos, independente das 

características e necessidades de cada local e estudante demonstram a lógica liberal 

reproduzida no dia-a-dia escolar e em seus discursos. 
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Com um menor número de alunos, reduz-se os recursos financeiros 

direcionados para a escola, bem como o número de funcionários ou até na presença 

ou ausência de uma direção auxiliar, ou seja, o porte da escola.  Afeta: “No sentido 

econômico, porque todo mundo que tá na escola tá gerando despesa, né, então eu 

acho que afeta o Estado na gestão econômica” (P2 - E4). 

Um dos problemas que se levanta na leitura destas falas é se, de fato, a 

centralidade da ação estatal no combate à evasão se dá por motivos próprios, 

relacionados ao futuro da juventude e do país, e no que a escola compete para isso, 

ou se a motivação é indireta, ou seja, utiliza os estudantes como meios deste processo 

mercantilizado e competitivo das avaliações em larga escala.  

 Quanto aos funcionários, estes relatam que: “professor que trabalhava aqui 

perdeu as aulas, então afeta bastante em termos de estrutura, a escola perde o porte, o 

porte é questão de verba, vem menos verba por exemplo, perde a vice direção” (F4 - 

E2). 

 

[O] quadro de funcionários é reduzido para atender os alunos, né, então a 

gente acaba pecando, acaba falhando em um ponto ou outro, justamente 

porque esses que vão evadindo, vai diminuindo o número de alunos no 

período, e isso vai acarretando na falta, diminuir a questão de fundo 

rotativo, reduz números de pessoal administrativo, reduz número de 

agentes né, que auxiliam no trabalho e por exemplo agora tá um risco 

iminente de acabar o Ensino Médio noturno (F4 - E4). 

 

E, por fim, a alta evasão também prejudica a imagem da escola diante da 

comunidade em que está inserida, conforme relatam os entrevistados. 

 

Tem colégios aqui em Guarapuava, que são assim [...] maravilhosos, que 

aprova no vestibular um número bem significativo. Aí o que acontece, 

com o número de evadidos no noturno, o IDEB cai lá embaixo, porque 

[...] no final, em números, dá impressão que o colégio não oferece um 

ensino de qualidade, e o que que acontece, são os evadidos que abaixam 

esse número (P1 - E1). 

 

Assim, as provas impostas nacional e internacionalmente classificam as 

escolas, cortando recursos e matrículas daquelas que apresentam dificuldade de 

alcançar as metas estabelecidas pela Secretaria de Educação, esta ação prejudica o 

próprio trabalho e funcionamento da escola, além de prejudicar a visão popular da 

escola pública. 

 Tais ações seguem a lógica de aluno protagonista e educação de qualidade 

enquanto perpetuam e intensificam as desigualdades e o sucateamento da educação 
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como projeto de governo. Desta forma como a educação se organiza, a escola pública 

é constantemente criticada e desacreditada, enquanto a própria constituição social 

expulsa crianças e jovens da escola, como já nos referimos à fala de Paulo Freire 

(2006). 

 É o que Frigotto (2019) denomina de pedagogia da ameaça, do ódio e da 

mordaça. Desacredita-se da educação que a própria sociedade criou e no papel de 

inimigo da infância e da juventude, como um mal intencionado manipulador de 

mentes está o magistério de todos os níveis. 

 

3.8 Ações em resposta à evasão 

As ações relatadas pelos educadores para com a evasão foram divididas em 

quatro categorias: controle, protocolos de prevenção, acolhimento e promoção do 

engajamento. 

         Como ações de controle podemos elencar o Programa “Presente na Escola”, 

do governo estadual do Paraná, que permite o acompanhamento diário e digital das 

faltas por disciplina. Outras formas de controle citadas são: chamada realizada pelos 

representantes de turmas, o controle em tempo real pelos pais das faltas e presença 

dos filhos através do aplicativo Escola Paraná. 

“O colégio precisa monitorar o programa Presente na Escola, fazer os 

registros em um outro sistema que é o SERPE [Sistema Educacional da Rede de 

Proteção], que é um sistema ligado diretamente ao Conselho Tutelar e a Rede de 

Proteção de modo geral” (D1 - E3). “Você entra e você coloca os dados do aluno e 

coloca quais ações que a escola fez e o que deu certo e como agora tem o Presente na 

Escola, [...] para prevenir essa evasão, porque todos os dias que eu saiba, no final da 

noite, gera um relatório de faltas do colégio” (P1 - E1). 

   

Antigamente tinha o programa Fica, que era uma ficha que tinha que 

preencher, agora é tudo online, meio que automático [...] no sistema no 

aplicativo Escola Paraná que o pai acessa na hora, deu falta, já aparece ali, 

teu filho tá faltando, daí tem pais que estão bem espertos e nesse sentido é 

muito bom (F4 - E1). 

 

Outro(a) educador(a) relata sobre o controle dos estudantes ao redor da escola 

ou em praças próximas pela patrulha escolar. “Se a gente pensar na questão da 
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prevenção da droga, que é o nosso maior problema, a gente tem o Proerd
16

, [e] 

sempre a ajuda da Patrulha” (F3 - E1). 

As formas de controle relatadas são ligadas diretamente à chamada e aos 

números de faltas. Os profissionais relatam que este sistema online e mais ágil pode 

ajudar na prevenção, de forma que a escola consegue perceber por meio dos 

relatórios diários quais são os estudantes que faltam mais e estão em risco de 

abandono ou evasão. Todavia, este próprio sistema é mais uma forma de cobrança do 

governo estadual sobre as escolas e pode ser utilizado para responsabilização de 

demandas que ultrapassam a capacidade escolar de resolver. 

A constante cobrança pela redução da evasão para a melhora do IDEB e para 

demonstrar “resultados”, pode utilizar um sistema de controle como este para 

justificar ações pragmáticas e que acabam por excluir jovens da escola, como as 

ações de “remanejamento” do ensino noturno ou os próprios relatos dos educadores 

sobre as turmas e turnos que fecharam nas escolas que trabalharam. 

As ações governamentais, conforme os relatos, não demonstram prevenção da 

evasão, ao contrário, dificultaram as condições de trabalho discente. Se o foco é 

reduzir a evasão em números somente, os estudantes que deixam prematuramente a 

escola, antes mesmo de chegarem ao Ensino Médio, não entraram nas estatísticas, o 

que não significa que não foram expulsos da educação formal de alguma forma. 

         Os protocolos de prevenção relatados são os mesmos para todas as escolas: 

primeiramente há uma conversa inicial com o aluno (para garantir a 

responsabilização), após tenta-se o contato com a família por todos os meios 

disponíveis (bilhete, telefonemas, mensagens etc.), uma conversa/orientação com a 

família, e, caso haja necessidade, é feito o encaminhamento do caso para a rede de 

proteção à criança e adolescente (Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, e outras 

entidades). Segundo os entrevistados, as ações da escola são limitadas e, muitas 

vezes, não é possível realizar uma busca ativa efetiva. Além do que, há uma sensação 

de pouca ação por parte da rede de proteção, os instrumentos não são capazes de 

arcar com toda a demanda. 

 Nas palavras dos educadores: 

 

                                                           
16

 O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) é um programa implantado na educação 

básica em parceria com a Polícia Militar que tem como objetivo prevenir o uso de drogas por crianças 

e adolescentes através de um curso de 4 meses desenvolvido semanalmente na escola por um(a) 

policial voluntário(a). 
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a gente conversa primeiro com o aluno, porque a gente entende que o 

aluno do Ensino Médio já tem uma idade e ele tem que começar a assumir 

algumas responsabilidades, então a gente conversa com o aluno, se a 

gente não tiver êxito a gente vai a busca dos pais, aí é um pouco mais 

difícil (D1 - E4). 

 

A  gente chama [os pais], registra em ata, alerta os pais, esse é o 

problema, porque a gente fala que eles podem responder, mas isso 

realmente não acontece né, que legalmente poderiam responder, [...] tem 

uns que os pais trocam de número, ou nem trocam de número mas eles 

conhecem o número do colégio e não atendem mais, eles não querem 

contato, daí também é enviado carta pelo correio, uma convocação para 

que a família apareça, justificando as faltas, daí ele não retorna, né, e aí o 

encaminhamento pro Conselho... quando não surte efeito e o aluno 

continua faltando, eu encaminho pro Conselho, mas no Ensino Médio, a 

maioria dos alunos, alguns alunos, já são de maior (P2 - E4). 

 

“Nós temos a rede de proteção que é o CAPS, CRAS, e o Conselho Tutelar, é 

uma rede, então a cada trimestre nós temos uma reunião com um representante de 

cada escola, ou de cada ordem dessas de eu citei” (P1 - E3). Mas, conforme relata 

outra pedagoga: “Não tem como resolver assim de imediato, dizer se nós fizéssemos 

isso e aquilo vai resolver… ameniza, mas não resolve, porque independe da escola, 

quando você vai trabalhar você vai perceber que faz, faz e de repente você percebe 

que parece que não fez nada” (P2 - E3). 

 De fato, não são ações sozinhas da escola que serão capazes de modificar a 

situação da evasão. Existe muito o que a comunidade escolar tem feito para manter 

os estudantes, principalmente os jovens, na escola. O papel da rede de proteção é 

fundamental, afinal a educação é um direito garantido por lei, e cabe que esta seja 

colocada em prática. Para tanto, a rede precisa ser fortalecida para que possa dar 

conta das demandas, e disso depende de políticas públicas, investimentos do Estado e 

controle social. 

 Ações de acolhimento incluem todas as formas de prevenir que o estudante se 

evada pela conversa, motivação ou vínculo, ou ainda, ações que são realizadas com o 

objetivo de receber novamente o aluno que está com planos ou risco de abandono. 

 

A gente tenta reverter aquela situação, porque sempre tem um 

pensamento negativo , ou às vezes já tão indo mal na escola por vários 

motivos né, e desistir parece muito mais fácil né, então alguns consegue 

reverter, sempre com um grupo de professores [...] A gente tenta 

conversar, mostrar a importância da educação, que pra sair daquela 

realidade é bem importante a escola, a educação (F1 - E1). 
 

 Estas ações foram mencionadas por direção e professores principalmente, o 

que é esperado tendo em vista que as ações de prevenção protocolares acabam sendo 
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de maior responsabilidade da equipe pedagógica. “Nós conversamos com os 

professores, damos oportunidade de fazer outros trabalhos, conversamos com a 

família, mas, como eu disse pra você, quando o aluno realmente não tem vontade, ele 

desperdiça tudo isso” (P1 - E1). 

 

A gente pode dizer assim que o Estado ele favorece o aluno nesse… tanto 

que, [para] o aluno evadido que retorna, existem ações que são próprias 

que retomam os conteúdos para que ele faça recuperações, inclusive nós, 

quando retorna um aluno, a gente tem que montar um plano né, pra que 

ele retome esses estudos (F1 - E2). 

 

Formas de compreender as necessidades do trabalhador-estudante e ações 

diferenciadas são mencionadas: “O perfil do meu aluno trabalhador, né, ele já não 

consegue estudar durante o dia, porque ele trabalha, então lógico que vai afetar a 

vidinha dele, lógico que a gente entende e avalia diferente, nós temos que avaliar de 

alguma forma” (F2 - E4). 

Aproximamo-nos novamente da discussão de compreender que a educação e 

as aulas são produzidas para alunos reais (FORNARI, 2010), por isso a importância 

de olhar para suas dificuldades e interesses específicos para acolher estes estudantes 

e mantê-los vinculados à escola. 

Ações que promovem o engajamento são aquelas realizadas pelas escolas em 

função de incentivar a participação dos alunos, presença na escola e promoção de 

cuidados para dar atenção às suas necessidades. Como exemplos, temos: a realização 

de eventos acadêmicos ou não para promover a participação e descontração dos 

estudantes (E4), cuidar para oferecer um “lanche caprichado” para os alunos do 

noturno, que chegam com fome na escola após trabalhar o dia todo (E3), realizando 

orientações e conversas com alunos em risco de evasão ou evadidos para tentar 

motivá-los a voltar a estudar, seja na mesma escola ou em outras 

escolas/modalidades (E1 e E3), promovendo passeios e premiações para turmas que 

mostrem bom rendimento e frequência (E2), e também estudar os relatórios diários 

de faltas para compreender padrões e conversar com os professores destas disciplinas 

(E1 e E4). 

 

Uma forma de prevenir a evasão no turno da noite [...] em outros anos era 

de uma forma até meio estranha assim, mas era caprichando no lanche, 

porque muitos alunos vinham do trabalho direto pra escola, e ficavam 

muito frustrados assim, chegavam na escola e ter bolacha e chá [...] daí 

muitos alunos pararam de vir pra escola porque preferiam ir pra casa 

comer e não voltavam pra escola, então o fato da escola ter condições de 
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oferecer uma janta, lá por 8 horas da noite, 8 e 30, que é o intervalo da 

noite, é uma forma de prevenir a evasão de um turno específico (D1 - E3). 

 

Ações que podem ser uma conversa: “Eu incentivo, eu tento mostrar que 

podia ser diferente a história dele se ele continuar estudando, mas ao mesmo tempo 

eu lamento porque é bem difícil de conseguir isso” (F2 - E2). 

Com relação à prevenção da gravidez na adolescência, os educadores 

relataram que tentam educar e conscientizar os estudantes, como relata uma 

professora: “A gente tenta né, conversar com eles, tem outras possibilidades, a gente 

tem tentado fazer palestras com as meninas para que as meninas se cuidem” (F1 - 

E4). 

 Tais ações também podem ser realizadas por um projeto mais elaborado, 

como o seguinte: 

 

Eu trabalhei em um colégio do interior, e a evasão a noite era muito 

grande nesse colégio do interior sabe, daí junto lá, professores e diretores 

montaram um projeto de esporte e a evasão diminuiu bastante, porque daí 

o ano todo a gente tava lá em questão de participação dos grupos e jogos, 

tanto meninos como meninas né, então foi bom, e, continua sendo [...] é 

interessante que até o último dia de aula o pessoal está ali, sabe, a gente 

tinha os projetos muito legais, e até os professores participando (F4 - E3). 

 

Estas ações de promover o engajamento remetem àquelas levantadas por 

Krawczyk (2011) para as quais a escola prepara projetos, eventos e cursos no contra-

turno ou aos finais de semana, tanto para engajar e promover pertencimento aos 

jovens quanto para “tirá-los das ruas” como se costuma ouvir, isto é, garantir que 

estes se envolvam em ações educativas e culturais ao invés de atividades ilegais, ou 

que infrinjam seus direitos. Esta forma de proteger os jovens da violência, da falta de 

oportunidades de seu meio e resolver demandas possíveis (como a educação sexual e 

alimentação) pode ser encarnada na escola, com resultados positivos de maior 

engajamento e criação de sentido na escola para a juventude. 

As ações mencionadas aqui foram citadas pensando em uma relação direta 

com a evasão, contudo, práticas curriculares e vínculos sociais construídos de 

maneira empática e interessada no aprendizado e desenvolvimento do estudante são 

fundamentais para garantir um bom clima escolar e sentido para os jovens, 

aumentando as chances que eles permaneçam (FORNARI, 2010;  WITTE et al., 

2013). Ainda que tenhamos consciência de que há fatores que atravessam o tempo e 

o poder da escola para repensá-los e resolvê-los, o que depende da ação docente é 

fundamental que seja levado em conta. 
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3.9 Possibilidades de prevenção 

As possibilidades de prevenção apontadas durante as entrevistas podem ser 

divididas dentre as seguintes categorias: relacionadas aos estudantes e suas famílias, 

à escola, e à ação governamental. 

         Segundo os entrevistados, os indivíduos e suas famílias podem ajudar na 

prevenção da evasão ao se responsabilizar mais pela vida escolar do adolescente. A 

família precisa ser responsável e responsabilizada pelo jovem, e este também precisa 

assumir responsabilidades por sua própria vida escolar. 

 

Se a gente tivesse um trabalho bem legal entre escola e  família, a gente 

pelos menos conseguiria melhorar essa questão, que a família assim, 

encontrasse o valor da escola, coloca-se para os filhos o valor da escola, 

cobrassem, estivessem mais presentes, eu acho que melhoraria bastante 

(F3 - E1) 

 

Eu acho assim que só vai funcionar a partir do momento que as famílias 

comecem a responder legalmente, porque tem algumas coisas que eles 

podem responder né, pagar multa, prestação de serviços, essas coisas, 

porque daí o próprio filho quando vê que o pai tá respondendo 

legalmente, tanto o pai quanto a mãe e o filho vai se sentir mais 

responsável por estudar (P2 - E4). 

 

Quanto à Rede de Proteção já apresentada anteriormente: “Eu acho que se a 

rede funcionasse como era pra funcionar, talvez resolvesse o problema de evasão. Se 

houvesse um pouco mais de comprometimento por parte dos pais eu acredito 

também que solucionaria esse problema” (P1 - E3). 

Já a escola pode ter diversas ações de prevenção, dentre as quais foram 

citadas: é preciso que o trabalho pedagógico seja coerente e alinhado com a 

aprendizagem, que as metodologias e práticas em sala de aula sejam bem pensadas 

para os alunos, que direção e equipe pedagógica trabalhem em conjunto e orientem 

os professores quando necessário, os professores também precisam de formação 

contínua, e que todos os que trabalham na escola contribuam para que haja 

acolhimento e incentivo para os estudantes, que estes vejam sentido e prazer em estar 

na escola, com um senso de pertencimento. 

 

Quando o aluno, ele falta, não quer mais vir pro colégio e daí quando a 

gente vai, a gente conversa, incentiva ele a retornar, se ele não voltar pro 

ambiente que acolha, que incentive, ele também não vai ter vontade de 

voltar, porque voltar se eu vou lá e só fico né, não me tratam bem. Então 

com certeza o ambiente pedagógico e o próprio ambiente acolhedor faz a 

diferença pro aluno (P1 - E1). 
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 Da mesma forma, a escola pode ser mais flexível com algumas regras, de 

modo a não criar obstáculos para o aluno estar ali. 

 

[é preciso] cada setor se conscientizar e a partir dessa concepção da 

existência da evasão trabalhar, cada um desenvolver um trabalho 

setorizado [...] a minha tentativa de flexibilizar um pouco algumas normas 

como, as chegadas atrasadas, os uniformes e questão de estar ou não com 

o livro didático, também é uma questão preventiva, porque se a gente 

começa a criar obstáculos, o aluno evade (D1 - E3). 

 

Outros sujeitos citaram a criação de projetos de contra-turno e cursos e 

educação profissional para aumentar o engajamento e interesse dos estudantes. Para 

que a escola não “crie estes obstáculos”, é preciso que ela conheça os alunos que a 

frequentam, suas realidades e subjetividades, e atenda suas demandas, o que vai de 

encontro ao que Fornari (2010) descreve como compreender que quem chega na 

escola é um estudante real, não ideal, e as práticas escolares precisam proporcionar 

sentido em si mesmas para os estudantes. 

Com relação à ação governamental, foram elencadas as ações de investir na 

estrutura escolar, com a presença de tecnologias, em um ambiente agradável, a 

criação de políticas públicas, com uma preocupação também com as famílias dos 

estudantes evadidos e não só com estes, além da necessária atuação mais efetiva da 

rede de proteção e Ministério Público na responsabilização das famílias. 

 

Essa questão estrutural que poderia tornar a escola mais atrativa pro 

adolescente, não existe essa contrapartida, a gente faz o que a gente pode, 

com as verbas que a gente tem, mas é uma ação limitada assim, eu acho 

que se o governo pegasse e investisse pesado nas nossas escolas pegando 

uma estrutura enorme assim, estrutura assim, coisas bem tecnológicas, 

agradável, contemporâneo, uma coisa moderna, seria o elemento que 

favoreceria, o que não adianta também é a gente ter uma estrutura e ter 

uma que eu vou falar pro aluno sentar e copiar do livro didático né, e é o 

que acontece, então por isso que eu falo, não é uma estrutura isolada, tem 

vários fatores para combater, tem dimensão estrutural, dimensão 

pedagógica, dimensão da gestão (D1 - E3). 

 

 A cooperação dos diferentes atores envolvidos é fundamental, como destaca a 

direção de uma das escolas pesquisadas: 

 

Daquilo que tiver ao nosso alcance nós temos que mudar, temos que 

melhorar a aula que é dada na sala de aula, deixar mais atrativa a escola 

para o aluno nós temos que fazer que [...] ele sinta prazer em estar no 

colégio, que ele se sinta parte da escola, da comunidade que ele tá 

inserido, trazer a família pra escola que é muito importante, eu acho que 

por aí a gente consegue fazer a nossa parte, mas a gente precisa de mais 
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políticas públicas, precisa do governo agir um pouquinho mais, por 

exemplo, nós temos a questão da rede de proteção, [...] ela existe mas ela 

não funciona, ela não funciona quanto o conselho tutelar não dá conta de 

atender às suas próprias demandas, que o conselho tutelar tem muitas 

demandas e acaba que não consegue acompanhar, o Ministério Público se 

envolver mais, acho que deveria ter um envolvimento maior e eu acho 

que o governo tinha que olhar um pouco mais pelas famílias também dos 

alunos, não é só o aluno (D1 - E1). 

 

 A compreensão dos educadores de que a prevenção e o combate a evasão 

dependem de um trabalho integrado entre indivíduos, instituições e o Estado reforça 

o caráter complexo e multideterminado deste objeto. É importante observar que a 

responsabilidade é compartilhada, mas não em parte iguais, quanto maior poder e 

influência que um destes organismos tem, maior a sua responsabilidade. 

 

3.10 Evasão, pandemia e os desafios do futuro 

A partir dos dados aqui levantados é possível perceber que muitos são os 

fatores e os sujeitos envolvidos no fenômeno da evasão. De tal forma que não há 

soluções simples e nem em curto prazo. Foi-nos possível também compreender que 

as situações dentro da escola não são indiferentes ao seu contexto, o lugar em que se 

inserem, as pessoas que a frequentam e as ideologias que a atravessam e determinam. 

De forma que, para nós não é possível ignorar as atuais circunstâncias durante 

as quais um texto é escrito, ou seja, em meio a uma pandemia na qual surgem novos 

desafios e exclusões, na forma de aulas remotas e híbridas, e novas complicações em 

relação à evasão escolar. 

Em tentativas de disponibilizar conteúdos e manter as aulas para todos 

mesmo após a suspensão de aulas presenciais e orientações de distanciamento social, 

diversas alternativas foram pensadas para que estas interações acontecessem, seja por 

aulas online em tempo real por plataformas digitais, vídeo-aulas gravadas para 

acesso virtual ou pela televisão, aulas pelo rádio, distribuição de materiais impressos 

pelas escolas, entre outras iniciativas (CONJUVE, 2020; IPEA, 2020). 

Em pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE, 

2020) com mais de 33 mil jovens entre 15 e 29 anos, destes 34% cursavam a 

educação básica (31% no Ensino Médio) e entre todos os jovens pesquisados 28% 

relatam que já pensaram em não voltar a estudar (24% dos sujeitos entre 15-18 anos). 

Entre aqueles que se preparavam para o ENEM, a porcentagem dos que pensam em 

desistir é de 49%. 



120 

 

As razões são diversas: como a necessidade de complementar a renda 

familiar, desemprego, questões sociais e emocionais. Dos jovens pesquisados, 63% 

possuíam alguma renda, sendo que 50% do total tinham um trabalho fixo antes da 

pandemia. Contudo, 27% destes pararam de trabalhar depois do início da pandemia, 

em sua maioria jovens negros. 

Com relação à renda familiar, esta teve diminuição maior do que a renda 

pessoal: 49% das famílias tiveram a renda reduzida; 60% deles cadastraram-se para 

receber o auxílio emergencial (CONJUVE, 2020). Algo importante de destaque é que 

a coleta de dados para a pesquisa do CONJUVE foi realizada pela internet, através da 

disponibilização do link para participação através de meios próprios e parceria com 

instituições ligadas à juventude, de forma que podemos inferir que os jovens que 

responderam a pesquisa possuem acesso à internet, e possivelmente estão sendo 

acompanhados por instituições que os apoiam ou relacionadas ao estudo e/ou 

emprego. 

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 

divulgados em setembro de 2020, estima-se que aproximadamente 17% da população 

em geral não tenha acesso à internet banda larga ou 3G/4G em casa, dentre 

estudantes (da pré-escola à pós-graduação) esta porcentagem é de 12%. Entre alunos 

do Ensino Médio, são cerca de 10%, ou seja, aproximadamente 780 mil pessoas no 

Brasil (IPEA, 2020). 

Destes estudantes sem acesso à internet em casa, pouco mais da metade é da 

área rural. Dos estudantes do Ensino Médio excluídos deste acesso, com relação ao 

gênero, esta porcentagem é maior entre mulheres negras ou indígenas (38), seguida 

por mulheres brancas ou amarelas (12), homens negros e indígenas (39) e, por 

último, homens brancos ou amarelos (11). A relação entre desigualdade econômica e 

acesso à educação remota é clara ao se comparar que 99% dos estudantes da 

educação básica que não têm acesso à internet de qualidade são classificados como 

baixa renda (renda per capita inferior a 1,5 salários mínimos) (IPEA, 2020). 

Desta forma, aqueles estudantes e famílias que já se encontravam com 

maiores dificuldades de acesso à educação e permanência na escola, muitos que 

conciliavam trabalho e estudos, vêm seu acesso ainda mais restrito e, 

concomitantemente, a redução da renda familiar, o que pode aumentar a pressão e 

necessidade de abandono a escola para garantir a própria sobrevivência. 
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Vale lembrar que o fracasso escolar e a falta de sentido da escola são fatores 

que aumentam a chance de evasão. Assim, dentre os estudantes que conseguem 

acessar os materiais ou aulas, nem todos conseguem manter uma rotina de estudos, 

ou mesmo não tem alguém que possa auxiliá-los diante de dificuldades de 

aprendizagem, principalmente com relação às pessoas com deficiência que podem 

necessitar de ajuda especializada. 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados relata que desigualdades 

educacionais pós-pandemia tendem a se agravar, juntamente com a piora da nutrição 

e saúde mental dos estudantes, com riscos também de aumento da evasão, do 

trabalho infantil e diminuição dos investimentos em educação por parte do Estado e 

dos responsáveis (CHAVES, 2020). 

Somam-se dados do Núcleo de Estudos e Práticas Econômicas – NEPE, da 

Unicentro, que revelam que, ainda que o saldo de empregos criados fosse superior ao 

de demissões no período de junho a setembro em Guarapuava, o ano de 2020 

permanece em déficit de 505 empregos até setembro, saldo negativo principalmente 

no setor agropecuário e de serviços (FERRARI, 2020).  

Em conversas com professores da rede pública de ensino, é possível perceber 

que a situação de pandemia também tornou precário o trabalho dos educadores que 

precisam se adaptar a tecnologias impostas sem formação relacionada anterior, lidar 

com as dificuldades e limitações do trabalho remoto. Estes perceberam o aumento da 

demanda de trabalho e das tarefas domésticas, a falta de interação com colegas e 

estudantes, a frustração diante as dificuldades dos próprios alunos em aprender e a 

exaustão devido às cobranças constantes do estado, da sociedade e das famílias de 

estudantes. 

O que nos remete ao que Marx (2004) afirma sobre a implementação de 

tecnologias não necessariamente significa melhores condições de trabalho ou 

qualidade de vida aos trabalhadores, somente um aperfeiçoamento da exploração e 

maximização do lucro. Outro contexto de fala, mas análise certeira e atual. 

De acordo com Pereira et al. (2020), o isolamento social, mudanças drásticas 

de rotina e a privação de momentos de lazer e interação social são responsáveis por 

maiores riscos de desenvolver transtornos de saúde mental e sintomas de sofrimento 

psíquico, principalmente ligados ao estresse, depressão e ansiedade. Condições a que 

estão suscetíveis estudantes e professores. Ao se relacionar as situações estressantes 

pelas quais passam os educadores, justifica-se que tais dificuldades sejam 



122 

 

acompanhadas de respostas emocionais como tristeza, desesperança, ansiedade, 

insegurança, frustração, desmotivação, angústia
17

. 

Há ainda a pressão econômica que demanda o retorno das aulas presenciais, a 

implementação de ensino híbrido e a discussão de “um novo normal” no qual 

estariam novas (e velhas) parcerias público-privado para manter projetos e aulas 

virtuais mesmo em um cenário pós-pandemia. Tais ambições vêm de encontro com o 

que já expomos sobre a mercantilização da educação, ainda que em sacrifício das 

relações significativas dentro da sala de aula ou do ensino para uma formação 

integral humana. 

 

  

                                                           
17

 Estas foram as palavras utilizadas por professores de um colégio estadual durante semana de 

formação docente quando solicitados a descrever como se sentiam em relação à pandemia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo da evasão escolar não é um tópico recente em educação. Esforços 

diversos têm sido feitos para compreender as diversas variáveis relacionadas e 

combater este movimento de duplo esvaziamento da escola, físico pela saída dos 

estudantes (e consequentemente, redução de funcionários e turnos) e simbólico pela 

falta de sentido atribuída à escola. 

 Para tanto, nos propusemos a revisar o que é dito pela literatura e instituições 

sobre o objeto em tela, delineando tanto suas especificidades quanto aproximações. 

O fizemos a partir do que Moscovici chamou de “posição mista”, ou seja, por um 

viés psicossociológico, não entendendo os vieses individual e social como 

antagônicos, ao contrário, somente com a inter-relação de ambas ao construir, 

sustentar e transformar conceitos, torna-se possível para nós ampliar o olhar e as 

análises. 

 Com a discussão crítica dos diversos dados empíricos apresentados, nos 

aproximamos do fenômeno e dos mais diversos discursos e interesses que o 

sustentam. Para discutir a evasão na escola pública cabe analisar a sociabilidade e 

relações de trabalho que compõem a sociedade e o contexto histórico atual de forma 

que a crise estrutural do capital, vivenciada desde os anos 70 do século XX, bem 

como a mercantilização da educação, trazem implicações para as relações de 

educação e trabalho, para o dia-a-dia das escolas, e para as práticas escolares, o que 

pudemos observar através dos relatos dos entrevistados. 

Ao se analisar as discussões desenvolvidas e dados apresentados neste estudo, 

é possível considerar que os objetivos propostos foram alcançados. As múltiplas 

facetas da evasão foram discutidas dentro do recorte empírica e teoricamente 

realizado. Buscou-se distanciar-se da visão individualista que já predominou entre as 

pesquisas sobre evasão, porque, como desenvolvemos ao longo deste, esta é muito 

limitada e sozinha não dá conta do fenômeno. Além de correr-se o risco de 

naturalizar o fracasso escolar e a expulsão de jovens da escola como se esta fosse 

uma escolha consciente e deliberada dos mesmos. 

 Ao contrário, nos apoiamos no materialismo histórico e em uma visão crítica 

e social para ampliar nosso olhar além da aparência do objeto e dos limites das falas 

dos entrevistados. De fato, é pelo olhar dos educadores ouvidos que podemos nos 

aproximar da convivência diária com a evasão, seus reflexos da dinâmica escolar e as 

ações realizadas em funções de seu combate. 
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 Ao realizarmos a discussão das categorias não buscamos observar posturas ou 

opiniões individuais, pois é naquilo que surge em comum, nas contradições e 

repetições dos discursos que encontram-se as representações sociais ou, como 

destaca Bakhtin, não em uma forma dicotômica entre individual e social, mas nas 

relações intrínsecas e ideologias que se fazem presentes entre as palavras. 

 De forma que respondemos à pergunta que guiou esta pesquisa até aqui, ou 

seja, compreender a forma que os educadores percebem a evasão e tudo o que a ela 

implica não é único e nem preciso, depende das próprias vivências e representações 

que o sujeito já carregava consigo e que pode vir a relacionar, nem sempre de 

maneira consciente, mas tampouco de forma determinista e acabada. 

 Como a evasão tem suas especificidades locais e regionais, estas ainda se 

fazem presentes nos diversos discursos que podem oscilar entre um viés mais 

individualista ou mais compreensivo. Foi possível também discutir como as 

diferentes juventudes, separadas por classes sociais, raça, gênero e interesses, são 

afetadas pelas transformações sociais e econômicas, sendo mais vulneráveis à crise 

do capital, às mudanças no mundo do trabalho e ao desemprego. 

 Jovens acabam por abandonar a escola pelos mais diversos fatores, percebe-

se na fala dos entrevistados os questionamentos do que acontece, o que pode ser feito 

para evitá-lo e ainda a frustração e angústia com a própria atuação, porque são 

cobrados em relação à diminuição da evasão, mas observam que muitas de suas 

práticas não logram êxito para impedi-la. Isto ocorre, como vimos, devido aos 

aspectos externos e mais urgentes que a escola, como por exemplo, o trabalho, o 

cuidado com a casa/filhos, maneiras de garantir relativa independência, desinteresse, 

dificuldades de acesso e aprendizagem, questões de violência, saúde mental, entre 

outros. 

 No primeiro capítulo, aprofundamo-nos nas teorias e autores que nos guiaram 

por esta investigação. Os recortes teóricos da Psicologia Social e dos diversos autores 

marxistas, clássicos e atuais nos permitiram compreender melhor a conjuntura 

relacionada ao trabalho e educação, bem como possibilitaram a posterior análise dos 

resultados. Dados sobre desemprego, juventude e evasão ilustraram a importância da 

discussão aqui proposta no Capítulo II. É preciso um olhar crítico para as estatísticas 

porque, como refletimos, estas podem tanto justificar como amenizar a exclusão. 

 Assim, no segundo capítulo pudemos desmembrar os diversos pontos com os 

quais a juventude se depara na atualidade, desde a sua diversidade como as 
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incertezas e demandas individualistas e neoliberais da sociedade capitalista. A 

própria relação de juventude com a escolaridade que pode parecer intrínseca foi 

construída permeada pela luta de classes e embate ideológicos, para depois 

construirmos os diversos discursos e fatores relacionados ao indivíduo, sua família, 

comunidade escolar e contexto social, necessários para a compreensão da evasão 

escolar. 

 Finalmente, no último capítulo, aproximamo-nos da evasão no Ensino Médio 

na cidade de Guarapuava, com as implicações, idiossincrasias e generalizações 

próprias deste contexto, sempre fazendo o exercício de aproximarmo-nos do 

fenômeno pelo olhar dos sujeitos e ampliando esta discussão para além da aparência, 

a partir da discussão teórica e dialética dos pontos levantados. 

 As características e demandas recentes da educação, principalmente diante 

uma situação de pandemia sanitária sem previsão de resolução, a recessão 

econômica, a diminuição e corte de direitos e a ausência de políticas públicas 

prenunciam o agravamento das desigualdades sociais e, consequentemente, 

educacionais também. Neste momento, é fundamental que discussões sobre políticas 

públicas, mobilizações sociais e consciência de classe aconteçam. 

 É preciso participação dos jovens, suas famílias, comunidades e escolas para 

buscar melhores condições de estudo e trabalho, com projetos sociais e qualidade de 

vida. Pois, mesmo aspectos relacionados como escolhas individuais, como gravidez 

na adolescência, uso de drogas, envolvimento em atividades ilegais e participação 

cultural, devem ser objeto de atenção e investimentos do poder público, de forma que 

as juventudes possam ter outras alternativas além do abandono escolar e posterior 

evasão. 

 Ao ouvir a perspectiva daqueles que são direta e indiretamente cobrados para 

a resolução do problema da evasão, compreendemos que há muito sendo feito em 

função desta prevenção, contudo, as intenções precisam se limitar à realidade 

material e de recursos disponíveis nas escolas. Professores se questionam sobre suas 

práticas e a efetividade de suas intervenções porque compreendem que se a escola é 

esvaziada de sentido, sua prática também. Outras pesquisas sobre a temática 

poderiam explorar melhor diferentes perspectivas como, por exemplo, dos estudantes 

que evadem e que permanecem, bem como as famílias destes ou considerar o papel 

dos outros atores envolvidos com o combate à evasão dentro da rede de proteção a 

criança e ao adolescente no município. 
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 Por fim, como já exposto, reforçamos que a preocupação com a evasão 

escolar não deve ser puramente pragmática para evitar baixos índices (afinal, a 

ausência destes jovens da escola não implicaria em piores índices), mas sim porque 

este é o desfecho de um processo permeado por exclusões, desigualdade, frustrações 

e desengajamento que acabam por atingir pessoas que já se encontram vulneráveis e 

excluídas em tantas outras esferas sociais. Cabe que, discussões como a que 

propomos permitam maior consciência dos processos envolvidos da evasão escolar, 

para permitir o desenvolvimento de políticas públicas, conscientizar jovens e 

comunidade escolar sobre suas condições e possibilidades de mudanças, bem como, 

reiterar a educação integral e significativa como direito de todos, o que inclui a 

juventude, e para que isto aconteça faz-se necessário criar as condições sociais para 

tanto. 

 Acrescentamos, por fim, que o caráter teórico-metodológico da pesquisa pode 

inspirar outras pesquisas que se embrenhem nas representações sociais de 

educadores, famílias e estudantes sobre a evasão, partindo do pressuposto de que a 

compreensão deste importante fenômeno social, que marca a juventude da classe 

trabalhadora, é o primeiro passo para a sua superação.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice I – Instrumentos para entrevistas 

Roteiro para entrevista – direção e equipe pedagógica 

Gênero: 

Idade: 

Formação/ ano: 

Tempo de atuação como docente: 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? 

4) E mais especificamente no ensino médio? 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? 

9) Como a evasão afeta a escola pública? 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da evasão? 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. 

12) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 

Roteiro para entrevista – docentes 

Gênero: 

Idade: 

Formação/ ano: 

Tempo de atuação como docente: 

Tempo de docência no Ensino Médio: 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? 

4) E mais especificamente no ensino médio? 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

9) Se sim, quais foram as principais razões para evadir? 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? 

11) Como a evasão afeta a escola pública? 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 
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Apêndice II – Transcrição das entrevistas 

Segue a seguir a transcrição ipsis literis das entrevistas. As únicas informações 

omitidas compreendem nomes de pessoas reais que foram substituídos por nomes 

fictícios e nomes de colégios que foram substituídos ou pelo sigla correspondente 

(quando tratava-se de colégio pesquisado)ou por breve descrição do colégio entre 

colchetes ([]). 

 

E1 D1 

Gênero: Masculino 

Formação: Licenciatura em História 

Tempo de atuação como docente: 24 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 23 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Então a evasão, 

evasão é quando eu entendo que o aluno sai do colégio, da rede e não volta mais, ele 

tá se evadindo da rede, percebo aqui, no caso do colégio E1 nós não temos esse 

problema, esse problema não é tão sério, né, nós atendemos só no período diurno, 

então a gente não tem esse problema, mas evasão, eu entendo que evasão é quando 

deixa de frequentar o sistema de educação, fica fora do sistema. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? No 

colégio E1 não é muito presente, mas não quer dizer não temos casos, né, nós temos 

casos de alunos que, principalmente os mais velhos, alunos mais velhos, a partir do 

9°ano, temos casos de alunos que se casam, quer dizer vão morar junto com outra 

pessoa e deixam de estudar. Temos caso de uma menina do 9°ano do período da 

manhã esse ano, e também temos casos de alunas que já são mães que vêm para 

estudar no ensino médio e acabam abandonando, esses são os casos, assim, que a 

gente vê. 

 

Tem mais alguma outra forma ou questões relacionadas que aparecem aqui? 

Olha tivemos um problema também esse ano de um menino que estava envolvido 

desde o ano passado com a questão de uso de drogas. Ele praticou assalto a mão 

armada e ele também acho que estava envolvido com roubo de casas, de residências, 

daí, ano passado, ele foi detido, ficou detido um tempo daí, ele ficou, se não me 

engano, 30 dias no CENSE de Ponta Grossa aí retornou e terminou o ano conosco, 

daí iniciou esse ano e não veio mais, não conseguiu dar continuidade, esse foi um dos 

casos atípicos que teve aqui no colégio. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Olha aqui a gente 

percebe, que nós já vivenciamos no colégio, é a questão das turmas do noturno, né, e 

a gente ouve falar também, que nós não sentimos a questão do noturno, porque os 

alunos que vêm à noite são alunos trabalhadores, trabalhadores que estão estudando, 

que chegavam muito cansados, muito desanimados, por mais que você tentasse 

motivar; os professores tentassem trabalhar de uma forma mais leve, mais tranquila 

com eles, eles não conseguiam dar sequência e acabavam desistindo, faltavam muito, 

ficavam cheios de faltas e acabavam desistindo de vir pra escola. E a questão que a 

gente vê bastante é a questão dos alunos do interior, que a gente conversa com 

colegas de outras escolas de educação no campo, né, e têm problema de transporte e 

acabam também desistindo. E também os outros colégios que têm o noturno, a gente 
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percebe que tem aluno que não pode acompanhar e acaba deixando os estudos. E 

essa é uma preocupação da Secretaria da Educação também, o ano passado o Núcleo, 

segundo o que nós passaram aqui em Guarapuava, no Núcleo de Guarapuava tinha 

mais de 50 mil alunos fora da escola, é muita gente, e todo ano isso tem aumentado. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Eu penso talvez, que o desestímulo 

em relação à própria educação, né. Eu vejo hoje que mesmo os alunos que estão 

vindo, que estão participando, eles mesmo estão desestimulados. A gente tenta 

levantar, a gente conversa com os professores, com os pedagogos, com o pessoal do 

Núcleo essa questão, e esse ano a gente tá presente com o programa Presente na 

Escola, que é um acompanhamento diário, você recebe o relatório e você tem como 

comparar os dias onde tem mais faltas, pra você fazer o estudo desse relatório e você 

tenta entender o que acontece né, então nós temos.  

Assim, no relatório você percebe, dias que dependendo da aula, dependendo da 

matéria, tem bem mais falta que o normal, sabe. Então, nesses dias... você pega 

segunda-feira, por exemplo, você vai ver que segunda-feira o número de alunos 

faltantes é bem maior, então a gente tá procurando entender o que acontece, mas a 

gente percebe diversos fatores. Um deles é a questão da própria escola não 

acompanhar o avanço da própria tecnologia, né, então você tá vivendo no século 

XXI, em 2019, mas as aulas não mudaram muito do que se fazia, do que se 

trabalhava lá na década de 80, 90, então talvez seja isso. 

Em algumas famílias é a própria cultura ainda, por mais que você trabalhe, a 

cultura é ainda que o estudo não vai fazer tanta falta né, nós temos assim, casos de 

meninas que acabamos perdendo, que se evadem da escola, em que se observa, hoje 

ainda nós discutimos com os professores na hora do recreio, de que é cultural a 

menina casar com 16, 17 anos e já engravidar.  

Nós temos uma que tá agora, não sei se vai desistir, do 1°ano do Ensino 

Médio, porque ela tá junto com um rapaz e está grávida, ela não está vindo esses 

dias, então essa própria cultura da família, do meio que eles vivem, de que não 

valoriza muito a escola, né, e a gente vê também que... bom, a questão do trabalho, 

aqui na região que abrange a nossa escola e até na nossa cidade, tem muitos alunos 

que a família vai embora em busca de emprego, então se você for fazer um 

levantamento assim, que vão embora pra Santa Catarina no meio do ano, é um 

número bem grande, às vezes eles vão pra Santa Catarina e começam a estudar lá, daí 

não deu certo os empregos do pai, da mãe, não conseguem emprego, voltam e não 

conseguem escola aqui, e novamente ficam sem estudar, ou ficam muito tempo lá 

sem escola daí quando vem pra cá acham que já estão reprovados, que devem 

terminar o ano em casa e não voltam mais pra escola, tem bastante casos que a gente 

observa também que é a saída para outro município, outro estado. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Geralmente a gente tem, a gente faz essa busca pelo aluno evadido né, nós temos a 

busca ativa que a gente faz, a pedagoga que começa com as ligações e depois com a 

convocação do pai na escola, daí com a conversa com o pai, com a mãe, às vezes 

junto com o aluno, e quando ele chega assim a não frequentar mais, realmente para 

de frequentar, eles tomam essa decisão na família. O aluno decide que não vai mais e 

dificilmente você vai conseguir trazer sabe, você pode envolver a rede de proteção, 

conselho tutelar, ministério público, CRAS, CREAS pode envolver mas eles não 

vem sabe, não vem, a gente chega a conversar sim e sempre tem uma justificativa 

maior, sabe. 
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Nós tivemos um problema a tarde, uma aluna do 8°ano também, que foi feito 

todos esses encaminhamentos pra rede de proteção e aguardamos a volta, você vai 

conversar com a mãe e ela diz “não consigo trazer ela pra escola, não tem o que eu 

possa fazer, não vem”, a gente busca esse trabalho com psicólogos, mas acaba-se não 

trazendo. É complicado sabe, você faz essa colocação da escola, por entender se tá 

acontecendo algum problema, se aconteceu algum problema de bullying né, se teve 

algum problema com algum professor, você procura tentar descobrir, entender o que 

aconteceu que ele não vem, se o problema é na escola, se o problema envolve algum 

professor, algum funcionário, aluno, né, se é um problema interno pra gente tentar 

resolver né, então a gente busca, conversa com a  família, conversa com o aluno, 

buscando solucionar esse problema e aí você... Se for você consegue tentar 

convencer, vai tentar mudar a situação, pra ver o que tá ao nosso alcance fazer né, 

talvez você consiga trazer, mas é difícil. Mas, a maior parte, como eu falei pra você, 

são problemas extra escola que os alunos acabam desistindo, mas a gente tem feito 

agora, bem mais do que antes, sabe, o acompanhamento de perto, então a gente 

procurou se organizar, nós temos, não sei se a pedagoga passou pra você, nós temos 

um acompanhamento diário né além do nosso registro de classe online que o 

professor faz a chamada todo dia e nós temos acesso pra saber se o aluno veio ou não 

veio, cada representante de sala faz a chamada todo dia, nós temos uma pastinha que 

o representante faz a chamada e a gente procura verificar se ele tá faltando demais, se 

ele tem 2-3 faltas na semana, entra em contato com a família pra tentar ver se não 

chega a parar totalmente de vir. Então assim é uma questão preocupante que a gente 

tá tentando ver se a gente acha uma solução. E a gente percebe que o governo 

também, o governo do estado, esse governo atual, o secretário também, a meta 

principal é a melhora do IDEB das escolas, e pra que se tenha um IDEB melhor você 

também tem que ter a frequência do aluno na escola, se você não tiver frequência, se 

a frequência tiver baixa demais, tiver evasão, o IDEB consequentemente vai cair. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Perfil é o aluno 

desmotivado, o aluno doente que tá com depressão, o aluno que não tem uma 

estrutura familiar muito firme, né, é mais esse tipo de aluno, no nosso caso aqui, do 

nosso colégio, e quando nós tínhamos o noturno nós percebíamos realmente com os 

alunos do noturno era mais pela questão de ser trabalhador-estudante né, que 

dificultava mais, mas no nosso caso hoje é questão realmente de indisciplina, falta de 

vontade, desânimo por falta do aluno, não participa muito, não se esforça, não 

procura ajuda, às vezes, ou se tem ajuda não da sequência né, então esse é o perfil 

dos nossos alunos que evadem. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? A evasão afeta a escola pública na 

questão de que você tem a parte pedagógica né, que é a parte de avaliação externa, 

que se você for ver pelo lado da instituição, da escol,a ela afeta porque você vai 

diminuir os índices, se você tem muita evasão seu nível no IDEB vai cair, por mais 

que você tenha uma proficiência boa em português e matemática, aí você pega o 

fluxo que é a questão da evasão daí você diminui uma nota, tem colégios que podiam 

ter um índice no IDEB, que é uma avaliação externa, a principal né, e que você reduz 

pela questão da evasão, baixa muito esse índice do IDEB. 

Outra coisa que os colégios tem preocupação com os alunos que estão de 

fora, não estão vindo pro colégio, é a questão financeira, então a verba que você tem 

ela é calculada em cima da quantidade de alunos que tem no colégio, a verba que 

você recebe de fundo rotativo, a questão do PDBE, que é uma verba que vem uma 
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vez por ano, duas vezes por ano, que também está atrelado ao número de alunos, 

quanto maior o número de evasão menor o valor que você vai receber né. Sem falar 

na questão dos professores, acaba fechando turma, acabam tendo junção de turma, 

tem fechamento de turma, professor perde padrão na escola, né, tem que sair do 

colégio pra ir pra outra escola, cai o número de funcionários na escola, de agentes 

administrativos, agentes de serviços gerais diminui, então tudo mundo perde né, a 

escola perde mais dessa forma, sem falar na grande perda que é pra o aluno que se 

evade e pra família dele também. 

 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da 

evasão? Sim nós temos os índices né, nós temos o índice anual de evasão que é 

depois que você fecha o ano através do sistema, você já tem ali junto os aprovados, 

os aprovados por conselho de classe, os reprovados e você tem o número de evasão 

também, tem a quantidade por turma você tem o geral dos evadidos. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Pelo o que eu vejo, 

a gente tá tentando achar uma forma, eu acredito que seja possível, mas eu acho que 

também não pode ficar a cargo só da escola, dos professores né, da direção, da 

equipe pedagógica, dos funcionários tentar prevenir a evasão. Acho que daquilo que 

tiver ao nosso alcance nós temos que mudar, temos que melhorar a aula que é dada 

na sala de aula, deixar mais atrativa a escola, mais atrativa pro aluno né, nós temos 

que fazer que ele goste de vir pra aula, goste de assistir todas as aulas que ele sinta 

prazer em estar no colégio, que ele se sinta parte da escola, da comunidade que ele tá 

inserido, trazer a família pra escola que é muito importante, eu acho que por aí a 

gente consegue fazer a nossa parte. 

Mas a gente precisa de mais políticas públicas, precisa do governo agir um 

pouquinho mais, por exemplo, nós temos a questão da rede de proteção, uma rede de 

proteção que ela existe mas ela não funciona, ela não funciona quanto o conselho 

tutelar não dá conta de atender as suas próprias demandas né, que o conselho tutelar 

tem muitas demandas e acaba que não consegue acompanhar; o Ministério Público 

né, se envolve mais acho que deveria ter um envolvimento maior e eu acho que 

também é, não sendo paternalista e assistencialista mas eu acho que o governo tinha 

que olhar um pouco mais pelas famílias também dos alunos, não é só o aluno né, 

porque nós professores, equipe pedagógica, hoje com a demanda que temos não tem 

como a gente ir na casa do aluno na busca ativa né, conversar com o aluno, pegar 

nosso carro e ir em determinados locais pra trazer o aluno. Com a demanda que a 

gente tem no colégio geralmente não consegue fazer isso, de repente se tivesse uma 

ligação, isso é fala minha, mas, assistente social que cuidasse, que participasse de um 

grupo de escola, e ficasse responsável por ajudar, que tivesse uma facilidade para um 

encaminhamento de um jovem que tem depressão pra ser atendido por psicólogos 

que tivessem no sistema público de saúde, e esses profissionais atendendo né.  

Então eu acho que são, é por aí né, a escola fazendo a sua parte, o governo 

fazendo a sua também, mas que funcione né, não adianta existir só por existir, a rede 

de proteção acaba não dando em nada, tem os casos que nós falamos, os casos que 

nós colocamos, foi feito a busca ativa foi colocado, nós temos um sistema SERPE 

que você insere ali todos esses dados, todos esses encaminhamentos e já envia pra 

rede de proteção, mas a gente não teve até agora resposta, retorno, se teve 

acompanhamento, se não teve acompanhamento, então pra gente complica bastante 

também, eu acho que é por aí né, o Bolsa Família que a gente faz todo ano ou mês a 
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frequência, a gente tem que mandar a frequência pro Bolsa Família, isso também faz, 

esse tipo de assistência faz que venham mais pra escola, é uma das coisas que ajuda 

fazer com que ele venha para o colégio. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Eu 

acredito que teria de funcionar e eu já focaria, sabe, se funcionasse, porque 

teoricamente existe hoje, e lógico como eu falei pra você nós teríamos que melhorar, 

ampliar esse grupo de pessoas que trabalham, daí eu acho que sim, e é a questão de... 

A gente vê em alguns casos que existem projetos, ou talvez onde a escola oferte um 

curso em um período de contra turno para frequência maior, então uma coisa mais 

voltada para o profissionalismo, pra você se preparar para o mercado de trabalho, 

alguma coisa nesse tipo. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Com 

certeza, eu acredito que sim. Como eu falei pra você, é só a gente observar essa 

planilha que vem todo dia pra gente do projeto do Presente na Escola, que em 

determinadas disciplinas, determinadas matérias o número de faltas é mais elevado, 

então se o professor começar a entender isso, porque a maioria já entende e procura 

fazer uma aula mais dinâmica, uma aula melhor, mas alguns ainda não. Então se o 

professor mudar e entender isso eu acredito que vai mudar bastante, diminuir a 

evasão, né. Você vai pegar cada turma, cada aluno tem um perfil, você tem que 

entender isso, você tem que se programar, fazer seu plano de trabalho docente, seu 

planejamento observando isso também. 

  

Aqui na escola, nesses últimos anos vocês perceberam alguma queda no número 

de alunos, ou alguma mudança assim? A gente percebe a diminuição de alunos 

sim, é um fenômeno que aconteceu em todas as escolas públicas né, aqui da... Eu 

acho que no Paraná todo, não só daqui da nossa região, da nossa cidade, então a 

gente percebeu que iam diminuindo, os colégio que tinham o noturno, inclusive aqui 

o nosso, o nosso tinha noturno, mas foi fechado por insuficiência de alunos né, outros 

colégios que tinham 10 turmas, agora tem 3-4 turmas no noturno né. Aqui no nosso 

colégio, nós tínhamos 11 turmas, esse ano ainda estamos com 10 turmas, mas o 

número de alunos por sala diminuiu bastante, antes nós tínhamos de 35-40 alunos por 

sala, hoje aqui no nosso colégio você consegue fechar com no máximo 30-31 alunos 

por sala, temos turmas hoje com 26-27 alunos né. Então a gente discute bastante essa 

questão da diminuição do número de alunos. A gente percebe também que as 

famílias elas tiveram, as famílias diminuíram, antes você tinha famílias com 4,5 ou 6 

filhos, hoje as famílias tem em média 1 ou 2 crianças né, sem falar nessa região aqui 

do centro né porque nossa escola abrange o bairro X e a região central, então se fosse 

contar o número de alunos só daqui no entorno seria complicado, daí nós temos 

alunos que recebemos alunos que vem de todos cantos da cidade, tem alunos que 

vem lá do Feroz, Primavera, tem alunos que vem do bairro Santana, ali mais a frente 

Alto da XV sabe, temos alunos até da Palmerinha que vêm pra cá, e mesmo assim 

nós temos dificuldades, temos achado um número pequeno de alunos, se fosse só do 

entorno e do bairro X nós estaríamos com problemas, e a gente percebe que isso é 

problema de vários colégios daqui de Guarapuava. 

 

E vocês tem alunos que vão para EJA? Nós já tivemos alguns, mas a maior parte 

dos nossos alunos estão dentro da idade-série então sabe, mas já tivemos alunos que 
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desistiram e depois foram pra EJA, e cresceu muito lá. Mas, o problema do aluno que 

vai pra EJA é aquele que, às vezes, ninguém quer ele nas escolas, porque atrapalha, 

ou é a questão de violência, aquele aluno muito bagunceiro, aquele aluno que afronta 

professor, que bate nos colegas, que é indisciplinado né, às vezes ele acaba até sendo 

solicitado, pra conversar com o pai com a mãe, pra tentar [trocar] de escola, pra ver 

outro ambiente, tem uma troca muito grande entre as escolas assim, pra ver se vai 

mudando esse aluno muito complicado pra ver se ele se adapta em outro lugar né, e, 

às vezes, você pega um aluno problema de outro colégio e traz  pra cá, faz um 

problema aqui e vai pra outro colégio pra ver se melhora. Então, esses alunos perdem 

muito tempo acabam reprovando 2-3 anos né, daí quando eles ficam mais velhos em 

relação a turma, às vezes você pega uma turma de 8° ano que tá com um aluno de 16 

anos né, e hoje a idade correta do 8° é entre 12-13 né, então você pega um de 16 não 

aparece tanto né, mas poucos anos dá uma diferença bem boa de amadurecimento, na 

forma de pensar e agir e daí acaba dando problema, o aluno quando tá fora da idade 

série, a família procura e vai pra EJA, também não é nosso caso porque a gente não 

tem tantos, é muito raro a gente ter esses casos. 

 

E1 P1 
Gênero:Feminino 

Idade:49  

Formação: Pedagogia. 

Tempo de atuação como docente: 30 anos 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 4 anos 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Na verdade, a 

evasão é assim, é a pessoa, o que foi nos explicado é assim, o aluno não vem mais 

pro colégio e daí no ano que vem ele não faz a matrícula, então ele fica fora do 

sistema, porque a pessoa que desiste, digamos desistiu, ela é desistente, então em 

Novembro a pessoa desiste ou Outubro mas no início do ano letivo ela vem e faz a 

matrícula novamente, agora o evadido fica fora do sistema, né, do sistema escolar. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Então, é que assim...o maior problema geralmente da evasão escolar é no período 

noturno, então as escolas que ofertam o período noturno tem um número bem 

significativo, e como o nosso colégio oferece tanto... na verdade foi assim, o nosso 

colégio também oferecia o ensino noturno no ensino médio mas daí como foi 

diminuindo o número de alunos, então o núcleo resolveu cancelar, fechar a oferta e 

os alunos geralmente foram pra outros colégios. 

O último ano que funcionou o ensino médio aqui no colégio foi em 2017, 

2018 já não teve. Foi diminuindo progressivamente, porque oferecia 1°, 2° e 3°, 

então os alunos que fizeram o 1°ano foi garantido pra que eles terminassem o ensino 

médio, então foi oferecido até o final desses alunos em 2017, mas também com uns 

12 alunos, então o número era bem pequeno, daí não tinha motivo de de repente ter 

toda uma equipe né, sendo que tem colégios aqui próximos que oferecem o ensino 

médio também nas [áreas] centrais. 

 

-Quantas turmas vocês têm? Temos 5 turmas no ensino médio, dois 1°s, dois 2°s e 

um 3°. Então dos primeiros anos são maiores, mas também não são turmas tão 

grandes quanto outros colégios, nós temos aproximadamente 30 em cada turma de 

primeiro ano. Já as turmas de 2°ano, devido à idade eles já querem trabalhar, nós 
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temos alunos que trabalham como menor aprendiz começou com um número 

significativo e no decorrer do ano foi diminuindo porque alguns alunos começaram a 

pedir transferência pro noturno, então as nossas turmas foram diminuindo porque os 

alunos saíram pra trabalhar e foram estudar à noite. E do 3°ano não é muito grande 

também e de aproximadamente 25 alunos. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Olha, eu nunca 

trabalhei em colégios que tinha esse problema, era sempre um ou outro aluno que nós 

tínhamos essa dificuldade de trazer o aluno, mas quando a gente tem reunião com o 

pessoal do núcleo, ele é bem preocupante, porque os alunos não tem essa noção, essa 

consciência que agora é o tempo de estudar, algum dia vai faltar, então como eles 

sempre vivem o aqui e o agora, eles não tem a menor preocupação com o futuro, 

então é preocupante porque algum dia vai faltar e depois o que que vai fazer. Eu 

sempre falo pros alunos, tem que estudar pra você ter opção, ter escolha, porque se 

você não fizer, você não terminar os estudos não vai ter como optar no que você vai 

trabalhar, você vai ter que trabalhar no que oferecerem ou no que aparecer pra você. 

  

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Eu penso que a evasão ela não é 

muito... não é o trabalho que é o maior, como que eu digo, digamos, vilão. Porque o 

aluno que trabalha tem toda uma politica né, ele precisa estar frequentando o colégio, 

ele precisa ter rendimento escolar, então aquele aluno que trabalha mesmo tem a 

política do trabalho, eu atribuo o maior ao desinteresse, porque o aluno, ele sai do 

colégio, ele não quer estudar, na verdade ele não tem perspectiva, ele acha que não 

há necessidade de estudar, que não serve pra nada e é desinteresse. Poucos... porque 

se o aluno tá doente tem toda uma política pra ajudá-lo, ele tem como estudar em 

casa. Agora aquele aluno, olhe como nós temos um caso do fundamental o aluno 

simplesmente não quer, pra ele não é importante porque outras coisas são 

importantes, ele não vai ficar se desgastando se ele pode fazer... ter um tipo de 

conduta que "ele vai ganhar mais dinheiro". Penso que desinteresse e falta de 

perspectiva. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Olha, então como nós temos 1 caso que a [outra pedagoga] comentou, esta menina tá 

no primeiro ano só que está fora da idade, ela vai fazer 18 anos. Ela tá no primeiro 

ano e ela vai fazer 18 anos em Dezembro e é muito complicado porque a mãe mora 

em [outra cidade], o pai mora aqui em Guarapuava, então desde que ela estuda 

conosco aqui, ela estuda desde o 9°ano, ela sempre teve dificuldade pra chegar no 

horário, pra vir pro colégio todos os dias, então ela vem trazendo problemas 

familiares e tanto que agora nos encaminhamos ela para o CRAS pra ter um 

atendimento com um psicólogo, e de repente, ela encontrou uma pessoa, foi morar 

com a pessoa e simplesmente não veio mais para o colégio, peguei e falei com o pai, 

falei pra ele vir, então desde esse 3 anos que ela estuda conosco, é sempre contatado 

e conversado com os familiares e com os alunos também, sabe. Então a gente não 

deixa simplesmente, só que nós também, a escola se sente de mãos atadas porque o 

problema é bem maior, quando o aluno se evade é bem maior que as possibilidades 

de ajuda da escola 

-Esse caso é atual, já houve outros casos? 

Olha, ano passado eu também tive um caso, só que era [do] fundamental também, 

também o pai saía, não tinha mãe morava só com o pai, o pai saía pra trabalhar e o 

aluno saía junto só que ele voltava dormir, entende, então eles são bem espertos e 
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inteligentes porque eles fazem essa manobra e daí, veja o pai saía achava que a 

criatura estava em casa, era tão esperto pra deitar no horário, só que a gente não 

conseguiu porque a gente chamou várias vezes o pai e ele não sabia o que fazer, ele 

começava a trazer atestados dizendo que o filho não estava bem, mas na verdade o 

filho não queria a escola, achava que não adiantava. 

 

-Você acha que a família tem um papel importante nessa questão de evasão? 

Extremamente, extremamente, porque se o aluno, ele não perceber que é através da 

educação que ele vai fazer diferença na vida dele, ele não vai, as outras coisas são 

mais atrativas, até quando eu tava fazendo meu TDE (Teste de Desempenho Escolar) 

eu estava tão revoltada por causa dessa falta de interesse dos alunos e eu falei pra 

minha orientadora :"Mas porque o aluno deixa, não quer ir para escola" e ela falou: 

"porque eles não tem maturidade pra saber o que é bom e é ruim pra eles, o que é 

certo, o que é errado", é por isso que tem que ter a família que vai cobrando, 

incentivando, faz esse trabalho de cobrar e incentivar e também as políticas públicas 

para que esse aluno esteja lá mas com rendimento. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Não sei porque, 

digamos assim que quando a gente começa a perceber o desinteresse dele, a falta de 

perspectiva, você pode até trazer, ficar trazendo e digamos, obrigando ele ficar no 

colégio, mas quando ele vai passando, porque ele realmente, ele não acha que é 

importante a escola. Quando ele não acha que é importante, que a escola não serve 

pra nada pra ele em algum momento ele vai desistir e ele só volta depois de adulto, 

quando ele vai sentir necessidade em função do trabalho dele. 

 

-Esses alunos que demonstram desinteresse, tem alguma estratégia que você 

busca? Olha, nós conversamos com os professores, damos oportunidade de fazer 

outros trabalhos,  conversamos com a família mas como eu disse pra você, quando o 

aluno realmente não tem vontade, ele desperdiça tudo isso, porque veja bem, se 

[para] você não tem valor, você simplesmente vai descartar tudo o que lhe é 

oferecido. Mesmo oportunizando trabalhos extras, recuperação da recuperação. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Bom nós sabemos que agora nos temos o 

IDEB né, que é o índice de desenvolvimento, e o que acontece, faz diferença porque 

não é só a aprovação que vai dizer como é o ensino do colégio, né, se o colégio tem 

um ensino bom, se os alunos tem um aprendizado também, então quando há 

desistência, baixa o IDEB e isso passa a ser uma preocupação porque precisa 

oferecer qualidade pros alunos, e as vezes, olha tem colégios aqui em Guarapuava, 

que são assim...maravilhosos, que aprova no vestibular um número bem significativo 

aí o que acontece com o número de evadidos no noturno, o IDEB cai lá embaixo, 

porque no consultório final, lá no final, em números, dá impressão que o colégio não 

oferece um ensino de qualidade, e o que que acontece, são os evadidos que abaixam 

esse número, então a evasão não faz bem para o aluno, para a família, pro colégio, 

para o Estado e para o país também, não faz bem pra ninguém, ele só vai diminuindo. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique: Então agora, você 

deve saber que nós tínhamos o SERPE que é a rede de proteção, o SERPE é um 

programa que você entra e você coloca os dados do aluno e daí você coloca quais 

ações que a escola fez e o que deu certo e como agora tem o Presente na Escola, não 

sei se você conhece esse projeto, então o Presente na Escola é um projeto que é 
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realmente pra prevenir essa evasão, porque todos os dias que eu saiba, no final da 

noite, gera um relatório de faltas do colégio aí nesse relatório vai aparecer os alunos 

que tiveram falta, daí ele traz um histórico digamos assim, o aluno X lá já teve 5 

faltas, já está ali, nós temos que ligar pra família pra ver o que aconteceu, ou até 

mesmo tem 1 falta só de ontem, mas mesmo assim a gente tem que ir lá na sala 

verificar o que aconteceu, porque não veio, o que houve.  

Quando a pessoa não vem nos dar uma satisfação ou a gente liga pro 

responsável né, então isso, porque, às vezes, nós temos uma pastinha onde o 

representante faz toda uma chamada diária daí a gente vai vendo quantas faltas a 

pessoa teve, mas esse Presente na Escola nós temos que também fazer um relatório 

do porquê que o aluno faltou, o que aconteceu, se ele tem atestado médico. Então ele 

é bem mais ágil, digamos assim. 

Ele é novo pra nós ele tem pouco tempo, foi agora no final de Maio, mas nós 

já passamos nas salas, já avisamos que está sendo feito esse monitoramento. Nós 

também temos o Escola Paraná que é um aplicativo tanto pra família quanto pro 

aluno e, no Escola Paraná, o professor faz a chamada em sala, se de repente o 

professor der falta, colocar falta pro aluno na chamada, vai uma mensagem no celular 

do responsável, se caso o responsável tenha cadastrado o seu número e baixado o 

aplicativo. Então também ajuda porque veja bem, esse, digamos, esse aluno que saía 

com o pai e retornava pra casa dormir, esse aluno com certeza o pai ia receber no 

celular né, as faltas e iria ligar para o colégio, mas como que eu saí com meu filho 

para o colégio como que ele não está, então também eu acredito que todas essas 

ações, eu acredito que vai auxiliar. 

 

12) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Olha, nós 

temos no nosso plano de ação, nós temos ações como abandono e evasão, mas como 

esse controle é diário, a chamada é diária, o representante faz né, numa pastinha que 

vai pra sala e agora nós temos então o SERPE que é o programa da rede de proteção 

que você coloca, você registra e daí como ele está interligado, quando a gente não dá 

conta, digamos assim, aí vai pra outra instância, né, vai pra frente, de repente, na 

verdade eu não sei digamos o como que acontece, porque colocando no SERPE é 

como se você só fizesse o registro a gente nunca teve um retorno, digamos assim, 

que o conselho tutelar foi até a casa da família ou um órgão maior sabe, porque a 

gente sempre fala "olhe o que aconteceu, se você continuar faltando, alguém do 

conselho tutelar vai na sua casa", então tem uns que acabam com receio, com medo 

né e voltam a frequentar, mas, como eu disse pra você, aquele que não tem 

perspectiva mesmo ele não volta, simplesmente não volta. 

Eu tinha um aluno em 2013, que eu liguei até para o Conselho Tutelar e ele 

foi na casa, e a criatura se fechou ou se escondeu dentro da casa e falaram que ele 

não estava e daí o pessoal foi embora e o aluno não voltou, ele disse assim "porque 

eu tenho que vir pra escola se tem um monte de colega meu lá perto de casa que não 

vão pra escola e não acontece nada, eu também não venho". Então veja, quando não 

quer, não quer mesmo e não vem, não tem o que obrigue, mas esse era uma criança 

de 13,12 anos, 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 
Então você perguntou, mas o Presente na Escola então ele é um programa do Estado 

mesmo, desse governo né porque, como você perguntou, ah o que você acha que, o 

que acontece com a evasão então ele prejudica a todos, mas o Presente na Escola é 

uma tentativa de prevenir a evasão. 
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-Além do SERPE e do Presente na Escola que você já falou, você conhece 

alguma outra ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Não tô 

lembrada, porque não tem muito caso, porque é o contato com aluno, é o contato 

com a família daí é o SERPE né, eles querem que você vá, que você faça a busca 

ativa lá na casa do aluno buscar, chamar, mas é o CERPE e o Presente na Escola 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Veja, 

quando o aluno, ele falta, não quer mais vir pro colégio e daí quando a gente vai, a 

gente conversa, incentiva ele a retornar, se ele não voltar para um ambiente que 

acolha, que incentive, ele também não vai ter vontade de voltar, “porque voltar se eu 

vou lá e só fico né, não me tratam bem”. Então com certeza o ambiente pedagógico e 

o próprio ambiente acolhedor faz a diferença pro aluno né, ambiente com colegas e 

ambiente do professor, porque se o aluno volta: “Ué você aqui, o que veio fazer?", 

imagina porque se ele chegar e se deparar com esse ambiente aí ele volta pra casa e 

nunca mais volta, agora se alguém chegar, quando ele chega, "que bom que você 

veio", né e o professor acolhendo, trazendo ele pro ambiente pedagógico, com 

certeza ele vai permanecer. 

 

- Você tem mais algum comentário sobre a temática? Não, olha porque com 

relação ao único caso que a princípio é abandono né, porque só vai ser considerado 

como evasão se ela não voltar pra fazer a matrícula ano que vem, então como a gente 

acha, você perguntou se a família, todas as vezes que eu ou a [outra pedagoga] 

conversávamos com o pai dessa aluna, um dia ele disse assim "não vejo a hora dela 

fazer 18 anos" e ele usou uma palavra muito pesada, "e eu dar um pé na bunda dela". 

Veja, que ambiente que existia na casa dela que favorecia né, uma rotina de casa, 

tanto que daí ela vinha faltando ou se não ela vinha pro colégio, passava mal e ia 

embora sabe, era muito conturbada a vida desta pessoa, e a [outra pedagoga] 

conseguiu encaminhar ela pro CRAS, pra uma psicóloga né, e ela não veio mais, mas 

provavelmente ela iria nesse tratamento. Mas, o problema que ela encontrou essa 

pessoa e disse, a gente não tem certeza, ela disse que está grávida e não queria mais, 

então é uma coisa muito maior que a escola, quando realmente acontece esse 

abandono, essa evasão, então são problemas que extrapolam, digamos assim, o muro 

da escola, a gente não tem como. 

 

-Você falou que ao longo do Ensino Médio os alunos vão pra outros colégios? 
Nem todos, nem todos, somente quando, digamos assim, quando o aluno eles estão 

de mudança né, mas mesmo assim, aqui no colégio E1 por ele ser central, nós temos 

alunos de vários lugares, temos alunos até mesmo da Colônia Vitória, tem alguns que 

vem né, nós sempre tivemos 1 ou 2 alunos. Agora não me pergunte porque, nós 

temos alunos da Primavera, do 2000, daqui da Concórdia, então são alunos que vem 

né, de lugares bem diferentes. 

 

-Assim, os alunos que querem trabalhar e precisam estudar a noite acabam indo 

para outras instituições? Isto o aluno que começa a trabalhar, porque o Jovem 

Aprendiz ele tem uma carga horária reduzida, então ele consegue conciliar estudar de 

manhã e trabalhar a tarde né, mas quando acontece de ele ser, não sei se é efetivado, 

não sei como funciona, ou se ele é efetivado ou se aumenta a carga horária dele aí ele 

não, quando ele não pode mais frequentar o colégio no período da manhã, porque ele 

vai trabalhar de manhã e a tarde aí ele vem e pega a transferência para o colégio que 
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oferece o noturno, mas assim certamente se tivesse aqui ele permaneceria no nosso 

colégio. 

 

-E vocês têm casos que acabam indo para EJA? No médio, não. Olha já tivemos 

um ou outro caso que foi pro EJA, mas é, bem, não é muito significativo, eu lembro 

de uma menina que tinha 17 anos e estava no 7°ano e ela não conseguia, ela tinha 

algumas faltas, ela era uma pessoa que tinha um laudo de distúrbio de aprendizagem, 

então ela não conseguia acompanhar muito, já se sentia diferente da idade de 7°ano, 

porque é 12 anos, 11 pra 12, e daí ela com 17 no meio das crianças tanto que essa 

menina foi pra EJA, mas ela mesma foi procurar. 

 

 

E1 F1 
 

Gênero: Feminino. 

Formação: Letras Literatura 

Tempo de atuação como docente: 7 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 3 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: Começou esse ano. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? É desistência por 

diversos motivos, por diferentes situações do aluno, independente do Ensino 

Fundamental ou Médio, porque existe em todos os setores. Essa desistência, esse 

abandono né, sempre motivado por alguma situação né, que pra mim eu entendo 

assim o abandono em si sempre motivado por alguma situação. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 

Então, como eu tô só esses poucos meses né, eu comecei em Agosto, mas pelo o que 

eu percebi evasão mesmo, tem bastante transferência, não sei como se dá quando o 

aluno chega em outra escola, por quais motivos ele mudou de escola ou se ele está 

realmente frequentando a escola, tem bastante caso de transferência, mas de evasão 

pelo menos nesses meses que eu tô aqui, Agosto e Setembro, 2 meses eu não percebi, 

pelo menos nessas turmas que eu trabalho. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? No colégio que eu tava 

ano passado era um pouco maior, porque ano passado eu fiquei o ano todo em sala de 

aula e era uma escola bem carente, sabe, uma escola de periferia, então, eu percebia 

bastante inclusive a tentativa da escola do resgate desse aluno, mas, ano passado eu 

trabalhava com os 8º anos, tinha três oitavos e era bem frequente, esse trabalho da 

equipe pedagógica em tentar resgatar, em vários casos sem sucesso, mas no Ensino 

Fundamental do ano passado, desse ano no Ensino Médio não. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Então, dos meus alunos do ano 

passado, alguns alunos tinham que trabalhar, do 8º ano, o pai e a mãe recolhiam 

reciclável, sabe, então eles tinham que ajudar de certa forma. Eu lembro de um aluno 

que me falou que ele ia desistir por causa disso, aí já entrou no final do ano, esse ano 

ele falou que ele não voltaria, ele tinha muitas faltas sabe, até acho que ele acabou 

reprovando por faltas e no finalzinho do ano a irmã dele desistiu, ele continuou, mas 

a irmã desistiu pelo mesmo motivo, os dois eram da mesma turma, então pelo menos 
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daquela realidade que eu via era isso, era pra tentar ajudar em casa, tinha que 

trabalhar e a escola foi ficando... Naquela realidade, naquela escola de periferia. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Já 

conversei com alguns deles. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? A gente tenta reverter aquela 

situação, porque sempre tem um pensamento negativo, ou às vezes já tão indo mal na 

escola por vários motivos né, e desistir parece muito mais fácil. Então, alguns 

consegue reverter, sempre com um grupo de professores né, porque sozinho você não 

faz nada, e alguns você consegue, fica, continua, tenta, insiste né, mas dependendo 

do motivo, como esse que eu falei que precisava ajudar a família, então o menino 

conseguiu ficar até o final do ano bem mal, porque ele faltava muito, mas a irmã dele 

acabou desistindo, até nem sei se ela voltou esse ano ou não, porque era na outra 

escola. A gente tenta conversar, mostrar a importância da educação, que pra sair 

daquela realidade é bem importante a escola, a educação, até porque quando eu entrei 

na escola em 2012 eu trabalhava em [um colégio particular], como eu disse, e lá a 

realidade dos alunos é bem diferente, e esse ano que eu vim pro colégio do Centro, 

porque ano passado, no ano anterior eu tava em 2 colégios bem de periferia, bem 

distintos, em [bairros distantes do centro], a realidade é diferente, então eu percebo 

essa realidade até na forma de pensar dos alunos de colégios mais do Centro e de 

colégios mais de periferia, tem uma forma de pensar, são dificuldades diferentes, são 

realidades diferentes e que acaba também motivando essa desistência, essa evasão. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Não, nunca conversei, que geralmente quando acontece a evasão, é a equipe 

pedagógica que assume, então eu nunca cheguei a conversar com um pai, com um 

responsável, mas eu sei que a equipe pedagógica sempre procura manter esse 

contato. 

 

Já conversou com algum estudante que evadiu? Conservar, conversar mesmo, só 

uma informação ou outra: “não voltou mesmo?”, “por quê?”, mas nada que traga que 

alguma informação importante de contar o porque, somente bem superficial assim 

mesmo, seria isso eu acho. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Não sei se existe 

um perfil, porque como eu comentei , dependendo da escola, da realidade vão 

moldando esses perfis, né, um perfil que possa caracterizar todas as situações, eu 

acho que não, que não existe um perfil. A evasão é motivada por diferentes fatores, 

na minha percepção, independente de condição financeira, de classe social né, e 

sempre visse essa desmotivação na verdade, porque se houvesse motivação 

conseguia passar por cima de alguns processos, que permeiam a evasão, mas eu acho 

que não teria um perfil pelo menos no meu parecer, no meu ponto de vista. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? De diferentes maneiras, primeiro porque 

a escola depende de números né, ela depende muito de números, gira em torno de 

números, e quando não atingem e a evasão é um dos números negativos que 

prejudica muito a escola nas avaliações, então esse seria o primeiro motivo. Acho 

que primeiramente pela questão dos números né, tem que apresentar número de 
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matrículas, quantos chegaram até o fim do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, 

essa passagem de números mesmo porque a gente é muito cobrado. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Sim, quando o 

aluno tá motivado, tá interessado, que ele percebe que tem um porquê da escola, acho 

que por mais que tenham outros fatores que dificultem essa escolha dele, no caso, 

que facilitem essa escolha dele de deixar a escola, eu acho que se ele tiver um 

horizonte, uma perspectiva positiva isso pode anular ou diminuir a incidência pelo 

menos... Até hoje, nós [tivemos] com alguns alunos uma palestra sobre depressão, 

que tá sendo bem comum nos últimos anos, principalmente com os jovens, com os 

adolescentes, isso seja um fator também...Já vem com uma desmotivação de casa, 

problema financeiro, até a questão de logística, alguns moram muito longe da escola, 

então eu acho que tudo isso pode ocasionar, tipo uma soma né, tudo vai somando, 

mas acho que tem sim se tiver apoio da família, a ida à escola com certeza, porque 

muitas vezes a família, “pra que estudar?”, “sai da escola que é melhor”, então não 

tem o apoio em casa, então só a escola não consegue, então eu acho que se tivesse 

essa relação bem íntima, bem próxima entre pais e a escola, eu acredito que a escola 

faz a sua parte bem feita, eu acho que a maior parte da evasão, não quero colocar 

culpa mas colocando de certa forma, acho que os pais são responsáveis por isso, 

porque a escola com certeza faz sempre a sua parte, pelo menos as escolas que eu 

trabalhei, sempre teve um empenho bem grande pra evitar isso, não pela questão dos 

números, mas pelo próprio aluno mesmo né, pensando no aluno mesmo. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Então não 

sei te dizer, porque entrei há pouco tempo, né, então não sei te dizer se tem ou não, 

não tenho essa informação. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

Uma ação específica não, tem as questões particulares de cada escola, que é muito 

particular de cada instituição, mas uma não sei, a não ser as que as escolas 

promovem, pela equipe pedagógica. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Ah, 

com certeza. Principalmente na questão de tecnologias e tudo mais, até nós 

estávamos conversando com a professora de Geografia esses tempos, e ela comentou 

que não tem mais como a gente comparar: “Ah, na minha época era assim”, não é 

mais nossa época, então a gente tem com certeza que se adaptar a essa realidade, é 

bem difícil né, eu me considero nova em termos de idade e tempo de serviço já sinto 

um pouco de dificuldade em acompanhar essas transformações, e às vezes não 

corresponde às expectativas do aluno né, e a gente sabe, eu tenho filho pequeno, que 

essa geração  eles ficam muito frustrados quando não são correspondidos por alguma 

expectativa, e talvez, talvez não, com certeza, na sala de aula nem todos os 

professores atingem essa expectativa, então isso vai causando uma frustração, não é 

o que eu gosto, não é o que eu quero, porque que eu vou, com certeza, influencia 

sim. 

 

E1 F2 

Gênero: Feminino. 

Formação: Química, Biologia. 
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Tempo de atuação como docente: 7 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 5 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 3 anos.. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar eu 

entendo que é quando o aluno começa faltando, daí chega um momento que ele 

desiste do colégio, desiste naquele ano, às vezes retorna ou às vezes nem retorna 

mais pra escola. Às vezes, mesmo fazendo os procedimentos que é encaminhar pro 

Conselho Tutelar, os conselheiros vão atrás e, às vezes, nem assim não recuperam 

aquele aluno, não retorna. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? É 

um pouco baixa, mas tem evasão. Geralmente os alunos começam faltosos e, daí vai 

faltando, chega um momento que ele excede o número de pontos e ele já, 

naturalmente, deixa de vir pra escola. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Tem aumentado 

bastante, porque os jovens, os adolescentes não tem mais aquele interesse, 

comprometimento de vir pra escola, não têm a perspectiva que a escola vai trazer 

benefícios pra ele futuramente, não tem uma perspectiva de que ele vai terminar o 

Ensino Médio, que ele vai pra faculdade, que ele vai ter uma profissão, eles não estão 

orientados nesse sentido, estão muito perdidos. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Falta de motivação mesmo, porque 

eles não veem perspectiva na escola, na educação, e eles se desmotivam e acabam se 

evadindo, eu vejo por esse ângulo. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Esse ano 

mesmo teve um aluno que eu conversei com ele, que ele já tinha excedido o número 

de faltas, agora ele voltou, falei com ele “agora você está voltando pra valer? porque 

você tem que recuperar as notas, então você tem que voltar pra valer, com vontade de 

estudar”. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Ele não foi assim muito receptivo 

porque ele disse assim que ele já tá reprovado, então é difícil lidar com esses casos, 

porque, por si só, eles já estão desmotivados. Mas a gente sempre quando vê que um 

aluno tá muito faltoso, a gente traz ele pra equipe, pergunta se tem algum problema 

de saúde, porque que tá faltando, a gente já tem esse cuidado de procurar a equipe 

pra ver se tem alguma coisa além. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Não, não cheguei a conversar, depois que ele já deixou a escola não conversei. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Geralmente é 

aqueles ou eles já trabalham ou que eles não têm muita perspectiva mesmo, aí 

qualquer outra coisa é desculpa pra eles desistirem, que eles já têm outras coisas que 

eles fazem fora da escola, às vezes trabalham com a família, às vezes tem outra 

atividade e eles não tem interesse. 
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11) Como a evasão afeta a escola pública? Afeta bastante porque diminui o porte 

da escola, porque acaba baixando os índices da escola também, isso tudo implica na 

diminuição do pessoal da escola, que trabalha na escola, os funcionários, acaba 

diminuindo as aulas também porque com menos alunos menos aulas disponíveis né, 

menos turmas que abrem pra nós, até que agora pra fechar um padrão, eu tô em três 

escolas né, está fechando muita poucas turmas, escolas que tinham aí 3-4 turmas do 

ensino médio, agora tem aí 1 de cada. 

 

-Você tem percebido essa diminuição dos últimos anos? Sim e é preocupante essa 

situação. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Eu acredito que 

sim, mas ainda não consegui descobrir como, porque a escola, os professores, todo 

mundo já tem se empenhado em relação a isso, mas no momento não tenho visto 

assim uma… de que maneira a gente poderia fazer isso. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Sim, todas 

as escolas a gente faz essa comunicação, aí as pedagogas tomam as providências, de 

ligar pra família, de comunicar que o adolescente tá faltando, e, às vezes, chamamos 

os pais pra escola, pra conversar e coloca a situação pra ver se consegue recuperar. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Do 

Estado, eu acredito que agora eles estão focando nessa parte do programa Presente na 

Escola, tão fazendo aqueles relatórios diários de frequência pra ver como que tá a 

participação dos alunos, aí eles tem os índices lá, amarelo, vermelho… verde, 

amarelo e vermelho... se tá no vermelho quer dizer que os alunos estão muito faltosos 

e isso pode levar a evasão daí eles comunicam a escola, na verdade eles tão cobrando 

bastante da escola, transferindo pra escola toda essa responsabilidade. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Sim, 

eu acho que afeta bastante porque se o aluno já não é muito motivado, a gente tem 

que ter outras estratégias pra ver se consegue manter, na verdade, a gente tem 

facilitado bastante a parte da avaliação, pra ver se eles se espertam pra continuar, 

pelo menos pra terminar o Ensino Médio. 

 

-E você tem percebido aqui no colégio, tem alunos que saem e vão pro EJA? Esses 

índices não sei, tem bastante transferências agora não sei pra que escola que eles 

foram, sei que alguns foram estudar à noite por causa do trabalho, foram estudar lá 

no [outro colégio do centro], que é um dos que tem à noite por causa do trabalho, 

agora pro EJA eu não sei. 

 

E1 F3 

Gênero: Feminino. 

Formação: Geografia 

Tempo de atuação como docente: 35 anos, aposentada pelo município em 1 período.  

Tempo de docência no Ensino Médio: 8 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 10 anos. 
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1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Então, é o aluno 

que deixa de frequentar a sala de aula, e assim, a gente aqui no Ensino Médio tem 

muito essa questão de às vezes o aluno fazer matrícula e nem aparecer , ou durante o 

ano letivo deixar de estudar, por questão de trabalho, gravidez, a gente tem esse 

problema bem sério de gravidez aqui, inclusive esse ano acho que teve 2 meninas 

grávidas, e foram poucos os anos que a gente não teve esse problema de gravidez. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? É 

sempre foi, tanto até que ano passado duas turmas foram juntadas, pelo número de 

alunos, pouco número de alunos que restaram até o final, a partir do retorno das 

férias se juntou os dois 2º anos. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Olha faz bastante 

tempo que eu não tenho estado assim em outras escolas, mas o Ensino Médio é um 

agravante pela questão d trabalho né, muitas vezes eles passam até para o noturno pra 

poder trabalhar, aí se torna cansativo, se torna pesado, e acabam achando que porque 

têm um emprego o estudo não tem mais importância. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Aqui no colégio, com certeza é a 

questão de trabalho, emprego, eles acham emprego e acabam desistindo. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Ano 

passado a gente trabalhou muito, muito, com alguns alunos que queriam deixar 

porque tinham outra coisa a fazer, tinham outro interesse, tinham inclusive, os dois 

alunos que a gente tentou bastante, estavam fazendo testes pra sair de Guarapuava 

por conta do futebol, e a gente conseguiu levar eles até o final do ano, mas foi 

brigando muito. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Assim, “veja a importância, 

mesmo que você consiga se tornar um jogador, você precisa ter conhecimento, ter 

uma língua diferente do Português”, assim nesse sentido, apontando as necessidades 

de um jogador de futebol para não ser analfabeto, não ficar falando bobagem, não 

ficar né, colocando isso pra eles, aquele jogador analfabeto não pode existir mais 

nessa questão de globalização, de vai e vem né, hoje não é mais restrito a um 

município, a um estado né, é bem mais abrangente, e eu sempre pegava bastante a 

questão da Geografia, colocando pra eles a questão de conhecer, de saber da 

importância de você ter o conhecimento do mundo. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Olha, inclusive esses dias que eu estava reformando minha casa, tinha um aluno que 

eu trabalhei com ele aqui desde o 5º ano, e ele foi até o 1º ano do Ensino Médio. Aí, 

ele tava trabalhando de servente de pedreiro com o tio dele e foi parar lá em casa, e 

eu sempre digo pros meus alunos “Vocês não sabem o peso de um saco de cimento, 

vocês reclamam de carregar o livro na mochila, mas um saco de cimento tem 50 

quilos” né, daí quando ele me viu ele falou: “Professora, hoje eu sei o quanto pesa 

um saco de cimento”, porque o que você vai fazer, não consegue nem terminar o 

Ensino Médio né, tem que começar de baixo. Ele que me falou, “veja, eu achava que 

ficar sentado na sombra era difícil, 4 horas não passava e agora eu trabalho 8, e tenho 

que levar comida pra casa, porque eu já tenho um filho de 1 ano e 4 meses”, então 

assim na hora que eles estão na sala de aula “é ruim”, porque muitas vezes eles não 
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tem noção de fora né, e essa responsabilidade quando eles tem, eles assumem, elas 

veem bem cedo né. 

 

-E a senhora já conversou com familiares de estudantes que evadiram? Olhe, 

quando a gente chama os pais pela questão de muita falta, de que o aluno não tá 

vindo, a maioria dos pais diz assim “mas eu não sei mais o que fazer, ele não me 

obedece”, hoje mesmo na entrega do boletim, que teve no primeiro horário, eu fiquei 

olhando pra uma mãe, “eu vou contar pro pai dele, porque ele não me obedece, do 

pai ele tem medo”, então quer dizer não é uma conversa, é assim, o pai que tem que 

tomar conta, a mãe que está mais, não tem poder, é uma questão mais assim, eu acho 

que até de não assumir responsabilidade né, de sei lá, eu não… é o desestruturamento 

da família, a falta de diálogo, é, veja, umas das mães relatou sobre a luz do quarto do 

menino, porque ele ficava até de madrugada no celular e até deixava de fazer... 

pensa, as coisas às vezes estão mais sérias do que a gente pensa.  Dá impressão de 

quem tá mandando são os filhos né, e daí o que a gente faz com eles. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Existe, pra nós 

aqui existe, assim ó principalmente porque os nossos alunos se envolvem muito cedo 

com a droga, muitos dos nossos alunos vem da antiga [nome antigo do bairro 

vizinho], e ali é um foco muito grande, a gente sabe, a questão da [praça próxima] 

que também é um potencial pra isso. Então, assim a gente tem muita séria essa 

questão, às vezes eles comentam na sala mesmo, “ah professora”, eu já ouvi muitas 

vezes assim, “eu ganho muito mais que a senhora em um dia”, passa a entender o 

que, que eu mesmo estudada não consigo ganhar o que ele ganha, mas é a facilidade 

que eles encontram em ser olheiro, em ser “mula” como eles falam e etc, a nossa 

questão aqui mais séria mesmo é isso, que eles têm muito contato, você chama pai e 

mãe e eles sabem disso. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Geralmente é na perda das verbas, no 

menor número de funcionários, ano retrasado quando se fechou o noturno, primeira 

coisa que a gente sentiu foi o número de funcionários né, a questão das verbas que 

são atreladas ao número de alunos, ou ano passado quando precisou juntar as turmas, 

os professores perderam aula né, a turma ficou bastante grande, pra gente contornar 

até que eles se habituassem a repartir o espaço junto foi bem complicado, até a gente 

retomar pois nem sempre os professores eram os mesmos, essas questões assim 

afetam muito. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Olha, se a gente 

tivesse um trabalho bem legal entre escola e família, a gente pelos menos conseguiria 

melhorar essa questão, que a família assim, encontrasse o valor da escola, coloca-se 

para os filhos o valor da escola, cobrassem, estivessem mais presentes, eu acho que 

melhoraria bastante. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? A gente 

tem, principalmente com as pedagogas se trabalha muito essa questão da evasão, vai-

se atrás, chama e sempre tá… até porque hoje as faltas estão bastante controladas. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

Olha, se a gente pensar na questão da prevenção da droga, que é o nosso maior 
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problema, a gente tem o Proerd, sempre a ajuda da Patrulha, tá no lago, vai buscar, 

avisa os pais, então nessas questões, sim. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Ah 

sim, muitas vezes a gente escuta:“eu tô indo na aula e eu não vou conseguir por 

causa daquele professor”, então claro que tem que ter essa ligação afetiva, vamos 

dizer assim, pra segurar esse aluno pra que ele venha com interesse, não no sentido 

de castigo, mas no de ele achar que a escola é legal, que é um meio de conviver, de 

aprender, aumentar a bagagem pedagógica, nesse sentido eu acho que ajuda bastante. 

 

-Nos últimos anos a senhora tem percebido um aumento ou diminuição na questão da 

evasão escolar? Olha, diminuiu bastante, tanto que assim a gente tá conseguindo 

manter o número de alunos por turma assim bem equilibradinho né, eu acho que tem 

melhorado essa questão, tem mesmo. 

 

-E aqui do colégio, tem aluno que vai pro EJA? Assim, não é muito comum eles 

saírem daqui pra ir pro EJA, ou contínua aqui ou vai fazer nada, evade mesmo. 

 

-A senhora tem mais algum comentário sobre a evasão? Eu acho que assim, a 

gente tem discutido bastante nas reuniões pedagógicas e a gente tem melhorado bem 

esta questão de evasão, e agora com esse controle de faltas que é feito online, os 

próprios pais tem acesso, controle um pouquinho maior né, pelos menos assim 

quando se tem problema do aluno sair de casa e não chegar na escola e tal, o próprio 

pai tem acesso, então ele ficou um pouco mais vigiado e mais controlado essa 

questão, porque antes a gente chegava lá em Julho, já tava com 100-120 faltas né, 

então era uma questão assim “ eu já tô reprovado por falta”, daí isso já era um caso 

de evasão, “ ah não vou mais que tô reprovado, não adianta fazer esforço”, então essa 

questão a gente tem controlado bastante a questão de faltas, tanto que no boletim 

sempre vai ali uma legendinha com o número de faltas, então essa questão assim 

melhorou bastante. 

 

E1 F4 

 

Gênero: Masculino. 

Formação/ ano: Magistério, Matemática, Física e Desenho Geométrico 

Tempo de atuação como docente: 23 anos 

Tempo de docência no Ensino Médio: -- 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 2 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão, pra mim 

evasão não é somente o aluno que deixa de ir, aqui nós temos alunos que deixaram 

de ir, uns 2-3 meses sem aparecer e agora voltaram, pra mim o aluno que vem de vez 

em quando, vai e vem, pra mim é um aluno evadido, tanto é que tinha alguns alunos 

que tinham sido tirados da chamada logo no primeiro, no finalzinho do 1º trimestre o 

governo do Estado excluiu da chamada e agora reintegrou porque tem um projeto 

novo aí, pra mim esses já são todos evadidos. 
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2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? No 

Ensino Médio nós temos só menores, evasão esse ano...deixa eu lembrar, evasão esse 

ano teve 2-3 alunos das minhas 3 turmas que se evadiram. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? A maior parte mesmo 

se evade porque acho que o pai mesmo não faz muita questão que ele venha para a 

aula, às vezes a gente chama o pai, e o pai alega “ele não quer vir mais, não posso 

obrigar”, acontece bastante tanto aqui como na outra escola, “ah, não quer vir mais” 

e agora é muito comum alguns alunos estão enfrentando depressão, fazendo 

tratamento psicológico, e daí ficam um tempão sem aparecer mesmo, acho que eu 

tenho aqui um aluno da manhã que pegou um atestado de 13 dias com um psiquiatra, 

que ele não vai vir, talvez nem apareça mais esse ano. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? A maior parte é o aluno, viu, que 

não é obrigado a vir, o pai não faz muita questão, eu acho um pouco de descaso da 

família, questão de formação mesmo, conheço muitos aí que tinham possibilidade, 

até não iam mal tinham notas boas, mas simplesmente resolveram que não gostam de 

vir pra aula e pronto, tão fazendo pela terceira o 1º ano porque resolveu que não quer 

vir mais, não gosta mais de vir pra escola, e os pais às vezes aceita. 

 

6 Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir?7) Se sim, 

como foi (foram) esta(s) experiências? Ano passado nós tínhamos um aluno que ele 

completou 18 na terça, na quarta ele não veio mais, ele comentava com a gente na 

sala “professor vou fazer 18 semana que vem, não venho mais”, ele era um aluno que 

mais faltava do que vinha, e era um piá educado, inteligente, só que ele falava assim: 

“vou fazer 18 e não venho mais”, “daí ninguém pode me obrigar mais”, isso 

infelizmente é comum. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Eu moro aqui na Vila né, e os meus alunos moram aqui também, a gente encontra 

muitos alunos no mercado, no caminho, e a gente pergunta se tá estudando ou não, 

não tá estudando, vai voltar ano que vem, tá trabalhando prefere trabalhar do que 

estudar, tem alguns alunos que ainda não se evadiram no noturno, por exemplo, 

porque precisam da presença senão ganham a conta do jovem aprendiz, do estágio, 

só tão vindo, tão tentando não estourar as faltas, tão cuidando das faltas só por causa 

do emprego, depois quando não tiver mais emprego não vem mais, infelizmente a 

gente tem uns casos assim. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Olha, aqui é bem 

variado, tem o aluno que não tem pai e não tem mãe, mora com a vó e se evade, e 

tem aquele aluno que o pai tem mestrado, o pai e a mãe tem formação, mas mesmo 

assim não vem, então aqui não dá pra dizer o aluno pobre para de estudar, não, aqui o 

aluno que o pai traz de caminhonetona aí na frente resolve que não quer mais estudar 

e não vem mais, então hoje não é só pobre que deixa de estudar quem tem condições 

também, a gente tem aluno aí que tem problema familiar e não vem, e tem alguns 

que não querem mesmo, que preferem trabalhar com o pai na chácara dele do que vir 

pra escola. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? O índice né, de evasão e depois os 

nossos outros índices, o IDEB acaba caindo demais por causa disso, infelizmente 
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afeta bastante, tem até os alunos que não se evadiram, “fulano falta bastante, vou 

faltar também”, é comum você chegar aqui em uma turma, eu sempre faço a 

chamada e coloco assim tantos alunos ausentes, pra eles verem quantos dias de aula 

tá todo mundo presente, hoje, por exemplo, eu dei aula pra uma turma que faltaram 

10, alguns acharam que era feriado por ser Dia do Funcionário Público, mas no 

estado não tem dispensa, mas faltaram só 10, desses 10 tem uns que vão se evadir, 

que são aqueles que mais faltam do que vem e é normal, então acaba contagiando os 

outros também e isso é uma pena. O aluno às vezes vindo pra aula todo dia acaba não 

entendendo tudo, imagine o que falta pra caramba. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Olha, tinha que ser 

feito um trabalho desde o iníicio do ano pra conscientizar, pra colocar na cabeça do 

aluno que ele precisar vir pra escola, às vezes o pai vem mais que ele aqui e o pai 

fica preocupado, às vezes o pai deixa na frente da escola e ele vai embora. Uma mãe 

veio conversar com a gente no dia da entrega do boletim, e eu comentei com ela “teu 

filho falta demais”, era um dia de aula, quarta-feira à noite, e daí a gente foi lá na sala 

conversar com o menino junto e ele não tava e a mãe achou que ele tava. Então, se a 

gente não convencer que ele precisa estudar, que ele precisa estar aqui, não adianta 

nada a escola fazer sua parte, a família fazer sua parte se ele não fizer a parte dele. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? O governo 

do estado agora tem uns programas novos, o programa Presente na Escola que é feito 

chamada todo dia, tem um responsável, toda escola, tem um responsável que faz a 

chamada, ele vê a chamada do dia ele entra no sistema RCO, ele faz baseado na 1ª, 

na 2ª aula pra poder fazer esse acompanhamento, os alunos que geralmente excedem 

o número de faltas já é diretamente destinado pro Núcleo e pro Conselho Tutelar 

também e infelizmente alguns, até no dia do boletim eu comentei com a avó que eu 

achei estranho ninguém ir procurar ele tanto da escola e principalmente o Conselho 

Tutelar, o piá mais falta do que vem, esse programa do Presente na Escola é pra 

funcionar. 

Antigamente tinha o programa Fica, que era uma ficha que tinha que 

preencher, agora é tudo online, meio que automático, tem até pai que às vezes o 

professor faz chamada errada na sala, foi lá e deu falta pro aluno na primeira aula, o 

pai já liga aqui sabendo, “como é que meu filho tomou falta, ele tá aí”, a gente vai lá 

na sala pra ver se ele tá mesmo, às vezes acontece, como na semana passada, o piá 

chegou atrasado na primeira aula, eu dei falta pra ele, daí a mãe já chegou falando 

“como que ele tomou falta se ele tava na sala”, não, ele chegou bem atrasado ele veio 

junto com a mãe, levou falta na primeira aula, vai levar presença nas outras, outro 

caso o aluno vai embora depois do recreio, porque passou mal, ele vai embora, vai no 

médico, a gente dá falta, então daí o pai já olha lá no sistema no aplicativo Escola 

Paraná que o pai acessa na hora, deu falta, já aparece ali, teu filho tá faltando, daí tem 

pais que estão bem espertos e nesse sentido é muito bom, pena que alguns não 

conheciam o aplicativo, a gente tem que pegar e mostrar na secretaria, porque os 

alunos não contaram, eles não querem que o pai fique sabendo na hora, faltou, ele 

fica sabendo na hora, tirou nota baixa na prova, ele fica sabendo na hora. Então eu 

acho que esse programa vai ajudar bastante. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 
Esse programa é novidade, o próprio RCO em todas as escolas é novidade, então é 

uma coisa que a gente tá ainda se acostumando a fazer, porque a internet da escola tá 
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horrível, daí a gente tem que usar o pacote de dados e ainda mesmo assim, hoje de 

manhã o sistema estava caindo, se funcionar o sistema, se os pais realmente 

acompanharem, olha eu acho que não precisa de muito mais coisa, outra coisa que 

sempre fazem é as pedagogas, faltou elas tão ligando, só que hoje de manhã eu pedi 

pra ligar pra um aluno que faltou na minha aula quinta e faltou hoje de novo, mas a 

pedagoga ligou pra uns 10 números nenhum dava certo, até a gente conseguir ligar 

pros pais tem que tá em cima, a menina faltou e ela tá precisando de nota e tá com 

dificuldade, o professor mesmo já avisa, ligue pra fulana de tal,  avise pra mãe pra 

gente ir conversar sobre as faltas, sobre as notas, então a gente faz esse tipo de coisa 

tanto aqui como em qualquer outra escola. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 

Olha, tem que trabalhar tudo junto né, professor equipe pedagógica, direção, pais, 

tem que trabalhar tudo junto, se todos trabalharem juntos com certeza o serviço vai 

render e vai ter fruto, só que às vezes a gente não tem o outro lado do pai né, tem 

mãe que vem aqui e, às vezes fica brava se a gente liga pra alertar que as faltas estão 

demais, que as notas estão baixas, tem pais que ficam bravos, a ponto de ameaçar 

tirar o aluno da escola porque a gente tá enchendo o saco, tanto que até no dia do 

boletim que é um pedaço de papel, mas eles olham tudo pelo aplicativo, muitos pais 

não vieram, pegaram em casas, olharam as notas ali, só vieram atrás do professor que 

interessa pra eles. 

 

-Professor, e nos últimos anos, você tem percebido alguma mudança no número 

de alunos que evadem? Olha eu trabalho há 24 anos, e daí agora com esse programa 

novo, os alunos estão voltando a escola, deixando de faltar, a evasão, pelo menos 

pelo que eu tenho notado em sala de aula está diminuindo, é uma pena que vir pra 

escola só não é suficiente, tem que vir, produzir, trazer material e aprender alguma 

coisa, então de 24 anos pra cá, tinha uma época que se o aluno não estudava, não 

vinha pra escola, simplesmente era mandado embora, ele era descartado porque ele 

era ruim, agora felizmente, infelizmente, o aluno vem até o último dia, mesmo sem 

produzir muita coisa ele vem, então a gente nota muito, esses alunos que não querem 

perder o emprego da noite, eles vem pra aula, por causa da chamada, mas sem 

material, sem desenvolver as atividades, então tem o lado bom e o lado ruim da 

história, seriamente a gente tem que tentar colocar na cabeça do indivíduo que já que 

ele está aqui vamos fazer bem feito. 

 

-Tem mais algum comentário sobre evasão? Olha, à noite eu sei, de manhã eu 

coloco assim antes do primeiro exercício, coloco quantos alunos ausentes, daí eles 

colocam 5 alunos ausentes, 10 alunos ausentes, à noite eu coloco os alunos presentes, 

porque os alunos da noite faltam bastante, mas esse ano eu não sei porque, as aulas 

que eu tenho é no mesmo dia do que do meu amigo Pedro, professor de Matemática, 

e eu trabalho Física com eles, que até que eles vem, a grande maioria vem, até que 

tão vindo, até que o pessoal do noturno tá fazendo, então é uma coisa boa. Eu acho 

que o pessoal que eu trabalho aqui, do noturno, que vão ficar até o final, a maioria 

corre o risco de passar e passar sabendo, coisa nova, o último ano de física, o que 

sobrou,  quando a professora Marlene escolheu na minha frente, quando eu vi que 

sobrou as três turmas a noite, eu confesso que eu fiquei meio desapontado, 

desesperado “nossa, vou ter muito serviço”, mas não, até que tô gostando de 

trabalhar à noite, porque a evasão diminuiu, os alunos estão vindo, apesar que na 
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chamada tem 60 e poucos alunos, tá vindo 32, mas desde o início do ano, alguns só 

fizeram a matrícula e não apareceram  ou vieram 2 -3 semanas, pra conhecer o 

pessoal, pra dar uma olhada nas meninas e não vieram mais, mas os que tão vindo 

tão até que fazendo bonito, pena que o pessoal da manhã tá fazendo o contrário, hoje 

de uma turma faltaram 10 e não tava chovendo, tava ameaçando chover, então eu 

acho que tá tendo uma inversão até, às vezes a gente se surpreende. 

 

E2 D1 

 

Gênero: Masculino. 

Formação: Matemática 

Tempo de atuação como docente: 22 anos 

Tempo de docência no Ensino Médio: 22 anos 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 6 anos, 3 como diretor. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar, 

bem, seria os alunos que saem por conta própria não sei se seria a palavra correta, 

deixam de frequentar as aulas no período de estudo. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Isso, mais no Fundamental, mas preocupante porque no Ensino Médio ocorre o 

maior número de evasão, não é só nossa realidade porque pelo o que a gente sabe é 

problema de todos os colégios né, principalmente no período noturno. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Então eu acho que, tem 

que ter um olhar diferenciado né pra essa situação, o que que tá causando isso né, 

qual é o motivo, principalmente no período da noite, um olhar diferenciado aí pra 

esses estudantes que na maioria das vezes são trabalhadores, e por não conseguirem 

às vezes conciliar o trabalho com a escola eles acabam evadindo né. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Eu acho que são vários fatores 

desde a questão do trabalho cedo pra ajudar em casa, questão de desmotivação 

também, eles são muito desmotivados principalmente os alunos mais carentes, parece 

que não tem uma perspectiva, eles precisam de uma motivação maior pra continuar 

frequentando e não se evadirem. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Sim, já conversei. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Então como eu falei, às vezes 

eles se evadem por motivo de trabalhar mais cedo né, pra ajudar em casa, pra ganhar 

o sustento da família, e a gente tenta motivar para que voltem não necessariamente 

pra escola que a gente atua, mas que voltem pra outras modalidades, por exemplo o 

EJA , pra quem a questão de trabalhar mais cedo existe o EJA pra quem quer dar 

continuidade aos estudos, em alguns casos eu tive êxito, eles gostaram da ideia e 

voltaram a estudar uns aqui, outros no EJA, então eu acho que vale a pena o 

incentivo pra que eles continuem porque o futuro do jovem, do adolescente depende 

da formação deles né, um futuro com uma boa formação. 
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8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Perfil em relação á 

noite, a questão do trabalho mesmo, que eles precisam trabalhar mais cedo pra ajudar 

no sustento da família, já os do diurno né, o perfil seria um família desestruturada 

que não cobra, não exige, não incentiva , não motiva eles pra que estudem pra que 

não percam o ano né, daí o tempo passa e depois vai fazer falta pra eles né. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Então, a escola pública ela é avaliada por 

indicadores, desde reconhecimento né e também a questão de evasão influencia 

nisso, então quanto maior a evasão menor vai ser o índice daquela escola, daquela 

região, então tá prejudicando ela. 

 

12) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Então nós 

temos a rede de proteção, que está verificando diariamente esses casos e 

encaminhando eles pro Conselho Tutelar ou entrando em contato com a família 

mesmo pra ver o que acontece, às vezes o aluno é de maior já. 

 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da 

evasão? Sim, tem um novo programa agora que a gente recebe diariamente a questão 

de falta né, isso ajuda bastante como o sistema é online, os professores fazem a 

chamada na sala de aula, automaticamente os pais ficam sabendo, os pais que tem o 

aplicativo no celular podem ficar sabendo dessa falta, e no dia seguinte nós temos um 

relatório em relação às faltas, aos alunos mais faltosos. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Eu 

acredito que esse programa agora, o Presente na Escola é um projeto bem bacana que 

vai auxiliar nesse sentido né, os pais vão saber diariamente se o filho está estudando 

ou não, eu acredito que é um programa bem bacana que vai contribuir pra diminuir a 

evasão. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Eu 

acredito que em parte sim, porque às vezes o aluno não se identifica, não sei se não 

se identifica com a metodologia usada pelo professor e acaba atrapalhando sim, às 

vezes eu converso com algum que não se sente bem a vontade em determinada aula 

porque a metodologia do professor é daquela forma, então eu acredito que acaba 

atrapalhando sim. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Eu acho que é 

possível sim, em uma parceria com a família né principalmente, o que é uma coisa 

bem difícil de conseguir hoje né, a presença da família na escola é uma coisa muito 

importante, tem essa dificuldade para que os pais procurem de forma mais frequente, 

com mais frequência a escola, mas seria uma saída bacana se os pais tivessem mais 

preocupados com a formação né, isso ajudaria bastante. 

 

Aqui no colégio a evasão é mais frequente no período noturno? Sim no noturno, 

isso. 

 

Mas ela também aparece no diurno? Minimamente, bem pouca, mais mesmo é o 

Noturno, no Diurno como as idades deles são menores os pais acompanham com um 
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pouco mais a frequência dos filhos na escola, já no noturno os pais não tem esse 

hábito de estar acompanhando com uma certa frequência. 

 

Na questão dos últimos anos, nas turmas de Ensino Médio, você percebeu um 

aumento ou diminuição de alunos? Aqui no nosso bairro tem aumentado sabe, não 

tem diminuído, tem aumentado, é uma procura que é bem grande, porque a gente 

percebe que o bairro tem crescido né, que é um loteamento bem novo, pessoas de 

outros bairros estão vindo morar pra cá, de outras cidades e tem sempre procurado, é 

lógico que, na noite  a gente tem uma certa dificuldade porque às vezes o aluno tem 

12-13 anos e o pai não, na verdade não é nem permitido, nem é nem legal ele estar 

estudando a noite, a partir de 14 se os pais autorizarem a gente pode estar 

matriculando a noite né, mas como a gente tem o Ensimo Médio só a noite a gente 

tem essa dificuldade , porque muitos alunos poderiam estar estudando aqui , mas 

como não temos a possibilidade de termos o Ensino Médio por falta de estrutura 

física mesmo ,de manhã ou a tarde, a gente acaba perdendo bastante alunos sabe, mas 

a procura é grande tanto no período Diurno como no Noturno. 

 

Nos 3 anos de Ensino Médio, qual tem o maior número de alunos que evade? Eu 

acredito que é meio que igual sabe, não tem um ano específico. 

 

E vocês tem alunos que saem daqui e vão pra EJA ? Não, não temos, como eu falei 

anteriormente, quando a gente percebe que o aluno tem idade de repente pra 

frequentar o EJA, pra estar ali, fora da idade-série né, a gente percebe que ele está 

com o rendimento baixo, a gente acaba indicando pra ele pra que ele não perca o ano, 

às vezes no EJA, no ensino individual ele esteja mais a vontade, fazendo as 

disciplinas individuais, às vezes o aluno tem dificuldade em aprender 6, 7, 8 

disciplinas e acaba se evadindo por essa dificuldade de compreensão dos conceitos, e 

no EJA ele tem a opção de fazer  1 disciplina, 2 de cada vez, então quando ele 

percebe que está com um pouco de dificuldade a gente até indica, porque a gente 

prefere perder um aluno pro EJA, perder não, indicar que ele estude no EJA do que 

chegue no final do ano ele reprove aqui. 

 

Mais alguma coisa a comentar? Não eu acho que é basicamente isso, se houver 

uma parceria com a família, com a comunidade em geral tem um sucesso, 

comunidade escolar geral né, professores, atendimento de forma geral não só na sala 

de aula , mas na escola como um todo, todos que trabalham na escola temos que 

contribuir de uma forma ou de outra pra que a gente consiga manter esses alunos. 

Não é só na sala de aula que vai se cultivar a permanência, isso vale pra todos os 

setores da escola desde Secretaria, ser atendido, Direção, ser recebido, conversarem e 

cobrar o necessário mas também incentivar. Então a escola no geral trabalhando com 

a família ajudaria bastante nessa questão dos que evadem. 

E2 P1 

Gênero: Feminino 

Formação: Pedagogia. 

Tempo de atuação como docente: 17 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 2 anos 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão é o aluno 

que deixa de frequentar a escola né ou que frequenta irregularmente, então esse aluno 

se torna um aluno evadido, um aluno que não consegue concluir seus estudos. 
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2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 

Muito, nós temos bastante evasão. 

 

-De que forma? De vários aspectos, por união estável, quando são meninas elas 

casam e acabam desistindo e não vindo, com os alunos homens é mais por conta do 

trabalho mesmo, não acabam conseguindo conciliar o trabalho e a escola, e alguns 

casos também que assim, se envolvem com questões ilícitas, questões de 

vulnerabilidade social. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Eu acho que isso é 

recorrente né, eu já passei também por várias escolas, principalmente no período 

noturno esse é um problema a ser resolvido, é preciso que as políticas públicas sejam 

mais voltadas pra essa situação. 

 

4) E mais especificamente no ensino médio? No Ensino Médio, porque, pelo 

menos nessa realidade que a gente está, eles precisam se manter, na nossa unidade 

aqui, entre o trabalhar e estudar o aluno precisa priorizar o agora, a questão de 

qualidade de vida, se manter né, ter o que comer, ter o que vestir, ele prefere deixar 

os estudos e ir atrás de trabalho. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Acho que a escola deixou de ser 

atrativa, a nossa que é uma realidade bem específica, porque nós não temos 

laboratório, não temos uma estrutura adequada, então as aulas são em sala de aula 

mesmo, giz, professor, livro didático, então acaba não tendo muitos atrativos para 

que o aluno queira estar aqui. Porque o jovem quer ter praticidade né, estar 

aprendendo pra aplicar, e, às vezes, a escola não consegue suprir essa necessidade. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Muito, nós já conversamos muito. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Alguns se mostram arrependidos 

né, querem depois retornar né, a família diz que apoia, que manda, mas o jovem que 

é desinteressado, não sei como fazer essa resgate assim sabe, mas a gente sempre tem 

contato, com alguns, não com todos, mas com alguns a gente tem contato com esses 

que se evadiram. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Não, porque às 

vezes são alunos que vem de um histórico bom, acaba evadindo e não retorna mais 

né, então eu acho, claro tem alguns que já tem alguns indicativos, mas assim que só 

esse se torna a evadir não, às vezes, um aluno que tem bom rendimento, ou às vezes 

acontece uma situação com a família ele acaba desistindo e não tem um sucesso em 

fazer que ele retorne a escola. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Através dos índices né, porque o governo 

nos cobra isso, manter os índices, manutenção da matrícula e a permanência do 

aluno, então isso nós, a questão também dos profissionais da educação, os 

professores às vezes iniciam com uma sala lotada e acabam com 18, 20 alunos em 

sala, então isso afeta, mais a questão administrativa mesmo. 
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10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da 

evasão? Nós seguimos o padrão que é fazer registros, agora tem o Presente na Escola 

que é um registro diário de alunos que não estão frequentando, e faz essa busca de 

porque não estão frequentando, porque desistiu de vir. E o SERPE né que a Rede de 

Proteção que envolve o CRAS, Conselho Tutelar, mas assim o que mais dá peso para 

o noturno é que os alunos já têm maioridade e não tem como fazer assim essa 

cobrança para que retornem , os demais são mandados para a rede de proteção. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Em alguns casos 

sim, mas nem sempre. Nós não temos como prever que o aluno vai desistir ou vai 

passar por alguma situação séria na família, ou vai querer desistir, quando são 

situações pedagógicas sim, mas quando são situações sociais não. 

 

12) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Não, nós 

temos assim ações específicas caso a caso né, se o aluno retorna, aquele 

convencimento com o professor, que eles sabem que tem que fazer recuperação de 

conteúdos né, avaliativo ali com aquele aluno, mas assim no geral não, nós temos 

pontualmente né, porque cada caso demanda uma ação. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

Especificamente para o Ensino Médio não. 

 

E no geral? É o que a gente faz né, esse programa Presente na Escola e o SERPE 

mesmo que a gente trabalha. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Eu 

acho que afeta né, assim questões de metodologia né, quando o professor não 

consegue atingir aquele aluno, quando o professor não consegue despertar nele o 

interesse em estar na escola, em querer aprender, né eu acho que afeta, para melhorar 

é questão de formação, investir mais na formação do professor, e dar pra ele a 

estrutura adequada pra que ele consiga desenvolver a metodologia de maneira 

adequada, por isso é importante investir no professor. 

 

Aqui na escola, vocês tem o Ensino Médio só no Noturno? Apenas no Noturno. 

 

O colégio aqui é bem recente, quantos anos ele tem? 5 anos de colégio. 

 

E nesses 5 anos, o colégio já tinha o Ensino Médio desde o começo? Ele foi 

implantado gradativamente, então não foi assim desde o primeiro ano. Este ano, ano 

passado a gente tinha assim as 3 séries. 

 

Nos últimos anos assim você percebeu que o número de alunos segue o mesmo, 

diminuiu e aumentou? Aumentou o número de alunos, porém, no primeiro ano do 

Ensino Médio nós temos muito evasão, tem muita rotatividade , tem uns que vão, 

depois retornam, além da evasão, eles acabam ficando um pouco fora e retornam, 

sabe, são infrequentes . 
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Esses alunos que saem e retornam, eles normalmente vão para outro colégio ou 

eles saem da escola? Não eles param, por trabalhar, porque casou, e depois a gente 

faz a busca e eles retornam, retornam com defasagem né, falta de conteúdo, ou 

reprovam por falta de frequência. 

 

Vocês têm encaminhamentos pra EJA? Não, bem poucos, os nossos alunos a 

maioria aqui, eles não querem ir pra EJA, até a gente tenta às vezes um 

convencimento, quando a gente vê que pra aquele aluno, é cabível, ou talvez consiga 

se organizar melhor, é difícil, esse ano tivemos 2 só. 

 

E2 F1 

 

Gênero: Masculino 

Formação: História 

Tempo de atuação como docente: 9 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 9 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 3 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Desistência ao 

longo do ano né, do aluno. Basicamente é isso. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Sim, bastante. Os alunos que começam a trabalhar e desistem né, muitos, alguns 

porque veem que não vão conseguir passar, e outros mesmo com condições de nota 

assim de passar, por desânimo também, eles acabam desistindo também. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Como a gente vê é 

muito grande no Ensino Médio né, parece que ela existe em outros ciclos, mas no 

Ensino Médio ela é muito grande né, na adolescência talvez né, naquele momento, na 

idade deles, eles vem com um desinteresse muito grande, e muitos, até pela questão 

da idade não conseguem ver um futuro né, perspectiva de que aquilo vai ajudar ele, 

ele vê como uma obrigação não como algo que vai acrescer na formação dele e acaba 

desistindo. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Puxa, aí tem muitos fatores, o 

primeiro vem assim ó, eu diria que é o fator cultural, assim, de não ver a escola como 

um lugar de formação, que vai agregar, muitas vezes isso vem da família, do fator 

cultural e do tempo que a gente vive né, a gente vê muitas vezes, eu tava até 

conversando com outro professor no dia de ontem, os pais que não tinham uma 

formação no passado cobravam do seu filho ir bem no estudo, hoje parece que os 

pais dessa nova geração não tem uma cobrança tão grande sobre seus filhos né, então 

um fator grande é a própria família, essa bagagem que ele traz, que desvaloriza tanto 

a escola como o conhecimento. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Sim, 

várias vezes. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Sempre assim… eu trabalho no 

sentido de tentar conscientizar né, os estudantes, mas é difícil, quando o aluno tá com 

a ideia, parece que nada do que a gente fala é, no momento das conversas que eu 
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tive, não pareceu surtir muito efeito. Eles tem o plano de evadir e evadem mesmo, a 

tentativa que a gente tem é falar, assim, explicar “falta pouco pra terminar né, 

existem chances grandes de concluir ali, mas quando ele tá com a ideia de sair, 

acontece como eu falei antes, alunos que tem notas, tem condições e vem com isso 

aí, por desânimo, eu nunca fui assim de identificar a causa né, porque é uma 

conversa que acontece ali no meio, no dia a dia ali, corrido. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Não. 

 

-E com familiares? Também não. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Não um, mas 

vários perfis né, muitos aqueles que querem trabalhar cedo já né, e quando eles 

começam a trabalhar eles não veem que a escola vai agregar, algumas começam a 

ganhar seu dinheiro ali né, daí ele para e pensa “pra que que eu vou estudar, eu já tô 

ganhando dinheiro, tá bom né” , pra ele é até uma ascensão na vida, naquele 

momento. Aí tem o perfil do aluno desanimado né, existem casos de depressão, que a 

gente vê muitas vezes, o aluno é desmotivado, mas tem aqueles casos que a gente 

realmente precisaria de uma ajuda, de um tratamento né, têm os dois casos. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? De forma bem grande né, porque a 

gente tem, precisa muitas vezes abrir turma né, e quanto menos alunos tem, o 

governo vai sempre no caminho de fechar turmas, algumas escolas eu já vi assim, 

principalmente no Ensino Médio noturno, turmas sendo fechadas, não é o caso aqui 

da nossa escola, mas a diminuição de turmas acaba lotando uma sala de aula, um 

exemplo, a gente tem aqui na escola que é uma sala de aula que a gente pediu pra 

abrir né, ela ficou com 40 alunos, aqui as salas são pequenas, 40 é um número que 

não comporta o espaço ali né, o governo não vê sentido em abrir outra turma se vai 

haver uma evasão grande né, tudo isso complica o trabalho, o andamento durante o 

ano ali né. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Eu acredito no 

trabalho que seja feito com a comunidade escolar, aí é muito da atuação da escola 

frente em relação à comunidade, seria um trabalho preventivo mesmo, que 

envolvesse pais, envolvesse toda a comunidade escolar mesmo, seria uma forma 

preventiva muito interessante de prevenir a evasão. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? A ação da 

equipe pedagógica, assim o papel da equipe pedagógica de ligar e ir atrás dos alunos, 

até chegam a acumular funções, aqui na escola a gente tem só uma pessoa pra cuidar 

né, e é um trabalho muito grande porque além de cuidar das outras questões que já 

são próprias do trabalho né, ainda tem que cuidar desse aluno evadido né, e é sempre 

contatando família, vai atrás... é um trabalho árduo, eu vejo sempre os profissionais 

que tão lidando nessa parte aí eles se queixam né, porque você acumula funções e 

nós enquanto professores a gente faz a nossa parte quando possível, na conversa ali 

com os alunos né, no momento que o aluno evadiu ali, o que entra mais forte é a 

equipe pedagógica. 
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14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? A 

gente pode dizer assim que o Estado ele favorece o aluno nesse… tanto que o aluno 

evadido que retorna existem ações que são próprias que retomam os conteúdos para 

que ele faça recuperações, inclusive nós, quando retorna um aluno a gente tem que 

montar um plano né, pra que ele retome esses estudos né, e não venha com uma nota 

muito baixa né, a principal ação é essa aí que a gente tem que aplicar esses planos 

quando o aluno retorna. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 

Assim, se a gente considerar que esse aluno evadido ele já não da importância pro 

estudo, pro conhecimento, de certa forma afeta né, mas daí a mudança teria que partir 

de outro sentido né, a relação ali de ensino, a aprendizagem afeta, por exemplo, 

quando um aluno se desanima com uma nota, ele vê que não vai passar, não se sente 

capaz muitas vezes, nesse caso eu creio que afeta, mas o que eu vejo em geral que 

são dispostos meios e chances pra que esse aluno não evada, e quando evadido pra 

que ele pra que ele tenha...o meio, o trabalho mais profundo que eu falei tem que ser 

feito mais afundo ali né, que esse papel do ensino e aprendizagem ali eu acho que é 

uma coisa rasa sabe, acho que o problema é mais fundo que isso. 

 

-Nos últimos anos tem percebido alguma mudança em relação ao número de 

evadidos? Tomando como base a escola aqui que eu estou há mais tempo, porque 

nos outros anos eu estava em outras escolas, eu vejo assim que ele tem se mantido, 

diria até que esse ano evadiu menos até, que os outros anos. Aqui a gente tem um 

caso particular que é um 9º ano a noite que a maioria das escolas não tem né, a 

pesquisa foca mais no Médio né? (Sim, no médio), o 9º ano desse ano evadiu menos 

que os outros dos anos passados, mas é grande também. 

 

-Você trabalha em mais algum colégio além daqui? Sim, trabalho no colégio do 

campo lá do Guairacá. 

 

-Na escola do campo também tem evasão? Na escola do campo assim, eu relato o 

que eu trabalhei já no médio, esse ano não tô no médio lá, mas é maior eu diria, a 

evasão no campo, o Ensino Médio deles até pelo fato de eles trabalharem mais cedo 

lá né, eu tenho alunos do fundamental que já trabalham né, 8º, 9º ano, já trabalham 

muito novos assim, ajudam as famílias e esse fator é o que é mais agravante na 

escola do campo. 

 

 

E2 F2 

 

Gênero: Masculino 

Formação: Letras/ Português e suas Literaturas, Educação Física. 

Tempo de atuação como docente: 19 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 19 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 3 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? É quando 

principalmente os alunos deixam de vir à aula né, evadir é sair, sair da escola. 
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2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? É, 

no período da educação básica é que há a maior evasão, por isso que existe menos 

turmas de Ensino Médio do que as de Fundamental, em todos os colégios e aqui não 

é exceção, aqui também tem bastante evasão. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Eu lamento né, porque 

o público que frequenta as escolas públicas se comparado ao das escolas privadas, eu 

também trabalho com escolas particulares, escola privada, e é um público que 

poderia ter como saída, como uma válvula de escape poderia ter a educação, a escola 

poderia ser a salvação da lavoura dessa piazada, dessa meninada aí, e eles acabam 

desistindo muitas vezes não tem muitos sonhos e acabam repetindo aquele círculo 

vicioso da pobreza, não vão mudar muito a sua história de vida, reproduzindo muitas 

vezes a histórias de seus pais. Eu acho que o grande problema da evasão escolar, ao 

meu ver, que é de grande impacto é esse né, a manutenção da pobreza, da falta de 

recurso, acho que o conhecimento tá muito ligado a possibilidade da pessoa 

conquistar algumas coisas, alguns bens materiais, culturais, e ele não tendo a 

educação ele não vai conseguir isso. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Atualmente são vários fatores, mas 

acho que um dos fatores que eu vejo atualmente é a falta de perspectiva dos 

adolescentes, os nossos jovens, eles não tem muito sonhos, são bastante imediatistas, 

pragmáticos, pensam muito no presente e não tem projeto no futuro, alguns não têm 

na casa, na família referências, alguém que estudou, então, muitas vezes, ele não vê 

sentido na educação, a educação acaba sendo uma coisa fora da realidade dele e ele 

acaba desistindo, não se estimula pra estudar, não vê assim como uma possibilidade 

de mudança de vida a educação, ele acha que é uma coisa separada, que forçam, que 

obrigam ele a fazer, e acaba não levando muito a sério. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Já, a gente 

conversa pessoalmente com alguns, algumas vezes.  

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Como eu falei anteriormente, eu 

incentivo, eu tento mostrar que podia ser diferente a história dele se ele continuar 

estudando, mas ao mesmo tempo eu lamento porque é bem difícil de conseguir isso, 

às vezes alguns conseguem subemprego, vão fazer alguma coisa assim pra ganhar 

naquele momento mesmo que seja pouco ele prefere deixar a escola pra ir pra algum 

tipo de emprego, alguma coisa assim, comprometendo o futuro dele, então eu 

lamento e vejo que acontece muito isso, aqui no colégio, trabalhando principalmente 

no noturno, a maioria assim, não vou dizer a maioria mas um boa parte é pra 

trabalhar muitas vezes né que eles acabam desistindo, Ensino Médio é uma idade que 

eles já começam a trabalhar. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Já, eu pergunto o que tão fazendo da vida e tal, alguns não tão nem trabalhando, tão 

esperando o próximo pra começar de novo, tem muito esse ciclo de uns que 

começam, daí evadem, e às vezes começam de novo, vivem recomeçando, os que eu 

converso é mais assim mesmo, eles tão sempre recomeçando, um ou outro que a 

gente encontra que não voltou a estudar e daí sempre falta né. 

Com familiares é mais difícil, não me recordo de ter conversado, mais quando 

eles tão assim prestes a sair que pais, responsáveis vem conversar às vezes, pra dizer 
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q vai desistir por um motivo. Uma coisa que eu também não falei é que nas escolas 

públicas nos últimos anos, esse não tem tanto nessa escola, mas é a questão da 

violência, tem muito aluno do Ensino Médio que acaba desistindo por insegurança, 

eles acabam se envolvendo com... desde richas, briguinhas assim de molecada 

mesmo, até algumas coisas mais graves de ameaças e tal, e tem até essa questão da 

violência, não é só a questão do emprego, mas a violência também faz a evasão, e 

quando você pergunta dos pais, os pais com quem eu conversei assim que o aluno vai 

acabar desistindo, eu me lembro de alguns pais que era por causa de insegurança, que 

tem medo que o filho continue indo pra escola, porque ele se envolveu com alguma 

coisa que não devia e os pais tem medo, então dos pais eu vejo mais essa questão do 

insegurança ainda, da violência. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? É, é o perfil 

daquele, do caso daqueles que vão trabalhar normalmente é de uma família mais 

humilde né, que precisa de recursos ele vai ajudar, a questão familiar compromete o 

futuro dele, aí tem esses outros aí que acabam se envolvendo mais com a 

malandragem, é assim uma pequena parcela, mas tem uns que acham que podem ter 

sucesso na vida por meios ilícitos às vezes né, o tráfico de drogas hoje é uma 

realidade muito grande na periferia e nas escolas públicas e aí às vezes o adolescente 

não tem uma leitura adequada das coisas, ele acha que pode ganhar dinheiro, ganhar 

muito mais, indo vender pra outro cara que vai ganhar na verdade né, e ele acaba 

correndo alguns riscos, esse é o perfil que eu acho que tem, aquele que é seduzido 

por uma vida assim fora da legalidade né. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Um dos problemas maiores que a 

evasão afeta é o resultado né, os índices, a escola tá numa época que está sendo 

muito cobrado pelos índices indicadores, é muito número, não só de resultado de 

prova externas que são aplicados, demonstram os conhecimentos que eles têm, mas 

como pela manutenção dos alunos dentro da escola, e realmente é frustrante pra 

gente que é professor e pra gente que trabalha dentro de uma escola ser uma coisa 

fria, distante pro aluno, a escola não atrair e ele acaba saindo, então eu acho que pra 

escola afeta desde recursos financeiros assim, que é em função basicamente na 

manutenção dos alunos, os índices que a gente consegue, até mesmo a questão de 

autoestima dos professores, a nossa classe, a autoestima às vezes é dose né. A gente 

não consegue convencer esses jovens, esses adolescentes de hoje, eu me sinto 

frustrado enquanto professor, de não conseguir manter os alunos na escola pra 

oportunizar uma vida melhor pra eles assim, então eu acho que o papel, na escola o 

principal é esse, a questão dos indicadores, os índices que são cobrados esse tempo 

todo, e uma questão mais pessoal assim de autoestima do professor de se sentir meio 

que inoperante, não conseguir fazer uma coisa melhor. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. É muito difícil, 

eu… seria, teses e estudos sobre isso tem vários por aí, mas a saída da teoria pra 

prática eu acho bastante complicado, tudo isso que a gente tá falando tem muito fator 

social, família e tal, então teria que ser um projeto a longo prazo, bem estudado, mas 

eu não tenho muita esperança disso. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? É meio que 

uma obrigação que principalmente a equipe pedagógica tem, até esses tempos, agora 

não sei se é esse nome, mas tinha o projeto FICA, que é o projeto que os alunos 
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começam a não vir pra escola, tem que ligar atrás deles, ver com os pais, hoje tem 

uma pressão muito grande do próprio Núcleo Regional de Educação, cobrando 

porque os alunos não vem, então existe a cobrança, o programa é mais a nível de 

cobrança mesmo assim né, vai ter que descobrir porque o aluno não tá vindo mais. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Eu 

falei de teoria e prática, no caso do estado, nos Órgãos governamentais, existe 

bastante discurso né, o nosso atual secretário da educação inclusive é um fanfarrão, 

ele fala um monte de coisa, mas na prática não é isso que tá acontecendo, então 

efetivamente que o Estado faz é cobrar dos professores, dos pedagogos, da escola 

que mantém o aluno, mas eles pensarem em alguma coisa, oferecer algum recurso 

não tem nada. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 

Eu acho que afeta, bastante. O jovem que tá estudando hoje é muito diferente do 

jovem que tava estudando na minha época, quando eu estudava, a escola hoje é uma 

coisa muito ultrapassada, esse modelo que nós temos hoje não serve mais pra esses 

adolescentes, esses jovens aí, tinha que acontecer uma revolução, uma mudança 

muito radical na escola, o conteúdo, a estrutura física, as salas com carteiras 

enfileiradas e tal, isso aí é muito ultrapassado, eu não me lembro em qual pedagogo, 

estudioso por aí que fala “nós temos alunos do século XXI, professores do século XX 

e escolas do século IXX”, nós temos 3 séculos se encontrando na mesma sala de 

aula, não pode dar certo isso, as coisas mudaram,. 

Mas com o mesmo tipo de escola, mesmo tipo de sala de aula, mesmo tipo de 

educação, mas eu acho que isso não é só um problema do Brasil, fora em outras 

lugares a coisa tá assim, mas que a escola tá ultrapassada tá é desestimulante pra 

caramba para os alunos, eles não suportam a aula, não suportam o professor, não 

suportam a escola, mas se a gente se colocar na pele deles e saber tudo o que tem 

hoje, eu acho que talvez eu fosse adolescente na idade deles talvez eu agisse da 

mesma forma. 

 

-Tem mais algum comentário sobre a evasão, professor? Não, eu acho que é mais 

ou menos isso aí né, infelizmente eu sou meio que desesperançoso nesse sentido de 

mudar o quadro, é… nesses 20 anos assim, que eu trabalho na educação as coisas só 

vem piorando, a cada ano, alguns momentos eu faço uma auto avaliação achando que 

eu to envelhecendo, de repente são vícios de professor velho, de ficar sendo 

pessimista e acreditar que as coisas não tem solução, outras vezes eu acho que não é, 

que não é por ser pessimista ou estar ficando velho, é a experiência mesmo e a 

repetição de algumas coisas e outras que só vão se agravando, ou acaba sendo 

desesperançado mesmo, pessimista com relação a algumas coisas, e essa questão da 

evasão não há projeto, não tem nada sério assim, concreto, só fala, tem um monte de 

discurso, mas na prática não tem dado certo nada, então a fala final é que eu acho 

muito difícil mesmo de superar isso caminhando do jeito que a gente veio até agora e 

do jeito que tá continuando não existe muita… existe muito discurso, muita pintura, 

muita maquiagem, que os professores usam notebook, os alunos vão ter tablet, nós 

temos recursos tecnológicos na escola, mas daí você vem em uma sala de aula, o que 

a gente tem acesso, ao que os aluno tem. Então vai ser bem difícil de mudar, se 

continuar sempre fazendo do mesmo jeito que sempre foi feito né, e parece que vai 

continuar acontecendo por um tempo ainda, só piora. 
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E2 F3 

 

Gênero: masculino 

Formação: Matemática 

Tempo de atuação como docente: 16 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 16 anos 

Tempo de atuação na escola pesquisada:6 anos 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão é o aluno 

desistir né, ele abandonar os estudos durante o ano letivo, muitas vezes no início, 

outros no meio e até no final do ano, acabam desistindo e não vindo mais por vários 

motivos, nota, emprego, cansaço, desmotivação, eles não querem mais, acham que 

não vale a pena. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Sim. Desistência alguns casos por emprego, alguns não tem justificativa, apenas não 

querem vir não aparecem, mas a maioria é por questão do emprego, porque 

trabalham durante o dia, pra vir pro colégio já estão cansados, às vezes vem que 

querem ir embora antes né, nota, o rendimento deles abaixa e eles acabam desistindo 

de vir pro colégio. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Grande, principalmente 

no noturno, de dia tem que eu possa ver, mas é menos, mas no noturno é grande. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Questão financeira, muitos a 

questão do trabalho, a questão da desmotivação, de ele não ser motivado, não tem 

motivação familiar, muitas vezes, e às vezes até a gente mesmo, o colegiado né, não 

consegue fazer com que ele continue ali, por mais que a gente converse, chame, vá 

falar pra pedagoga, tentar motivar eles, é difícil. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Sim. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências?  Eles falam assim, “ah eu vou 

pensar”, mas eles acabam desistindo, esse ano teve um no 1º ano, foi conversado 

mostrado pra pedagoga, mostrado o boletim, “olha você tem nota, tem condições de 

passar”, mas não, trabalha e chega cansado e diz que não quer vir pro colégio. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Já, as vezes por contato, porque como eu moro no bairro né, se encontra às vezes no 

mercado né, alguns dizem que se arrependem mas não tem condições de voltar, 

porque muitos dos casos, principalmente de meninas, casam, tem filhos, já tem 

família pra cuidar e daí já é mais difícil o retorno. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Sim, tem um 

perfil, geralmente, aqui no nosso colégio é a questão da carência né, da parte 

financeira que vão trabalhar, daí tem aqueles que tem dificuldade, que tem a 

defasagem de conteúdo, que ele não consegue acompanhar o conteúdo das 

disciplinas , acabam que tiram nota baixa e desistindo, acham que não vão conseguir, 

eles mesmo se tacham como burros, que não conseguem, nunca vão aprender. 
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11) Como a evasão afeta a escola pública? Pra nós é a questão de você perder 

recursos né, porque muitas vezes os alunos desistem fecham-se turmas, vocês 

começaram mas desistiu tantos, vocês  não souberam manter o número de alunos, 

sempre fecha turmas. A questão de recursos, a questão das turmas superlota na outra 

turma né, duas turmas de 30, você vai ter uma de 60. Isso também desmotiva muitos 

a desistirem, porque o rendimento deles, a gente como professor é difícil você 

conseguir um certo controle deles, na hora de se passar conteúdo. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. A gente tenta, 

conversando com eles e tudo, mas quando eles decidem que não vem, então até um 

certo ponto é difícil. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Tem, mas 

eu esqueci o nome, acho que é “Presença na Escola”, alguma coisa assim, daí eles 

fazem chamada, e quando o aluno começa a faltar muito, daí eles ligam né, pra ver 

porque tá faltando porque tá faltando porque não ta vindo, pra ver se consegue fazer 

o retorno deles para a sala de aula, eu acho que é Presença na Escola, algo assim. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Eu 

acho que esse mesmo que era o “FICA” agora é o Presença na Escola, mas é 

orientado, sempre quando chega ali né, sequência de faltas dos alunos, avisar a 

pedagoga pra entrar em contato com a família, com o próprio aluno pro retorno 

deles. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Em 

parte, eu acredito assim, às vezes até a estrutura da escola, por mais que às vezes o 

professor tente ter um amparo, no nosso caso aqui físico, que a gente não tem 

atualidade, nós não temos um laboratório de informática pra apresentar algo diferente 

pros alunos, a questão de pesquisa, porque muitas vezes eles não tem em casa como 

fazer essa pesquisa, eles não tem acesso à internet, não tem nada, então em parte eu 

acredito que dificulta bastante, faz que eles acabem desistindo e não retornando, a 

escola não tem muito atrativo. 

 

-Você tem mais algum comentário? Acho que não, acho que a gente trabalha tudo 

né, a gente também, por que às vezes não é só o colegiado aqui né, mas a gente tem 

também o outro lado do muro da escola, questão familiar, as dificuldades que eles 

tem, o nosso caso é um bairro com bastante dificuldade, carência financeira muito 

grande, isso também não ajuda muito eles, eles não tem a motivação por mais que a 

gente aqui na escola, mas lá na rua eles “não, mas estudar não…” , “veja fulano ele 

não estudou e…”, é difícil. 

 

-Nos últimos anos tem percebido alguma diferença no número de alunos 

evadidos? É bem relativo à questão, ano passado eu não tinha Ensino Médio, então 

eu não sei assim, eu sei de 2017, que foi o ano que eu tinha Ensino Médio, eu 

acredito que esse ano teve um pouco mais nas turmas que eu tive, há mais 

desistência. 

 

E2 F4 
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Gênero: Masculino 

Formação/ ano: Ciências e Biologia, Matemática, Física 

Tempo de atuação como docente: 27 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 21 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 5 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? No contexto da 

nossa escola aqui é alguns problemas de ambientação do aluno, da família, tem 

vários fatores que contribuem, tem vários fatores aí que contribuem para a evasão, 

mas o grande problema é a condição financeira da família né, a gente trabalha em 

uma escola onde 80% no mínimo são filhos de pessoas bem humildes, bem simples 

né, com poder aquisitivo muito baixo e a gente observa que muitos saem da escola 

pra ir trabalhar, pra ajudar a família né, esse é um dos problemas da evasão. 

 

-Como você definiria a evasão escolar? Como seria? Evasão escolar, definir 

evasão escolar, seria desperdiçar a oportunidade né, tanto pro pai como o próprio 

filho né, o aluno, evadiu-se da escola dali uns 5 anos volta a fazer a mesmo série né. 

Eu lembro de um aluno meu saiu no 1º ano do Ensino Médio, foi lá pra Santa 

Catarina, depois no outro ano voltou a fazer a matrícula, na época eu estava na 

direção do CEEBJA [em outro município], fiquei tempo lá, daí eu falei “ué, voltou”, 

“pois é voltei, fui lá em Santa Catarina arrumar um trabalho, daí na hora de 

apresentar o diploma eu não tinha do Ensino Médio, perdi, agora vou voltar e 

terminar o Ensino Médio, pra ver se consigo um trabalho”, então hoje o mercado tá 

muito seletivo né, então os alunos que se dá o conselho né, você batalha tanto pra ele, 

e ele até por conta da imaturidade não entende o que você fala, mas ali depois de um 

tempo ele volta a escola e te dá razão. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Também, é mais ou menos o mesmo motivo que leva os alunos do Fundamental né, a 

questão do trabalho né, mais por trabalho, e até a questão cultural também, do nosso 

aluno brasileiro, vou me arriscar a falar em termos de Brasil né, nosso cultura é 

aquele assim né, achar que as coisas vão acontecer por sorte né, e muitos saem por aí 

pra buscar a sorte, mas não é assim tem que estar preparado para o futuro. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Como eu 

percebo…questão de investimento que a escola faz, veja bem eu peguei épocas que 

você começava no início do ano, com falta de 50% de professor, hoje tem 

professores, todo mundo concursados aí né, então a escola tem todas as condições, 

tem professores excelentes né, com formação, com experiência e mesmo assim você 

não consegue dar conta da evasão. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Bom, vamos pegar por partes então. 

Escola, esse modelo de escola brasileira, de você confinar o aluno, 4 horas por dia 

em uma sala de aula, daquele jeito sentadinho um atrás do outro, pra mim não 

funciona, e é o que nós temos hoje, dá estresse no aluno, dá depressão, dá muita 

coisa, a gente  ouve muito dos pais: “ele não aguenta mais, o meu filho né”, e vai 

indo que ele não quer mais ir estudar, o que vai fazer daí, tem que acionar a redes aí, 

Conselho Tutelar, um monte de coisa.  
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Também falta de incentivo dos pais, às vezes também o aluno começa lá no 

8º ano, passa pro 9º, o aluno começa perguntar e o pai não consegue ajudar o filho 

daí já desestimula também né, como eu falei hoje tem que ter uma formação, não 

adianta, antigamente não precisava tanto. Escola também, as escolas tem suas falhas, 

estudos apontam que é 50% escola e 50% família né, então tem que ter uma união 

dessas instituições pra que a criança, o adolescente, não fique abandonado né, a 

escola tem que se prepara melhor em termos de estrutura né, se pegar o exemplo aí 

de outros países, a cultura é outra, vamos pegar aí a Finlândia que tá entre os 

primeiros aí no mundo, como que é a escola, o que tem na escola, o gasto deve ser 

menos que no Brasil e o resultado é infinitamente maior que o nosso em termos de 

qualidade, a cultura, a questão de provas são diferentes não são muitas provas, e aí 

vai né, então tem que ser repensado, aí inclusive amanhã vamos fazer uma reunião o 

dia todo pra discutir essas questões né, o que que nós temos que pensar pra resgatar o 

nosso aluno, pra oportunizar pra ele, que ele não reprove, passar com qualidade, 

porque se ele passar por conselho ele vai chegar na próxima série não entender nada, 

então também quando ele tem dificuldade você também não tem muita, porque você 

pega uma sala superlotada, com 40, 50 alunos, eu trabalhei com uma turma que eu 

tinha 54 alunos, não tinha condições de circular na frente do quadro pra escrever, que 

qualidade vai acontecer né péssimo, além de você acabar intervindo com os alunos, a 

sala ali, uma loucura, e aí uns também vem pra escola com outras intenções né, fazer 

tudo na escola menos estudar, daí desestimula aquele que está estudando, então nós 

temos também que discutir isso, até que ponto, por exemplo, vai influenciar, o aluno 

que não faz nada no ano, chega no final do ano você vai passar ele, da oportunidade, 

aquele outro que estudou, ele vai ver que não vale a pena estudar, na cabeça dele né, 

já começa a relaxar né, então a evasão gera índice, mas a aprovação também, não 

digo de uma péssima qualidade, o nosso aluno a cada ano, um aluno de 3º ano de 

Ensino Médio e não sabe muito coisa, analfabeto funcional, ele só corre atrás de um 

diploma, agora mesmo nós estávamos discutindo sobre isso, tem aluno que ele 

estudou bastante, a média aqui é 180, então ele fez uma prova de 90, outra prova de 

80, na cabeça dele ele precisa de mais 10 pra passar, mas não se ele tem condições de 

tirar 90, 80 ele vai tirar 90, mas não, porque ele acha, ele se nivela pelo nível e não é, 

até mesmo no momento de uma vaga de jovem aprendiz se ele tiver a maior nota ele 

vai conseguir, então eles tem essa consciência, criar essa cultura que não basta ele ser 

bom, ele tem que ser o melhor dos bons, o melhor dos melhores, a nossa cidade aqui 

é um polo universitário, tem universidade por toda a parte, então forma muitos, mas 

não adianta você ter um diploma, fazer um concurso, alguma coisa e disputar com 

outros que são melhores que você, não adianta nada, tem que ser o melhor dos 

melhores e essa cultura nós não temos, eles passam…tiram nota pra passar, que não 

seja regra para todas, mas a grande parte é assim. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Não, 

porque alguns comentam que tão trabalhando, a escola manda buscar, o Conselho 

traz de volta, “voltei por conselho tutelar” né, ou por outra coisa, uma outra coisa 

também, recebem bolsa família, teria que atrelar esse negócio, essa presença, tá meio 

solto né. Agora, esse negócio de Menor Aprendiz é bom, mas eu penso que o 

governo teria que pensar em uma maneira menor, me arrisco dizer que fácil, governo 

fica batendo com outras coisas, deixando a escola bonita, pintando, não sei o que, se 

desse aí pro aluno de Ensino Médio, 300 reais, de 300 a 500 reais por aluno, você vai 

conseguir melhorar o índice de aprovação de qualidade, como vai reduzir a evasão 

escolar e você vai melhorar a qualidade de ensino, porque não adianta nós, tem 
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professores com doutorado, se o aluno não quiser estudar né, não existe professor 

que vai conseguir colocar matéria na cabeça do aluno se ele não quiser né, tem que 

ter um incentivo, infelizmente pra nossa classe baixa, eles precisam de dinheiro pra 

sobreviver, dinheiro pra comprar roupa né, são todos adolescentes, gostam de andar 

bonitinhos né, mas às vezes não tem dinheiro, e o que que pode acontecer? Cai na 

mão do traficante, cai na mão da droga, pra ganhar dinheiro. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Mais ou menos 

isso, pais que não valor pra educação, então o adolescente ele não tem uma opinião 

formada, nós ficamos 4 horas com o aluno e o restante ele fica com os pais, se o pai é 

drogado, a mãe né, se a família é totalmente desestruturada que conselho eles dão né, 

nós temos aluno que os pais estão presos por tráfico de droga, o que você pode fazer 

com um aluno desse né, teria que ter uma escola com carga horária maior, integral, 

pra você poder trabalhar esses valores, trabalhar o reforço, incentivo pra eles, que 

falta, igual eu falei no começo tem que mudar a estrutura do ensino brasileiro. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Afeta porque o governo fecha turmas, 

posso citar um exemplo, ano passado nós tínhamos três 8ºs, esse ano nós temos dois, 

então o que aconteceu, pros números do governo não há vantagem você fazer uma 

turma com 25 alunos, eles querem que você coloque 30, hoje nós temos turmas de 

34, 35 alunos, então por conta dessa questão da evasão, então o que acontece, todo 

um problema, professor que trabalhava aqui perdeu as aulas, então afeta bastante em 

termos de estrutura, a escola perde o porte, o porte é questão de verba, vem menos 

verba por exemplo, perde a vice direção, aí aumentou em outras turmas e daí 

conseguimos que voltasse a vice direção, então afeta bastante. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Eu acho que sim, 

acho que sim, mas vai ter que ter um esforço muito grande, porque o que acontece 

hoje né, todo mundo é preocupado com a educação, todos os poderes constituídos 

fazem reuniões e na maioria das vezes se esquecem de convidar a escola, os 

professores pra participar, então todo mundo debate, vão nos bairros, falam de tudo 

isso né, mas a escola muitas vezes não é consultada, a escola precisa de ter essa 

parceria com os poderes públicos pra resolver o problema. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Tem, 

inclusive faz tempo já, a escola, o professor lançar, o aluno faltou 3 vezes o professor 

avisa a pedagoga do turno, a pedagoga entra em contato com a família, chama pra vir 

justificar porque o aluno ta faltando, se é um problema de saúde, se ela não vier é 

acionado o Conselho Tutelar, o Conselho vai lá, e vai até a promotoria, então a 

escola tem que fazer isso, mas é aquilo que eu te falei, o aluno vem fica 2 dias e volta 

pra casa. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? É 

isso aí, porque é constitucional né, o Estado tem que garantir ensino de qualidade, 

então ele não pode se omitir, o que pode melhorar é essa questão de todos os 

segmentos da sociedade conversarem a mesma língua, isso é importante né, e ter 

programas, cumprir a risca, e mudar a cultura população, se com estudo tá ruim 

imagina sem estudo. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 
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metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 
Afetam, professor de um livro só é perigoso, então ele tem que pensar em 

metodologias, se não vai de um jeito ele tem que mostrar de outra maneira, então a 

escola também tem que ter suporte pedagógico, a nossa escola tem deficiência de 

espaço né, pra você poder trabalhar, laboratório, reuniões com os alunos, outras 

salas, múltiplas aí, então a escola vai improvisando né. 

 

-O senhor tem mais algum comentário sobre a evasão? Não sei, acho que é isso 

aí, como professor cada aluno que sai da escola a gente sente, a gente quer terminar 

com ele até o 3º ano, ver ele encaminhado, mas se tivesse um programa melhor, 

melhorar o que tem, reduz a evasão, mas é gratificante pra nós quantos, eu com o 

tempo né, alunos que passaram em concursos, que são colegas da gente, e foram 

nossos alunos, então essa né, e a gratificação que você tem, e também já vi casos de 

alunos que se evadiram, foram pro lado errado da vida, acabaram sendo morto jovens 

né, porque não escutaram os conselhos do professor, então a gente vê né, como diz a 

professora [ … ] “a escola é o parachoque da sociedade, tudo o que acontece lá fora 

reflete aqui, você vê no aluno o que ele tem, mas felizmente a maioria vai bem, só a 

minoria que não que, nós estamos relutando com uns alunos aí, mas tá complicado, 

como eu te falei, você fica pouco tempo na escola com eles, e os pais ficam a maior 

parte do tempo, sabe Deus o que acontece por aí né. 

 

E3 D1 

 

Gênero: Masculino. 

Formação/ ano: Letras Português 

Tempo de atuação como docente: 9 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 3 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar é o 

aluno que tá matriculado, vai alguns dias na escola e evade, ele some, desaparece, e 

isso... a escola tem os mecanismos pra tentar combater isso, mas mesmo assim não 

funciona em alguns casos né, então a evasão escolar acontece quando os mecanismo 

não dão certo e o aluno de fato desaparece, some, para de frequentar, não tem mais 

rendimento e ele não aparece mais na escola. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Sim, num grau maior do que no Fundamental. 

 

-Lá vocês têm EM nos dois períodos né? Ensino Médio de manhã e a noite, aí a 

evasão a noite é pequena no nosso caso, porque o Ensino Médio noturno já é 

pequeno, nós temos uma turma de 3º ano e uma turma de 2º ano, a de 3º tem 15 

alunos e a de 2º tem 7, então não vai ter evasão porque assim quem tá matriculado tá 

indo, principalmente do 3º ano, eles vão terminar e tudo mais, mas no Ensino Médio 

de manhã, porque os alunos são todos de faixa etária bem certinha tipo 15 a 17 anos, 

aí eles por inúmeras razões existe a evasão. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Em geral, então isso 

tem sido um assunto muito debatido, porque o governo está até criando programas 

pra combater isso, programa não sei você tá sabendo, é um programa que se chama 

Programa Presente na Escola, é um sistema criado, vinculado ao sistema de chamada 
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do professor, que a escola tem acesso diário a porcentagem de alunos que estão na 

escola, daí tem uma média lá tipo por cores, porque o governo separou por cores, 

assim acima de 95% naquele dia significa que a escola tá verdinha, tá ótimo, abaixo 

disso vai ficar amarelo depois vermelho, ou seja, diariamente o governo tem 

monitorado a frequência nas escolas do Estado por meio desse sistema, o que pra 

mim significa um problema de nível estadual assim, que atinge as escola públicas 

prioritariamente Ensino Médio, e prioritariamente ainda o 1º ano do Ensino Médio. 

As causas, assim vou apontar uma específica, que eu acho assim, o aluno que não 

tem rendimento muito bom nos primeiros dias de aula, nos primeiros meses de aula e 

simplesmente vê que não vai dar continuidade, “ah, eu não vou passar, eu não tô 

conseguindo”, reclama em casa ninguém faz nada na parte de família assim, nesse 

sentido de dar apoio e tal, o aluno para de vir, então essa é uma coisa, é um espécie 

de falta de motivação por causa do rendimento, do baixo rendimento. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Nessa minha fala agora uma das 

razões eu acabei falando né, que o baixo rendimento às vezes contribui, acredito que 

a questão da pobreza é também um elemento assim, tudo o que envolve, é uma 

questão que não se vê o significado do estudo como algo importante pra que se 

persista naquilo como algo por mais por ser difícil, eu acho assim por todas as 

dimensões, por todos os grupos sociais tem essa percepção não é uma coisa fácil pra 

ninguém, acontece que tem pessoas que persistem e dão continuidade, e por alguns 

fatores aí entra a pobreza né, até a questão de fome, de onde morar, o material, essas 

pessoas acabam desistindo, então isso é um fator eu acho que contribui muito, o que 

mais, baixo rendimento como eu falei, tem outras razões, por exemplo o aluno que 

prefere trabalhar e consegue assim uma oportunidade de emprego por já ter uma 

idade avançada, consegue um emprego e aquele emprego não ta condicionado a 

escola, então ele opta por trabalhar, isso acontece muito, alunos com 18, 19 anos, 

“ah, vou trabalhar”. 

E aí tem outro fenômeno que são os mecanismos que o próprio governo cria 

que é aquela prova do ENCCEJA, aquela prova colabora com a evasão escolar, 

porque o aluno que tem 18 anos, tá no 1º ano do Ensino Médio e tá quase fazendo 18 

anos, ele tá em defasagem de idade série ele pensa assim: “se eu arrumar um 

emprego agora, nem que seja uma coisa que eu ganhe bem pouco, eu espero 

completar 18 anos, faço essa prova que é o ENCCEJA e pego o certificado do Ensino 

Médio na minha mão”, então não tem porque ele ir na escola, frequentar a escola 

todos os dias se ele tem a oportunidade de fazer essa prova, que é um mecanismo que 

de um modo eu acho que colabora com a evasão, e tem também a parcela de culpa da 

escola nisso né, por exemplo a escola que está desatualizada, a escola cria 

mecanismos que excluem, existem... eu sei disso porque no E3 tem um mecanismo 

na gestão de enfrentamento, que eu acho que afasta o aluno da escola, é uma decisão 

da diretora, da equipe pedagógica, o aluno chegou atrasado mandam embora, o aluno 

veio sem uniforme mandam embora, o aluno tá sem livro didático do dia mandam 

embora, então tem que combater essas normas assim, porque é uma norma que a 

escola tem autonomia de criar ou abolir, e isso afasta o aluno da escola porque o 

aluno esqueceu o livro “vou embora”, ele vai embora e não vai voltar, “tô sem 

uniforme”, o uniforme compromete a aprendizagem? Não, em nada, se eu mandar 

embora o aluno ele não volta, ele vai ver a escola como uma espécie de instituição 

inimiga dele assim, claro que é importante ter o uniforme, é importante ter o 

material, é importante chegar no horário, mas se ele fizer disso tópicos que são 

excludentes, é um fator da própria escola que gera a evasão, a gente tende a culpar o 
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aluno, a família, mas a  escola tem coisas que faz ou deixa de fazer que colabora 

também. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Já, na verdade assim, a minha caminhada no Estado não é tão longa, eu reconheço 

isso, inclusive assumi a direção de uma escola de modo precoce assim, tipo eu 

comecei no estado no ano seguinte eu era diretor, eu reconheço isso, não tem 

problema nenhum em reconhecer isso, nessa caminhada a gente atende, não tem não 

tem como fugir dessas questões e os problemas são esses, esse ano especificamente 

eu tenho conversado bastante com um aluno no E3, que ele é um aluno evadido, pode 

ser considerado um aluno evadido, além de estar reprovado por nota ele é um aluno 

reprovado por frequência e ele sumiu da escola, mas eu chamo ele pra conversar pelo 

WhatsApp por exemplo, ele vai na escola conversar comigo, daí eu pergunto : 

“Porque você não tá vindo, cara? Porque você deixou de vir?” , “ah, tô sem vontade, 

desanimado, não quero sair de casa”, aí tem outra dimensão da evasão, é uma coisa 

meio que emocional, questão de depressão, que é um caso, então daí eu acompanho e 

é isso, às vezes não tem um motivo assim, “não tenho vontade de ir pra escola”, já 

acompanhei vários casos assim que é falta de motivação. 

Tem casos de alunos que deixa de vir porque se muda pra mais longe, não 

tem como vir de ônibus, já aconteceu isso no meio do ano, já aconteceu, de o aluno 

simplesmente desiste e deixa pra vir no ano que vem, tem caso de aluno que reprova 

e deixa de vir, então são inúmeras, inúmeras causas assim, e dos que a gente 

acompanha a relação aluno-família, isso é um dado importante assim, geralmente 

existe uma espécie assim de concordância, o aluno tá desmotivado, o aluno vê um 

obstáculo, o aluno vai morar longe, a família geralmente não se opõe assim, não é 

“você vai pra escola a qualquer custo, teu trabalho é estudar”,  não tem isso, a família 

fala “não tem como ele vir mesmo, então vai ficar pro ano que vem”, existem 

situações na maioria das vezes assim. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Existe, por 

exemplo,  isso chamou atenção esse ano, essa cara que eu acabei de falar, sobre ele 

não estar indo na escola, ser um aluno evadido, mas é só eu dar um toque pra ele que 

ele vai participar das coisas ou aparece pra conversar comigo, o que seja, ele é um 

cara que tem uma condição econômica bem diferente, o aluno do E3 é um aluno de 

periferia então muitos alunos são pobres, ele não é um cara pobre, você percebe pela 

roupa que ele veste, não passa fome, não passa frio, tem acesso a internet, tem 

computador, tem tudo o que ele quer, tem celular, smartphone né e tal, é um aluno 

que evadiu, e agora tem outro perfil econômico que vai morar longe, tem aluno que 

mora em sítio, que é do interior, não tem condição de vir pra escola, de se manter, 

mas pensar num perfil, olha, econômico não existe mais só um, esse exemplo que eu 

dei já quebra com isso, se pensar em um perfil psicológico talvez exista, mas eu 

nunca parei pra pensar muito nisso, se é um aluno normalmente desmotivado em 

tudo, a escola é mais um elemento que não tem motivação, difícil essa pergunta. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Isso aí é bem massa pensar assim, porque 

tudo na escola pública inclusive recursos financeiros, tá ligado ao número de 

matrículas, recursos financeiros, número de funcionários, número de professores 

consequentemente, se vai ter direção e direção auxiliar, se vai ter só direção, tudo 

isso tá ligado ao número de matrícula, então a evasão compromete nisso, que é uma 

coisa que o governo chama de porte da escola, então cada escola tem um porte de 
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acordo com o número de matrículas, a evasão ela, depende do período do ano que ela 

é diagnosticada, ela...é dado baixa no número de matrículas, inclusive nesse governo, 

esse ano foi feito 2 auditorias no ano, que é tipo assim: o pessoal do Núcleo vai na 

escola, vê quem tá frequentando, quem não tá e dá baixa, vou pegar o exemplo do 

E3, não sei os dados, mas é só um exemplo aleatório, tinha 530 alunos matriculados, 

em Julho, o Núcleo percebeu que desses 530, 27 não aparecem mais desde Abril, foi 

dado baixa, então não tem mais 530 matrículas, tem 503, então é uma forma de que a 

evasão compromete toda a estrutura da escola, o porte e essas outras coisas, e 

também acho que compromete a escola no sentido de que parece que a escola não tá 

fazendo, só que é meio complicado falar assim, não acredito que a escola isolada, 

tenha capacidade de mudar essa realidade, eu acho que é um trabalho em rede, mas, 

por exemplo, a evasão existir de um aluno que tá desmotivado e ele não consegue se 

sentir atraído pela escola, compromete no sentido que a escola tá falhando e isso é 

muito ruim, é bem ruim, eu já me peguei várias vezes como gestor me auto 

criticando ou simplesmente triste mesmo, porque percebo que, caraca a gente falhou 

nisso, o aluno não tá vindo mais, a gente perdeu esse aluno por falha, eu acho que 

isso compromete o trabalho, desanima um pouco assim, principalmente na gestão, 

esse sentimento de impotência é ruim. 

 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da 

evasão? Na verdade além daquilo que é previsto, exigido pelo governo, a gente não 

faz, que é monitorar o programa Presente na Escola, fazer os registros em um outro 

sistema que tem que é o SERPE, que é um sistema ligado diretamente ao Conselho 

Tutelar e a Rede de Proteção de modo geral, então a gente faz os registros certinhos e 

faz o que o próprio sistema exige, que é tipo primeiro tentar contato pelo telefone, 

mandar bilhete, em alguns casos até ir na casa pra ver o que está acontecendo, então 

é dessa forma que a escola age, não existe no E3 um programa especial pra combater 

a evasão, específica pra isso, existe um trabalho exigido pelo governo mesmo. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 
Esse programa que monitora a frequência nas escolas ele também é preventivo, 

porque isso permite que diariamente seja monitorado, ou seja, não dá pra pensar 

daqui uns dias, por exemplo, um gestor pode trabalhar com metas a partir desse 

programa, ele pode estabelecer metas, de não baixar de 95 %, de não baixar de 90 % 

a frequência, de certo modo é uma ação preventiva também, esse programa que o 

programa Presente na Escola. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Sim, é 

aquilo que eu falei né, a parcela de culpa da escola no processo eu acho que entra aí, 

às vezes, a metodologia do professor, tipo não consegue captar aquele aluno, não 

entende o conteúdo, não se sente acolhido na escola e ele para de vir, então esses 

vários termos que você falou aí afetam sim, afetam. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Eu acho que tem 

que... como cada setor se conscientizar e a partir dessa concepção da existência da 

evasão trabalhar, cada um desenvolver um trabalho setorizado, por exemplo, a escola 

pode prevenir a evasão em vários aspectos, por exemplo, uma forma de prevenir a 

evasão no turno da noite, esse ano não porque nosso caso é especial, mas em outros 
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anos era de uma forma até meio estranha assim, mas era caprichando no lanche, 

porque muitos alunos vinham do trabalho direto pra escola, e ficavam muito 

frustrados assim, chegavam na escola e ter bolacha e chá, chegavam do trabalho eles 

tinham fome né, de coisa, sustância assim, daí muitos alunos pararam de vir pra 

escola porque preferiam ir pra casa comer e não voltavam pra escola, então o fato da 

escola ter condições de oferecer uma janta, lá por 8 horas da noite, 8 e 30, que é o 

intervalo da noite, é uma forma de prevenir a evasão de um turno específico que é o 

turno da noite, agora lá no E3 a minha tentativa de flexibilizar um pouco algumas 

normas como, as chegadas atrasadas, os uniformes e questão de estar ou não com o 

livro didático, também é uma questão preventiva, porque se a gente começa a criar 

obstáculos o aluno evade, sai da escola, para de vir, e eu já falei isso com essas 

palavras pros professores, “oh, ele precisa de aluno na escola, se a gente for criando 

obstáculos, tem menos alunos, tem menos matrículas, vocês vão perder as aulas de 

vocês e a escola vai baixar o porte, e a escola vai diminuindo, diminuindo até sumir, 

até ser uma escola que pode até ser fechada pelo governo, porque não tem demanda”, 

então essas coisas são atitudes preventivas. 

O ideal seria que a escola fosse muito atrativa pro aluno, eu acho, seria bem 

massa assim se a escola, porque eu já me peguei conversando com meu auxiliar 

assim: “ok, cobram de nós o combate a evasão, beleza”, a gente pode chamar o aluno 

pra conversar e argumentar com inúmeros argumentos de que ele precisa da escola, 

só que também não tem uma contrapartida assim, ele vem pra escola ele encontra um 

sala de aula com a parede danificada, não tem um datashow pro professor dar uma 

aula diversificada ou uma TV, o acesso à internet é muito complicado, então essa 

questão estrutural que poderia tornar a escola mais atrativa pro adolescente, não 

existe essa contrapartida, a gente faz o que a gente pode, com as verbas que a gente 

tem, mas é uma ação limitada assim, eu acho que se o governo pegasse e investisse 

pesado nas nossas escolas pegando uma estrutura enorme assim, estrutura assim, 

coisas bem tecnológicas, agradável, contemporâneo, uma coisa moderna, seria o 

elemento que favoreceria, o que não adianta também é a gente ter uma estrutura e ter 

uma que eu vou falar pro aluno sentar e copiar do livro didático né, e é o que 

acontece, então por isso que eu falo, não é uma estrutura isolada, tem vários fatores 

pra combater, tem dimensão estrutural, dimensão pedagógica, dimensão da gestão. 

 

-Lá no colégio vocês têm alunos que vão para o EJA? Muito não, mas tem aqueles 

alunos que já poderiam estar e estão no ensino regular. Que daí a escola fica numa 

situação meio que de mãos amarradas, porque o que que faz, indica EJA pros alunos 

e é uma matrícula a menos pra nós entendeu, quando o aluno já tem idade pro EJA, e 

tá acompanhando legal assim, porque nem todos os alunos que tem idade pro EJA 

são aqueles que tem que trabalhar obrigatoriamente, eu tenho aluno que mora com o 

pai e com a mãe ainda, é sustentado pelos pais, mesmo já sendo adulto, então nesse 

caso a gente mantém ele na escola e ano após ano, tinha um aluno que estudava de 

manhã, tinha 21 anos de idade, ele trabalhava de tarde assim, e o cara tinha total 

condições de ir pro EJA, mas ele queria estudar no E3, permanecer lá, era um aluno 

bem tranquilo, mas agora tem casos que a gente indica o EJA, você percebe que o 

aluno não tá acompanhando o ensino regular, o ensino regular...tipo ele não consegue 

12 disciplinas de uma vez só, então daí nesses casos a gente indica o EJA pra fazer 2 

disciplinas por semestre, 3 disciplinas por semestre, que é o caso do EJA. 

 

E3 P1 
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Gênero: Feminino. 

Formação: Pedagogia. 

Tempo de atuação como docente: 9 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 6 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Então aqui no 

colégio a gente tem bastante desse problema porque os alunos começam até um 

período e desistem, no Ensino Médio é mais frequente, no noturno é bem expressivo. 

 

-Qual seria a definição de evasão escolar? Seria essa ausência né, com que o aluno 

tá frequentando daí por qualquer motivo, ou por motivos maiores ele deixa de 

frequentar. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Então, a gente tem alguns programas do Estado que nos auxiliam com que o aluno 

ficasse sabe então nós temos a rede de proteção que é o CAPS, CRAS, e o Conselho 

Tutelar, é uma rede, então a cada trimestre, nós temos uma reunião com um 

representante de cada escola, ou de cada ordem dessas de eu citei. Dentro da escola a 

gente faz um acompanhamento diário das faltas, tem um monitor que vai fazendo 

esses registros, e entra naqueles números que a gente precisa, de 5 consecutivas ou 7 

alternadas, a gente liga, manda bilhete, mas ele tá automaticamente no sistema, o 

nome do sistema é SERPE, é interligado com a escola, Conselho Tutelar, os outros 

Órgãos vão ser acionados quando a escola encaminhar, então faz-se esse 

levantamento das faltas, comunico a família que a gente tá fazendo esse 

acompanhamento, pelos sistema mesmo eu já encaminho pros Órgãos competentes, 

como há uma demanda muito grande das escolas, às vezes fazem esse 

encaminhamento e não há muito resultado. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? No Ensino Médio, eles 

começam a faltar por vários motivos, daí essa falta já gera perca de conteúdo, perca 

de atividade avaliativa, daí por esses motivos ele vai se desmotivando e perde o 

interesse, tem uns que a gente liga diz “ah, eu não sabia”, “eu vou ver o que posso 

fazer”, mas geralmente não tem muito sucesso nesse retorno do aluno. Quando ele 

acaba voltando, como ele perdeu muito conteúdo, ele mesmo acaba se sentindo mal, 

por mais que ele coloque em dia, tem explicações que, por exemplo, na área de 

Exatas, fica complicado né. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Eu acho assim, que a família não 

estimula eles a voltarem, no Ensino Médio se a gente liga e o aluno simplesmente 

não volta, não é que ele vai trabalhar, ele não vem, ele simplesmente abandona. E aí 

a mãe diz “ele tá aqui, mas não quer ir mais, sabe, não sei o que fazer”, “se quiserem 

mandar pro Conselho podem mandar”, a gente tem essas conversas, tem uns que 

chegam a vir no colégio dizer “olha, vim aqui pra dizer que ele não vai vir mais, por 

exemplo, os 1º começaram com 40 alunos alunos, agora nós estamos com a média de 

27, 28 frequentando, então é um número bem expressivo né, a gente coloca na 

peneira isso de todas as turmas, é um número muito grande, geralmente esse aluno 

volta ano que vem e faz a mesma coisa. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Já, a gente tem esse contato com eles. 
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7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Então, primeiro a gente manda 

bilhete, esses que a gente manda é que não estão nesse… é 2, 3 né, esses ficam assim 

mais ou menos assustados e continuam, os que tem mais de 7 falta no mês são os que 

geralmente não voltam, a gente conversa, “ah eu perdi algumas matérias”, então não 

tem interesse em voltar. A gente entra em contato com a família pra ver se a família 

já sabe, mas é como eu falei não tem muito retorno, por atestado médico é muito 

pouco. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Geralmente quem tá 

fora da idade ou reprovou e se sente meio, que naquele grupo ali, não pertence e tal, 

geralmente é esses, lembra que eu falei que se ano que vem ele voltar às vezes 

acontece a mesma coisa, é difícil assim, dá pra contar quando muda o perfil, daí já tá 

maior, já tem outros interesses. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Ah, ela prejudica porque aí o professor tá 

dando um conteúdo e aquele aluno não vem, quando ele vem às vezes já perdeu 

conteúdo já deixou de fazer trabalhos, então vira um ciclo, a gente se sente impotente 

por não conseguir esse retorno, esse avanço, né. 

 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da evasão? Isso, então quando a gente preenche esse sistema online, tem que colocar 

porque ele não tá vindo, então em contato com a família ele vai explicar qual é a 

causa, então daí temos lá, se é gravidez, se é desinteresse, se é problema de drogas, 

problema na família, então tem os itens que eu cito, se tem alguém que não se 

enquadra nesses tem os outros que eu posso colocar qual é o problema, o motivo, 

então quando vai pro outro órgão é porque ele já tem ali o motivo dessa ausência. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Eu acho assim se a 

gente fizesse esse trabalho de comprometimento da rede ficaria mais fácil, quando eu 

falo pro aluno que o Conselho vai atrás, e o Conselho não vai, dá impressão assim 

que é sem respaldo né, não que eu esteja culpando só o Conselho, família né, que não 

tá fazendo a sua parte, muitas vezes na secretaria da escola, eles mudam muito o 

número de telefone, daí a gente não consegue entrar em contato, há uma mudança de 

lugares, por exemplo, a família tá aqui hoje, amanhã se muda lá pra outro bairro e 

não deixa contato nenhum, então são “N” motivos que levam esse aluno a se evadir. 

 

-Que ações você pensa que seriam possíveis fazer pra prevenir? Então a gente 

vem fazendo bastante reunião com os pais, mostrar pra eles a importância, mostrar os 

números pra eles que é um número muito grande, por exemplo, a gente começa o 6º 

ano com 4 turmas e termina com um 3º ano, então quer dizer que ao longo do 

histórico escolar eles foram evadidos, não é que todo mundo mudou pra outra escola, 

aconteceu alguma coisa com esses alunos. 

 

12) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Seria esse 

sistema, por exemplo, agora a gente estava fazendo o levantamento das faltas, por 

exemplo, esses alunos dependendo do número de faltas a gente entra em contato com 

a família, daí tem esses casos que a família manda de volta, família que vem aqui 

justificar, vem, leva o bilhetinho é o mais fácil que tem, porque aquele permanece, 
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fica meio assustado e tinha 3 faltas agora para de faltar, mas não há um sucesso 

nesse, digamos nesse trabalho. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 
Então esse sistema da rede foi feito pra isso né, mas tem algumas falhas, pessoal na 

reunião falou assim que o sistema às vezes falha, não chega lá completo pra eles, às 

vezes vai no endereço e o endereço não corresponde, então às vezes é nesse sentido 

que falha. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 
Afetam, porque, é como eu te falei, se o aluno começa a perder muito né, ele vai se 

desmotivando e não vai querer voltar, por exemplo, se ele já repetiu aquele ano, daí 

ano que vem o professor não muda a metodologia, ele já fico meio desinteressado e 

daí já é motivo. Na adolescência parece que tudo é motivo pra tá fora da escola. 

 

-Vocês têm bastante alunos que vão pra outra escola? Temos, no Fundamental 

uma grande parte vai para os colégios do centro, ensino técnico, no Médio eles 

permanecem até o final. 

 

-Vocês têm alunos que vão pra EJA? Bastante alunos que vão pra EJA, quando 

eles ficam fora da idade-série, os pais querem, vão tentar outra alternativa pra que 

eles consigam terminar os estudos. 

 

-Tem mais algum comentário sobre a evasão? Então eu acho que se a rede 

funcionasse como era pra funcionar, talvez resolvesse o problema de evasão. Se 

houvesse um pouco mais de comprometimento por parte dos pais eu acredito 

também que solucionaria esse problema. A parte da escola talvez seja mais falha 

nesse sentido, assim que os pais mudam de telefone, a gente fica meio que engessada 

naquilo ali, pra escola ir na casa dos pais dos alunos vê essa evasão, porque às vezes 

é distante né, dá um gasto, então isso se torna mais difícil essa ação, mas o que pode 

fazer entorno de bilhete, de ligação, conversa com alguém que mora perto a gente 

faz, só que não estamos tendo sucesso. 

 

E3 P2 

 

Gênero: Feminino. 

Idade: 68 anos. 

Formação/ ano: Pedagogia(1990). 

Tempo de atuação no Estado: 28 anos. 

Tempo de atuação como docente: 

Tempo de docência no Ensino Médio: 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 28 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Olha, eu acho que é o 

problema mais sério que nós estamos enfrentando desde que eu trabalho na escola, 

sempre foi um problema muito sério, o qual a gente sabe, ta sempre buscando, tendo 

atitudes buscatíveis aos alunos e os alunos normalmente não… alguns voltam outros 

não, mas do Ensino Médio, pelo o que eu percebo desde que trabalho aqui, o motivo 

da evasão é alunos que já estão várias vezes reprovando e que sentem necessidade de 
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trabalhar pela situação da família. Então ou eles se evadem mais pelo motivo de 

trabalho ou por estar defasado pela idade, pelo menos é o motivo mais forte que nós 

temos, agora seja da manhã é menos, no diurno, mas no noturno é basicamente isso 

aí, e a gente não tem como porque são influências externas, não temos muito o que 

fazer. 

 

-E se você fosse definir evasão, como você definiria? Eu vejo assim por motivos 

financeiros e desinteresse, mais por desinteresse, hoje se junta desinteresse pelo 

próprio estudo e eles se evadem mesmo, não adianta eles não querem estudar, e a 

gente por mais que estimule, por mais que os professores façam e no noturno é feito 

um trabalho diferenciado, mesmo assim não consegue. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Eu acho que é motivo financeiro, 

familiar e motivos mais externos da influência do meio, da redondeza, dos arredores 

né, porque a evasão ou é porque tá reprovando e eles se evadem ou é porque se 

evadem e tão reprovando e assim uma coisa puxa a outra, não sei qual é o foco da tua 

pesquisa ali né. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Conversar, eles tem sempre um 

motivo único, eu preciso trabalhar, preciso ajudar a família e eles não vem, o noturno 

também um porém, os meninos se evadem por causa do quartel, é um dos motivos, e 

das meninas é a gravidez, então daí como a gente vai resgatar esse aluno se eles tem 

motivos alheios a escola que os impedem de voltar né, então daí fica difícil pra nós 

na escola. 

 

-E você já conversou com familiares? A família diz “o que eu posso fazer?”, eles só 

dizem isso, “eu não tenho o que fazer, precisa trabalhar, precisa cuidar”, e aí quando 

as meninas ficam grávidas não tem quem cuide dos filhos, até um época aqui no 

colégio, nós fizemos aqui no nosso espaço, tinha berço, tinha uma menina que 

trabalhava na videoteca que era na época, atendia as crianças pra elas ficarem na sala, 

foi 1 ano ou 2 que funcionou isso até, mas como a escola não dispõe de funcionários 

suficientes morreu. 

 

-Faz quanto tempo? Isso foi lá no tempo da “Marilini”, foi lá por 1999, 2000 por aí, 

depois nunca mais teve esse projeto que funcionou por uns 2 anos, mas são projetos 

isolados na tentativa de prender o aluno, que ele ficasse no colégio, mas acabava não 

tendo respaldo porque nós não tínhamos quem atendesse né. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? O perfil é o mesmo 

sempre, um perfil de aluno, por desinteresse, por trabalho ou por motivos familiares, 

sempre é isso. Tivemos um caso agora, a menina foi embora porque tava casada, 

separou do marido, a mãe não mora aqui então teve que ir embora, não pegou 

transferência, e a gente ficou assim tentando ligar pra resgatar essa aluna, se vai 

voltar eu não sei e nem quando, e falta o que…40 dias de aula, dias letivos. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Pelo IDEB, afeta no IDEB, que o índice de 

evasão influência no IDEB daí, que a questão da aprendizagem até, a gente sente que 

é um nível bom, mas quando junta com a evasão o nível do IDEB cai, e eu atribuo a 

evasão um bom percentual. 



184 

 

 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões da 

evasão? Documento, documento quando é exigido fora da escola tem respaldo de 

registro que a gente faz particular aqui, nosso, interno, mas dizer quantos se evadem, 

normalmente é as séries iniciais do Ensino Médio que mais se evadem, aqui nós 

tivemos 1º ano que começa com 30, 40 e termina com 10, 12, a gente tem esse visão. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Se dependesse do 

colégio, da escola, eu acho que teria, mas como não depende de nós e sim do dos 

problemas externos, fica difícil prevenir, prevenção a gente tenta de todas as formas, 

até uma atividade diferenciada, um trabalho diferente pedagógico em sala de aula, 

algumas atividades diferenciadas extraclasse mas nem isso segura o aluno, porque a 

hora que as coisas se tornam difíceis pra ele, ele se evade mesmo, não sei se em 

todos, eu tenho impressão que é em todos os estabelecimentos estão enfrentando esse 

mesmo problema. 

 

12) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Ultimamente, 

já tivemos muitos, mas ultimamente, agora nesse período não tem uma, porque agora 

tá mais definido, quem ta tá, quem não está ou já não tem nenhum motivo pra voltar, 

ou teve problemas pra voltar, então não existe agora um trabalho específico neste 

período. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

Especificamente que venha de lá pra nós eu acho que não, tudo o que é feito dentro é 

da criatividade da escola, do Estado… a preocupação do Estado é grande em questão 

de evasão, sempre temos orientações do Núcleo, da equipe pedagógica lá do Núcleo, 

com sugestões para evitar, mas não tem assim um foco específico, mas existe tanto a 

preocupação tanto do Estado como do Núcleo, como da escola, mas ele não reverte 

muito, a gente tenta resgatar de volta, nós já em um período nós íamos nas casas, 

conversar com os pais, com os alunos, daí voltam um período mas se evadem 

novamente, esse é o vai e vem deles e tem alguns que vão e não voltam mais, e nós 

tínhamos também problemas, que gera problema com a Justiça, problemas que não 

tem como nós resolver, tivemos aluno que tava até com tornozeleira eletrônica, não 

creio que seja só aqui, acho que deve ter vários porque são menores de 17 anos, 18, 

maiores já cumprindo pena, sei lá, até é difícil de trabalhar, mas a gente vai levando, 

o que a gente consegue resgatar a gente fica feliz em encaminhar. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Eu 

acredito que deve ter um percentual de influência, mas não é o principal, alguns 

professores, eles criam situações pra que eles fiquem, mas tem uns que não né, 

porque tem professores e professores né, mas eu acho que o percentual não é o foco 

principal da evasão. 

 

-A senhora tem mais algum comentário sobre a evasão? Não, eu apenos falo que é 

um problema sério e que a gente não tem como resolver assim de imediato, dizer se 

nós fizéssemos isso e aquilo vai resolver, ele ameniza mas não resolve, porque 

independe da escola, quando você vai trabalhar você vai perceber que faz, faz, faz e 

de repente você percebe que parece que não fez nada, e a gente tá constantemente, eu 

tenho listas aqui, a gente liga, eles mudam muito o telefone, trocam números e a 
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gente não consegue localizar a família, é encaminhado, quando são menores né, é 

encaminhado pro Conselho Tutelar, às vezes tem um retorno, um respaldo que venha 

aqui contribuir para a evasão, eu acho que os menores ainda consegue, mas quando é 

do Médio é pouco. 

 

-E nos últimos anos, a senhora percebeu uma diferença? Um aumento? Uma 

diminuição? Aumento, bastante, bastante tanto até que o noturno ta quase fechando, 

aqui por causa de, não é só pela falta de clientela, é por ter a clientela e eles se 

evadirem, nós tivemos turmas de 1º ano com 40, 50 alunos e terminar com 12, 13, 

então a evasão é muito grande, e no noturno é muito mais significativa a evasão, daí 

a gente faz o que. 

 

-Vocês tão com quantas turmas agora no noturno? Duas, só, um 2º e um 3º. 

Talvez tenha um 3º ano que vem, mas não sei se vai conseguir abrir o 1º novamente, 

tentar vai se tentado, mas como eu sou do pedagógico, não sou eu quem decide, e 

também nós temos a questão que o Núcleo tem que autorizar e tem aquilo, é uma 

burocracia, muita burocracia, mas se abrir, estamos nós aí, lutando e correndo atrás 

deles. 

 

-Desse percentual de alunos que saem, você percebe se tem um percentual que 

vai pra outras escolas ou pro EJA? Não, alguns vão às vezes pela idade já 

avançada e pela defasagem das séries que não fizeram eles vão, pro CEEBJA, mas 

são poucos, eles vão às vezes não conseguem e voltam, nós temos casos de aluno que 

foi pro CEEBJA e acabou voltando pra cá, porque lá não estava dando conta, 

também pela distância, porque se eles moram no bairro, fica mais difícil ir pro 

CEEBJA, porque o CEEBJA é lá no centro. 

 

E3 F1 

 

Gênero: Feminino. 

Formação: Letras/ Português. 

Tempo de atuação como docente: 39 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 30 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 26 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar é o 

que, é quando o aluno se evade, deixa de vir, desiste no meio do ano, no meio do 

caminho. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Tem, tem sim, um número até bem significativo. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Olha, às vezes, se 

evadem porque eles percebem que não tem mais chances de passar aquele ano, às 

vezes, é pela falta de motivação, por trabalho, por mudança, por problemas pessoais 

também né, em casa, então é uma série de fatores que levam a isso. 

 

4) E mais especificamente no ensino médio? É que ele é mais presente no Médio 

né, no Fundamental ela é bem mais sutil, eu acho que seria tudo isso que eu falei, a 

questão de trabalho, pega bastante também quando eles trabalham, problemas de 
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nota, quando eles verem que tá difícil de alcançar, que não conseguem alcançar, eles 

acabam desistindo, se evadindo da escola.  

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Já, a gente 

sempre conversa, sempre faz esse trabalho.  

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Alguns, você até consegue trazer 

de volta, ou fazer que não desistam, mas outros não, principalmente quando se trata 

de trabalho, ou mesmo de notas. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Já, a gente faz isso sempre também. 

 

9) Se sim, quais foram as principais razões para evadir? Olha, na verdade eles 

relatam, às vezes, você até consegue trazer o aluno de volta né, depois de uma 

conversa com a família, ou até com eles mesmo, mas são raras as vezes que isso 

acontece. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? O que eu posso 

dizer… acho que são aqueles assim de uma classe social menos privilegiada né, 

aqueles que às vezes realmente precisam trabalhar, ou aquele que tem bastante 

dificuldade de aprendizado e os que levam na brincadeira né, que a gente tem 

bastante que brincam muito, daí eles brincam no início do ano, quando eles veem, 

eles não conseguem mais e acabam se evadindo. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Eu acho primeiro é a perda de alunos 

né, que a gente tem a redução do número de alunos e faz com que, sei lá, de repente a 

escola se vê impotente diante de algumas situações, que fogem da escola, da 

comunidade escolar pra esse aluno. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Olha, eu queria 

descobrir como porque a gente até tenta prevenir, professores, pedagógico, a gente 

sempre está tentando, fazendo esse trabalho, mas nem sempre a gente consegue 

sucesso, como eu disse às vezes a gente consegue trazer de volta, mas é uma série de 

fatores, agora esses dias uma menina do 2º ano, olha que eu tentei, liguei pra ela, fui 

atrás, ela até prometeu que voltaria mas não voltou, então entrou nela um caso de 

depressão, de desajuste na família, então é uma série de coisas, e a depressão tá 

muito forte, principalmente no Ensino Médio, é assustador esses casos. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? 
Conhecemos, é feito…ido atrás, é chamado, vai em busca da família, vai no 

Conselho Tutelar, é feito uma série de coisas. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

Eles pedem… tem o FICA né, que é aquelas faltas, acho que é 5 ou 7 faltas 

consecutivas, que eles pedem pra fazer a busca, pra ligarem, pra irem atrás, não mais 

que isso. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 
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Eu acho que em uma pequena porcentagem podem, não é descartada né. 

 

-Nos últimos anos, professora, a senhora percebeu que o número de alunos 

evadidos tem aumentado ou diminuído? Aumentado, principalmente no noturno, 

tem bastante. 

 

E3 F2 

 

Gênero: Feminino. 

Formação: História e Pedagogia. 

Tempo de atuação como docente: 27 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 27 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: -- 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Pra mim, evasão 

escolar é o aluno começar os seus estudos e desistir na metade ou quase, temos 

alguns alunos desistem ainda no começo, só fazem a matrícula às vezes e nem 

comparecem na escola, fazem a matrícula e não comparecem. Isso pra mim é evasão 

escolar. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Bastante, nós temos bastante alunos, temos alunos do Ensino Médio que fizeram 

matrícula mas nunca vieram, temos alunos que começaram, vieram nas primeiras 

semanas do 1º trimestre e não vieram mais, temos alunos que vieram até a segunda 

metade do 2º trimestre e já não vieram mais e  temos alunos que agora no início do 3º 

trimestre pararam de vir pra escola, entre eles nós temos inclusive aluno que é 

traficante né, e que se evadiu da escola exatamente por isso, todo mundo sabia que o 

interesse dele na escola era o tráfico de drogas. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Eu percebo assim, 

como um desinteresse total da família né, porque se a família tivesse, como eu posso 

dizer… se a família tivesse uma base consolidada, uma família que se interessa-se, 

que tivesse união com seus filhos né, eles não se evadiriam da escola, eu tenho isso 

por mim, porque quando eu estava no curso de História, na metade do meu curso, eu 

quis desistir por uma série de problemas, até porque na época uma mulher separada 

era mal vista pela sociedade né, bem mais do que hoje, não que hoje seja diferente, e 

eu cheguei e comuniquei a minha família, que eu iria desistir do curso, porque eu não 

me sentia a vontade pra fazer o curso e o meu pai não deixou, minha família não 

deixou, mesmo eu já tendo os meus 30 e poucos anos, ele me fez continuar a 

faculdade, então isso eu acho que depende muito da família, é a família que tem que 

conduzir o seu filho e fazer com que o seu filho continue na escola. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Uma série de fatores, entre eles a 

droga, o álcool, o fumo né, o não querer cumprir regras dentro da escola, a falta de 

querer…. Não se sujeitam a cumprir as regras que existem dentro da escola, por 

motivos muito sérios, a gente começa a cobrar, cobrar, cobrar, e eles acabam não 

vindo pra não serem cobrados. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Já. 
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7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Isso aconteceu em 2001, 2002, 

de um aluno que estava com bastante problemas dentro de casa porque estavam 

morando sozinhos, a mãe tinha ido pra uma outra cidade, outro estado, pra cuidar do 

avô que estava muito doente, e eles estavam aqui sozinhos, esse menino já estava no 

3º ano e prestes a desistir né, porque ele não… né, então eu chamei ele, conversei 

com ele, e ele me contou toda a história que estava acontecendo, e eu falei pra ele: 

“não, continua, você tem potencial pra continuar, você pode continuar o estudo 

mesmo com sua mãe longe”, e ele não desistiu, hoje ele é um policial militar. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Dos atuais não. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Existe, existe o 

perfil do estudante que passa a noite fica até a madrugada no celular, estudante que 

no final de semana vai pra festa e bebe e daí segunda-feira não consegue vir pra 

escola, e daí vai faltando, vai faltando, e são esses os alunos que se evadem. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? A evasão escolar afeta a escola pública 

no sentido de que os números que o governo pretende, que o governo prevê né, esses 

números não são alcançados e consequentemente a escola fica sem receber verbas, 

pra fazer o que deveria fazer na parte física da escola, na parte pedagógica, né isso 

afeta bastante. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Até seria, eu 

acredito que até seria se a família tivesse uma outra postura, porque hoje a família 

não tá nem aí, o filho não quer vir, chama-se a mãe na escola, “ah, mas ele não quer 

vir”, “vou tentar, mas não garanto que venha porque ele não quer”, então se a família 

tivesse domínio, no sentido de uma postura firme com seu filho, a evasão seria 

diminuída sim na escola. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? O colégio 

tem bastante programas, as escolas públicas tem programas, programa do FICA, que 

é das faltas, 7 faltas consecutivas o aluno, a família é mandado pro Conselho Tutelar, 

mas muito pouco se resolve com isso. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? É 

as mesmas que as escolas tem, porque elas vem do Estado né. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 

Depende, eu não acredito que a metodologia ou a ação pedagógica, intervenha nessa 

evasão entende, porque não é a metodologia, ação pedagógica em geral que faz com 

que o aluno se evada da escola, são outros problemas sociais. 

 

-A senhora tem mais algum comentário sobre evasão escolar? Não. 

 

-Nos últimos anos, a senhora notou alguma mudança no número de alunos que 

evadem? Ah… tem aumentado a evasão, porque quando eu vim pro colégio aqui em 

2000, nós tínhamos à noite Ensino Fundamental e Ensino Médio, tínhamos 8º e 9º 

ano do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, e hoje nós temos apenas dois anos, o 
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2º e o 3º ano com pouquíssimos alunos, e os alunos que não vieram pra manhã 

porque a turma do 8º ano não abriu a noite se evadiram já, já desistiram, já não estão 

vindo mais. 

 

E3 F3 

Gênero:Feminino. 

Formação: Educação Física. 

Tempo de atuação como docente: 10 anos 

Tempo de docência no Ensino Médio: 10 anos 

Tempo de atuação na escola pesquisada: Menos de 1 ano. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Seria a desistência 

dos alunos. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 

Bastante, então assim como eu posso ver isso, eu tenho as turmas de 1º ano que são 

grandes, mas agora eu já tenho um pouco menos da metade de alunos, sabe, acho que 

por causa da evasão. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Assim, eu acho que os 

alunos, alguns eles desistem já por não ter nota né, pela falta de nota, outros por 

questão de trabalho, fica puxado, tem que trabalhar e estudar, e as meninas às vezes 

quando casam, quando tem uma gravidez na adolescência, elas acabam desistindo da 

escola. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Com 

alguns, porque eu dou aula de Educação Física né, geralmente quem vai bem comigo 

não vai bem nas outras disciplinas, então é assim aquela questão: “ah professora, não 

vou ficar vindo porque eu já tô reprovado, não compensa mas vir pra escola”, então 

tem alguns que às vezes comentam, que daí eles vem só pra Educação Física. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Com familiares não e estudantes também não. Então assim, esse ano, como eu falei, 

eu peguei as aulas aqui no mês de Agosto né, então assim, eu não consegui muita 

aula sabe, então eu to meio que por fora, os alunos que eu peguei já tinham passado 

metade do ano, que nem, os que evadiram eu nem conheço, só tenho o nome deles na 

lista, e daí depois que eu peguei as aulas também tem alguns que não vieram, que 

assistiram bem poucas aulas comigo e já pararam de vir. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Eu acho que a 

maioria assim são os que estão fora da faixa etária, esses e as meninas que casam, 

que fogem, que às vezes vão morar junto com alguém e o marido não quer que 

estude. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Eu acho assim, que principalmente com 

esse governo novo né, ele tá cada vez mais ele tá diminuindo turmas porque as 

turmas estão ficando cada vez menores, então eu acho que isso afeta bastante na 

questão da nova abertura de turmas pro próximo ano letivo. 
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12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Ah, eu não sei se te 

responder assim sabe, se é possível ou não, então depende muito do turno que o 

aluno estuda, depende da questão socioeconômica, que tem alguns que param de 

estudar porque tem que trabalhar pra ajudar em casa, às vezes, eles acham que não 

conseguem dar conta da escola e do trabalho, então não sei te responder assim 

precisamente, sabe. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Na verdade 

é como eu falei, eu tô há pouco tempo aqui no colégio, então eu desconheço. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Eu 

acho que tem os programas agora, eu sei que antigamente tinha o FICA, não sei se 

tem ainda, que se os alunos tivessem eu acho que mais de 5 faltas consecutivas, daí a 

escola tinha que entrar em contato com a família ou com o Conselho Tutelar, pra ver, 

pra chamar o aluno pra escola, mas também não sei te dizer assim com 100% certeza. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 

 Ah, eu acho que não, eu acho que não, sabe. Porque eu acho assim, o aluno, 

geralmente os alunos que evadem da escola já são aqueles alunos que não gostam de 

estudar, então eu acho que é uma questão dos alunos, de não terem uma perspectiva 

sabe, de não ter aquela vontade, aquele estímulo de vir pra escola. 

 

Você trabalha em mais algum colégio, professora? Tô trabalhando aqui com 

Ensino Médio, tenho uma turma de 6º ano no [colégio de periferia], lá sim a turma 

tem 32, a frequência é 100%, porque eles estão todos dentro da faixa etária dessa 

turma que eu tenho, e no EJA também à noite, acho que tenho uns 35 alunos 

matriculados, deve ter uns 27 que estão frequentando, tenho alguns que nem 

começaram, só fizeram a matrícula mas não deram continuidade, então assim o que 

eu também vejo é que essa parte da evasão, até me lembrei agora de um ano que 

trabalhei em [outro colégio], era uma turma de um 7º, e não tinha nenhum aluno na 

faixa etária certa ali, sabe, eram todos...tinha até uns de 18 anos, então a evasão era 

bem grande, assim a turma era de 30 alunos, no final do ano tinha 14, então eu acho 

que é aquela questão do aluno estão fora da faixa etária, não se sentir bem com os 

colegas, com conteúdos daquela série, daquele ano que eles vão estudar, isso também 

é um estímulo pra ele não continuar na escola. 

 

E3 F4 

 

Gênero: Feminino. 

Formação: Ciências Biológicas. 

Tempo de atuação como docente: 34 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 34 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 16 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar, eu 

creio assim, por mais que agora estão trabalhando muito no sentido de tentar, 

fornecendo muitas vezes suporte para que não tenha tanta evasão, juntamente com o 

professor que tem colaborado nesse sentido, ali dando uma assistência, motivando, 

mas, muitas vezes, é a questão de mudança de endereço, também de trabalho né, o 
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pessoal da manhã, muitas vezes surge um trabalho, principalmente o pessoal do 2º, 3º 

ano, que já tem idade para trabalho, e a noite, um dos motivos da evasão que a gente 

também tem notado, é a questão, muitas vezes, das companhias que eles começam a 

andar, e começam também a se envolver com um pouco de drogas né, a gente sabe 

que muitas vezes tem essa situação, a gente aqui tem bastante lutas às vezes por 

alunos, que entram somente pra uma clientela pra questão das drogas, e às vezes eles 

começam a se envolver muito com a questão das drogas que começam a perder a 

capacidade até mesmo de assimilar conteúdo. Eu falo por experiência própria, que 

nesses últimos anos nós tivemos alunos assim, sabe, esse ano mesmo nós tivemos 

casos, inclusive de alunos da noite que estão presos por participar de roubo e tudo, 

então a gente passou por essa situação, temos um aluno, dois alunos, um que era 

muito bom e de repente mudou, ele estudava de manhã, começou a trabalhar, mudou 

pra noite, e quando estudava de manhã estava tranquilo, mas a noite ele começou a se 

envolver com outros e de repente estavam presos, né, então a gente tentou de tudo 

pra eles voltarem, deu oportunidades, eles não querem fazer nada, e é bem 

complicado isso sabe, mas aí aqueles que trabalham e batalham, começam mesmo, 

esses continuam, mas muitos tem tido esse perfil de começam nesse tipo de caminho, 

já vão desmotivando e não continuam estudando. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Sempre no começo do ano né, a gente tem aquela quantidade de matrícula e de 

repente vão muitos também, vou dizer uma coisa, muitos também tem que se 

matricular pra se inscrever no ENCCEJA, vou dizer bem isso também porque tem e a 

gente sabe, se inscrevem só pra ir depois, porque pra fazer a inscrição do ENCCEJA 

eles tem que estar matriculados em um colégio, nós tivemos casos assim, muitos se 

inscreverem, se matricularem né e não virem participar, daí eles tinham o documento 

que eles queriam né, que era a matrícula do colégio, então daí eles vão, se inscrevem 

no ENCCEJA  e fazem os exames, a prova do ENCCEJA, uma das questões são 

essas também, outros muitas vezes é a questão da gravidez, muitas vezes elas acham 

que gravidez é doença, então ficam grávidas, umas se afastam, não todas, tem umas 

que vão até o final, umas até por causa de casamento né, nós temos duas alunas de 

manhã que se juntaram e pararam de vir na escola, então quer dizer , tem tudo, não 

tem um perfil assim, mas não é tanto de manhã, eu creio que de dia não é tanto, é 

mais de noite. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Eu atribuo a essa questão de, muitas 

vezes que não dá prioridade, não tem assim uma conscientização de que eles 

precisam estudar, então muitas vezes o estudo não é tão importante, então muitas 

vezes encontra alunos que pararam no 1º ano, eu até encontrei com uma aluna e ela 

falou “me arrependo tanto prof de não continuar, perdi tempo”, pois é, então ela já 

poderia estar na faculdade, porque a gente sabe que é uma pessoa inteligente, tem 

posses inclusive, tem tudo, e mais aquela questão que acha que é de menos, a escola 

pra eles não tem, então uma das questão da evasão eu acho que muitas vezes é a 

questão de prioridade, por mais que nós sabemos que hoje o campo de trabalho exige 

uma graduação, pelo menos o Ensino Médio, mas eu acho que em partes é a questão 

da falta de conscientização, da falta de importância, muitas vezes é a questão de 

mudança né, muitas vezes a questão da situação familiar complicada. Nós tivemos 

um caso de uma jovem, a família muito necessitada, muito carente, e ela ficou 

grávida e não contou pra ninguém, um dia a irmã dela veio e disse “professora, ela 

não veio porque acabou tendo bebezinho no banheiro”, daí eu falei “como?”, 
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ninguém via que ela estava grávida, daí a gente vê toda essa situação da família, da 

desestruturação da família, muita coisa que envolve e muitas vezes a gente não 

entende o mundo deles né, dos jovens dos adolescentes, eu creio que seria isso 

também, questão do trabalho né, oportunidade de trabalhos. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Já, já 

conversei, sempre oriento, ele disse que não valia a pena, que eles tinham que levar 

firme, e que se dependesse da gente pra apoiar, ajuda-lo né, então a gente sempre 

assim, quando a gente sabia a gente ajudava e motivava ele né. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Olha, não muito, porque a gente é tanta aula que a gente tem que dar, tanta coisa que 

a gente tem, que a gente não tem muito contato com família né, família assim, 

quando a gente sabia a gente comunicava a escola, motivava, principalmente as 

turmas da noite assim, a gente anda muito junto com a pedagoga, e a gente falava 

“oh, não veio fulano”, “oh, não tem prova”, e ela ligava, ia atrás, ela incomoda tanto 

que às vezes os pais brigam com ela, porque ela fica incomodando. Na turma da 

noite a gente fez um acompanhamento bem mais de perto, uma mãe, eu tive contato 

com uma mãe também, que o filho foi preso, depois que ele saiu da cadeia, a mãe 

vinha trazer, ficava as aulas ali no refeitório, durante o tempo todo pra ver o filho não 

sair da sala, e não sair da escola, só que claro, é uma mulher que também trabalha em 

outra escola, ela trabalhava durante o dia e a noite vinha acompanhar um piá de mais 

de 18 anos, um baita homem, pra que ele não saísse, não fugisse. Foi até uma parte, a 

gente conversava, ela dizia que não sabia o que ia fazer, o que ela podia fazer era 

ficar ali né, vigiando ele, foi uma coisa bem atípica mesmo, mas a mãe não aguentou 

até o fim e o filho já desistiu também, vem, sai com material, mas no caminho ele já 

desiste e ia pro grupo dele.  

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Olha normalmente 

são aqueles que tumultuam a turma, aqueles que não têm interesse em estudar e não 

querem que os outros também, sabe, têm o direito, e a gente, muitas vezes, temos... 

nós, muitas vezes, damos mais atenção a esse aluno do que os que estão ali pra 

estudar mesmo, então muitas vezes a gente dá pra aquele que não tem compromisso, 

vem porque tem que vir, porque ele tem bolsa família ele tem que vir, a escola vai 

ficar perturbando pai e mãe, o Conselho Tutelar vai ficar em cima, eles incomodam 

bastante, vai, vai, antes até mesmo no primeiro trimestre eles meio que se evadiu, 

mas por causa dessa questão do compromisso social que eles tem, eles vão até o final 

do ano, se eles pudessem se evadir mesmo, eles já evadiam no começo, se eles não 

dependesse de bolsa família, esses projetos sociais, mas o perfil mesmo já entra com 

certo desinteresse, tumultua, fica com desinteresse, a gente tem paciência, conversa, 

tira pra fora, encaminha pra pedagoga e tudo mundo trabalha nesse sentido, muitas 

vezes gastado muita energia, muita que a gente poderia desenvolver com os alunos 

que estão interessados, que são comprometidos e que querem mesmo, eles muita 

perda por causa do perfil desses alunos que estão ali e não querem nada com nada, e 

acaba, não evadem mais porque essa situação social né. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Eu creio assim, a questão que vai 

diminuindo né, as demandas, daí diminui as demandas, a gente que é professor e 

depende né, antigamente aqui tinha todas as aulas de um padrão, por causa disso nós 

temos diminuído muito a questão de pegar mais um colégio pra poder fechar um 
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padrão  de 20 horas, ainda que é só 20, o resto é extraordinária, mas o que tem 

antigamente assim uma demanda de 45 horas, eu tinha né, muitos anos, toda a vida 

foi 45 horas, foi pouco tempo, faz quanto...uns 6, 7 anos que começou a diminuir, a 

diminuir, tá lá com 40, muitas vezes a gente tá com 30 né, não tem mais aquela né, 

por causa da questão da evasão. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Olha, eu trabalhei 

em um colégio do interior, e a evasão à noite era muito grande nesse colégio do 

interior sabe, daí junto lá, professores e diretores montaram um projeto né, de esporte 

e a evasão diminuiu bastante, porque daí o ano todo a gente estava lá em questão de 

participação dos grupos e jogos, tanto meninos como meninas né, então foi bem, e 

continua sendo, porque eu não tô mais nesse colégio, mas a noite é movimento até o 

fim do ano sabe, é interessante que até o último dia de aula pessoal tá ali, sabe, que a 

gente tinha projetos muito legais, e até os professores participando, no caso a maioria 

era homens a noite também naquele colégio, então eles estavam ali nas equipes, o 

diretor também bem envolvido em esportes, a gente viu ali que a evasão foi diferente 

por causa disso, agora em outros colégios que a gente vê é, tem tido evasão por mais 

que não sei…cada colégio tem o seu perfil, e por mais que o diretor, professores tem 

assim trabalhado, mas mesmo assim eles evadem mesmo, sabe. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Olha, eu no 

momento não poderia te dizer assim, sei que tem a questão, eles montam projetos no 

sentido de interclasses, grêmio, preparação pra semana cultural né, então tem alguns 

projetos assim, muitas vezes a questão do contra turno coisas assim né. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? É 

que a gente não tá muito ligada na questão sabe, temos poucas aulas, no caso eu só 2 

aulas por turma e a gente tem um monte de turma, pra ter uma ideia eu tenho que ter 

7 turmas, 8 turmas pra 20 horas, então você imagina 8 turmas, 30 alunos né, então a 

gente tem bastante, a gente vive mais em função de preparar a aula, de dar aula, de 

organizar projetos com os alunos ali, dinâmicas, tudo, que a gente não se informa de 

tudo, eu não posso te dizer de algum projeto. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Eu 

creio que sim né, eu creio assim que pode, por mais que nós estamos vivendo num 

período de…a gente tem andado junto com os pedagogos, tem assim tido um apoio, e 

tanto projeto que a gente quer desenvolver, eles estão ali nos apoiando né, então  eu 

creio assim que no momento há um cuidado assim né, para que o aluno permaneça 

na escola com interesse, com tudo né, a gente tem trabalhado junto. 

 

E4 D1 

Gênero: Feminino. 

Formação/ ano: Educação Física. 

Tempo de trabalho no Estado: 27 anos. 

Tempo de atuação como docente: 27 anos 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 19 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar é 

todo aquele momento em que o aluno não está presente conosco, independente da 
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situação né, porque se ele está doente ele não está assistindo aula, ele está fora da 

sala de aula né, se o aluno não vem pra escola por motivos fúteis também é uma 

evasão né, eu acredito assim que o aluno não estando em sala de aula, ele está 

perdendo, perdendo conteúdo, perdendo sua condição de capacidade intelectual, 

perdendo condição de se socializar com outros alunos, com os professores... Ele tá 

perdendo alguma coisa, a partir do momento que ele não está aqui, ele está ausente, é 

lógico que perante a lei a evasão é só quando ele não está na escola sem um motivo, 

sem uma justificativa plausível, então aí seria uma evasão, mas todo momento que 

ele está aqui ele faz falta né, e é evasão. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Muito presente, eu acho que nos dias de hoje, de uma maneira geral nas escolas do 

estado do Paraná, o Ensino Médio ele está com problemas, precisa de uma mudança, 

precisa de um repensar pro Ensino Médio, da maneira que está exposto hoje o nosso 

aluno não está frequentando, ele está se ausentando cada vez mais, ele não está 

sentindo assim, me parece que ele não percebe a importância, não sei que fatores 

levam ele a ter esse entendimento, mas hoje o nosso Ensino Médio, principalmente o 

noturno, os números de evasão são absurdos, mas não é só na nossa escola, eu acho 

que na maioria em geral, na maioria das escolas do Paraná. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Então, eu acho que 

entra uma série de fatores, eu acho que dentro da escola pública nós temos um fator 

que é primordial, que é a ausência da família, a família não se faz mais presente, ela 

não se responsabiliza, então o nosso aluno de Ensino Médio, tenho a impressão que 

ele tá por conta própria né, então você chama pais, você não tem, o pai nunca pode, a 

mãe nunca pode, o trabalho não permite que venha, eles acham que o aluno está por 

conta e veja que o aluno que ta entrando no Ensino Médio ele tá com idade escolar 

de 13 pra 14, de 14 pra quinze, ele ainda precisa de suporte familiar, ele ainda precisa 

de orientação familiar, então eu acho assim, a presença da família é um dos fatores 

que agrava muito a evasão escolar né.  

Outra questão eu acredito que seja também dentro da escola, a maneira que 

nós estamos trabalhando hoje os conteúdos, a maneira que estamos agindo 

metodologicamente, a maneira que o professor tá passando, existem metodologias 

hoje que a gente tem que superar, metodologias que não condizem mais com a 

realidade que a gente tá vivendo né. Nós precisamos de aulas mais inovadoras, mais 

criativas, precisamos usar muito a tecnologia de uma forma consciente nós 

precisamos usar, precisamos levar o aluno do Ensino Médio pro mundo, e a 

tecnologia possibilita isso, tornar essas aulas diferenciadas, trazer mais aulas práticas, 

ele precisa entender que aquele conteúdo vai ser usado em algum momento, se ele 

não tiver as aulas práticas ele não consegue entender isso, não consegue ver sentido 

naquilo, então eu acho que são fatores importantíssimos, é a família, é a metodologia 

do professor que precisa ser revista em alguns pontos, temos professores muito bons 

que trabalham [aulas] bem diferenciadas, nós precisamos rever algumas coisas.  

Temos também a parcela do governo que eu acho que precisa de um suporte 

um pouco maior, porque tá precisando de um suporte, tá precisando de uma 

valorização maior do professor, de apoio pro professor, tá precisando dentro da 

escola pública profissionais de outras áreas que possam dar suporte psicológico pro 

aluno, pro professor, então nós temos são N fatores né, que no todo tão fazendo que o 

nosso aluno não perceba mais sentido na escola, ele não percebe mais, ele não vê a 

importância da escola mais. 
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6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Já, nós na nossa escola nós temos uma forma assim bem peculiar de agir, então a 

gente conversa primeiro com o aluno, porque a gente entende que o aluno do Ensino 

Médio já tem uma idade e ele tem que começar a assumir algumas responsabilidades, 

então a gente conversa com o aluno, se a gente não tiver êxito a gente vai a busca dos 

pais. Aí é um pouco mais difícil, aí a gente tenta os pais através de correspondência, 

de bilhetes, através de WhatsApp, através de carta mesmo, correspondência via 

correio, Conselho Tutelar né, então a gente tenta de todas as maneiras, quando o pai 

consegue vir a escola, a gente conversa com os pais, mas às vezes as respostas que a 

gente tem a gente não entende sabe, às vezes o pai diz assim pra você: “mas 

professora, ele não quer vir, não sei o que fazer”.  

Infelizmente, a autoridade dentro de casa é o pai e a mãe, se o pai não sabe o 

que fazer com o aluno e o aluno tem autonomia pra não querer vir, o que a escola vai 

fazer, nós perdemos a nossa ação aí, por isso a família precisa ser responsabilizada, 

nós temos o poder público que não está fazendo a sua parte, nós temos aí um poder 

público, uma rede de proteção que infelizmente não está funcionando e não está 

responsabilizando a família, está responsabilizando só a escola, a escola tem uma 

parte de culpa, ela precisa rever umas coisas, mas a família muito mais, e a família 

não está sendo acionada. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Então, a gente chama a família 

na escola, quando a família vem faz uma conversa de orientação, a gente passa pros 

pais toda a vida escolar de seus filhos, como estão suas notas, como está seu 

comportamento, como estão as suas faltas, tudo isso é registrado, nós temos registros 

né, de orientação a família, registros de orientação ao aluno e registros de orientação 

ao professor, então a gente faz o registro a equipe pedagógica e diretiva da escola, ela 

faz o trabalho de orientação nas três veias principais do atendimento pedagógico, que 

é a família, o aluno e o professor, e todos esses atendimentos são conversas de 

orientação, essa conversa de orientação é registrada a gente passa que precisa da 

presença, a importância do aluno estar na escola, que é importante ele estar aqui, e 

tudo isso fica registrado. 

Os pais num primeiro momento entendem, consentem com tudo, acham que 

tudo é muito importante, agradecem a escola por tudo aquilo, assinam lá a presença, 

que eles estiveram presentes, mas eles vão pra casa e o filho continua faltando não 

muda nada, a nossa ação é até aí, mais que isso eu não posso fazer, a partir daí quem 

tem que agir é o poder público, responsabilizando essa família, a escola fez, chamou, 

conversou, orientou mas a partir daí não tem o que fazer mais. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Eu acho que existe, 

nós temos um perfil assim bem característico assim, geralmente são alunos 

trabalhadores, maior parte são alunos trabalhadores, que de uma certa maneira 

precisam priorizar o trabalho ao invés dos estudos, numa maneira mais chula de 

dizer, precisa botar comida na mesa, e isso é mais importante que a aprendizagem, 

esse é um grupo, um perfil bem característico da nossa escola, são alunos do noturno 

e geralmente são trabalhadores, e chega um determinado período do ano quando o 

trabalho pesa demais eles desistem da escola, porque eles precisam dar conta do 

trabalho. 

Nós temos outro grupo de alunos que é aquele grupo que a família não é 

presente da maneira nenhuma, são pais ou separados, ou mora com a vó, não sabe 
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onde estão os pais, ou a mãe já tem outro relacionamento, o pai já tem um outro 

relacionamento e aí existem conflitos familiares muito grandes que às vezes o 

adolescente não dá conta daquilo, então ele, e a pessoa que tá na casa também não se 

sente tão responsável por aquela criança, por aquele adolescente, “ah, ele é meu 

enteado, não precisa” né, esse é um perfil, é um outro perfil de aluno. Nós temos um 

outro grupo bem grande que a gente percebe que dentro da família o pai é uma 

presença muito forte, e o pai é caminhoneiro ou ele trabalha fora de casa, ele vem pra 

casa em períodos curtos, e esse aluno não respeita a presença materna, só a do pai, 

então quando o pai vem pra casa, o pai vem pra escola, a gente conversa, o pai faz 

aquela loucura em casa depois o pai vai pro trabalho e a situação a mãe não consegue 

dá conta, então são perfis de alunos geralmente, desestrutura familiar, necessidade 

financeira, de trabalho aí que está, e um desajuste emocional, tem um desajuste 

emocional bem grande também, hoje nós enfrentamos um outro grupo de aluno que é 

um grupo de alunos que está totalmente desajustados, eles estão assim, acelerados 

demais com a tecnologia, sem limitação na casa, só com equipamentos, jogos e 

celulares, e viram o dia ou viram a noite e no outro dia não conseguem levantar pra 

vir pra escola, daí existem os casos de depressão, existem os casos de desajuste, 

crianças se cortando, querendo se matar, então esse é um perfil de aluno dessa nova 

era aí, tecnológica, que a família não está sabendo limitar, então é mais um outro 

grupo de alunos. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Nossa, ela afeta diretamente, é 

diretamente proporcional, se o meu aluno não tá na escola, eu não tenho como 

ensinar, eu não vou ter índices nunca, eu não vou ter qualidade nunca, porque ele não 

vem, ele não vai conseguir me demonstrar uma qualidade de aprendizagem se ele 

não assistiu aula, eu não consigo, entendeu, e se eu não tiver um número razoável de 

alunos dentro da escola, hoje, por exemplo, as provas externas elas precisam de um 

limite de 86% de alunos dentro da escola, então se o meu aluno evadido não estiver 

aqui, esses números nem são consideráveis, quer dizer, a minha escola pode ter uma 

qualidade imensa com os que estão aqui, com os que frequentam, mas os que não 

frequentam não permitem que esses alunos que estão aqui mostrem a qualidade que 

eles têm, porque os meus índices não são avaliados se eu não tiver 86% de presença, 

então tá diretamente ligado, porque a falta deles prejudica quem vem todos os dias, 

porque eu não consigo mensurar, não tem como mensurar né, então, por exemplo, 

SAEB é uma prova externa que me dá o índice da escola, de aprendizado, índice do 

colégio E4 vai sair através do SAEB, da prova SAEB, então eu tenho alunos muito 

bons dentro da escola pública, mas se no dia da prova eu não tiver os 86% de alunos 

que façam a prova, esses meus índices não vão ser avaliados, e ninguém vai saber se 

o E4 tá trabalhando bem, se tem qualidade, porque não tem número, e hoje 

infelizmente tudo é por número né, então é diretamente, a evasão na escola é um dos 

maiores problemas que nós temos hoje e é muito difícil de enfrentar, porque a gente 

tem armas que são limitadas pra você agir né, eu posso agir com orientação, eu posso 

agir com encaminhamentos, mas veja eu encaminhei o aluno pro Conselho Tutelar, 

mas se o Conselho não conseguir ir até a casa, não conseguir agir com esse aluno, 

parou aí, e aí? Então são situações que comprometem né. 

 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da evasão? Sim, não só a nossa escola, hoje todas as escolas do Paraná trabalham 

com o programa Presente Na Escola, que ele faz uma mensuração de números 

diariamente, todos os dias eu tenho um boletim que me diz, por turma, o quanto eu 
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tive de presença, todos os dias, então nós temos um controle desde Maior, que está 

sendo feito esse controle, e antes desse programa do Estado do Paraná, nós já 

tínhamos um programa particular, da escola, a gente tinha um quadro e nesse quadro 

tinha um cronograma dos alunos faltantes, e todos os alunos que faltavam no dia, as 

pedagogas encaminhavam uma mensagem pros pais, comunicando que o filho não 

veio a escola, se ele pode entrar em contato com a escola pra dizer o que aconteceu, 

porque não veio né, pra que tivesse uma comunicação entre a família e a escola, 

porque às vezes ele sai de casa, mas ele não chega aqui, então se pelo menos eu 

consigo contatar o pai e avisar que o filho não está aqui, o pai tem condições de 

verificar o que está acontecendo né, então antes desse programa nós tínhamos esse 

controle e até hoje nós fazemos isso, todos os dias os alunos que faltam na escola, a 

gente encaminha uma mensagem pros pais dizendo: “seu filho não compareceu na 

escola hoje”, através de SMS, é o governo do estado do Paraná tem outro programa 

né, que quando o professor faz a chamada no RCO, o aluno levou falta, vai uma 

mensagem automaticamente pro pai dizendo isso, mas pro pai receber essa 

mensagem, ele tem que estar com o número de telefone aqui na escola atualizado, e 

conectado ao seu CPF, se o pai não fizer isso, essa mensagem não chega. Então, aí 

que depende da responsabilidade de cada um com seus filhos né, nós temos pais que 

trocam de celular todos os dias, e você nunca sabe, nunca consegue entrar em 

contato, então quer dizer até que ponto tem preocupação né, então. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? A 

prevenção que o governo do estado está fazendo hoje é justamente o Presente na 

Escola, porque ele te dá todos os dias, ele te dá por sala de aula, por exemplo, 6º 

anos, teve lá hoje 80% de presença, e abaixo ele te dá o nome dos alunos que não 

estavam na sala, aí o que nós fazemos aqui, a pedagoga já entra em contato, tenta 

ligar, mas aí que eu digo que entra a responsabilização da família, por exemplo eu 

vou ligar pra todos, mas pra todos que o número de telefone na escola esteja 

atualizado, que é o que não acontece daquela lista de 20, 30 alunos que eu tenho no 

dia, às vezes eu consigo falar com 2 ou 3 só, e aí como eu vou entrar em contato com 

essa família, pra ver o que aconteceu, se o aluno tá doente, pra ver se ele tá de 

atestado, pra ver se ele tem alguma dificuldade, pra ver se não aconteceu uma coisa 

mais urgente na casa, uma coisa mais emergencial entendeu, aí a gente, então o 

Estado tem mecanismo que facilitam, que ajudam o nosso trabalho em tentar 

prevenir a evasão, mas nem sempre isso é eficaz, porque falta conexão com a família, 

uma conexão certa, entendeu, porque os pais vem nas reuniões eu peço que eles 

atualizem os telefones, eles atualizam, mas dali um mês, 2 meses, eles trocam o 

telefone e não vem mais pra escola, e aí a gente fica sem comunicação né. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Sim, 

da mesma forma, como eu falei anteriormente pra você, nós temos 3 fatores bem 

importantes, a família né, que tem que ser responsável pelos seus filhos e precisam 

saber que ele está na escola e fazer com que isso aconteça, temos a parcela da escola 

que é aí justamente onde você está entrando, se o trabalho da equipe pedagógica não 

estiver coerente, alinhado com a aprendizagem, não estiver assim bem 

organizadinho, vai falhar, porque quem faz o acompanhamento das metodologias, 

das práticas de sala de aula é a equipe pedagógica e diretiva da escola, então somos 

nós que temos que estar acompanhando como está sendo sendo feito as avaliações, 

como está sendo feito as recuperações, a metodologia que o professor está usando 
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não está funcionando, precisa mudar, então essa orientação quem tem que passar 

para os professores é a equipe pedagógica e diretiva, então tem que ter essa 

alinhamento, essa é a parcela da escola, é fazer que isso esteja alinhado, nas reuniões 

pedagógicas, nas conversas, nas formações, fazer que tudo isso esteja organizadinho, 

que os professores saibam todo o trabalho da escola, como a escola avalia, qual é a 

forma de avaliação que é importante aqui dentro, então aqui tem uma, então como 

que tem que ser isso, qual é o perfil do meu aluno pra que a gente possa fazer esse 

trabalho de uma forma bem eficaz. 

 

-Vocês têm transferências pra outros colégios? Pra outras escolas aqui de 

Guarapuava não, são poucas, temos transferências pra outros estados, quando os pais 

sem migrando em busca de trabalho, pra Santa Catarina no período do verão tem 

bastante transferência, os próprios alunos pra Santa Catarina porque começa a 

temporada pra trabalhar, pra pegar trabalho temporário, depois eles acabam 

retornando, mas é mais em busca de trabalho as transferências que a gente tem, ou de 

mudança de cidade. 

 

-E pra EJA? Pra EJA nós temos alguns também, mas são poucos, está havendo uma 

procura mais justamente daquele aluno que está trabalhando e precisa concluir o 

Ensino Médio mais rápido, então ele busca o EJA porque ali de uma certa forma ele 

não vai ter ali todos os dias aula né, ele pode ter períodos de descanso e ele pode 

acelerar um pouquinho os estudos, então aqueles alunos que estão bem atrasados eles 

buscam, mas não são muitos não. 

 

-Nos últimos anos você percebeu assim de o número de alunos aumentou ou 

diminuiu? Então, nos últimos anos, na nossa escola aumentou o número de turmas 

do diurno, porque nós não tínhamos Ensino Médio diurno, nós tínhamos só o 

noturno, então o noturno ele vem diminuindo gradativamente, nós já tivemos uns 5 

anos atrás 8, 9 turmas, esse ano nós temos só 3, e não sei quantas vai ter ano que 

vem, não sei se vou conseguir manter as 3 a noite, mas pela manhã, por exemplo, ano 

que bem eu vou ter 6, ano que vem dobra, porque eles preferem estudar durante o 

dia, me parece que a família também, prefere que fique durante o dia, a noite 

geralmente são os trabalhadores que vão, que eles precisam trabalhar de dia, então 

não tem outra forma né, a não ser estudando a noite. 

 

 

-Faz quantos anos que começou o EM diurno? O diurno é o segundo ano, nós 

começamos ano passado, então ano passado nós começamos com 1º ano, esse ano 

nós ja temos dois 1º anos de manhã e um 2º, e ano que vem a gente vai ter três 1º 

anos, um 2º, e um 3º, provavelmente, ou dois 2º não sabemos ainda. 

 

E4 P1 

 

Gênero: Feminino. 

Formação/ ano: Pedagogia. 

Tempo de atuação no Estado: 15 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 15 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Ausência dos 

alunos na escola, muitas faltas, o aluno começa a ter muitas faltas, não acompanha o 
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conteúdo e ele vem a ser aluno evadido ao longo do período ele deixa de ir pro 

colégio. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Sim, nós temos, alguns casos são devidos à gravidez na adolescência, gravidez, 

alguns casos são devidos ao baixo desempenho, alguns casos são devidos também a 

outros fatores, socioeconômicos, drogas. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Um grande desafio, nós 

temos três turmas de Ensino Médio pela manhã, também temos o Fundamental 2, a 

evasão está presentes em todas as modalidades de ensino, tanto no Fundamental 2 

como no Ensino Médio, alguns deixam também de vir pro colégio para trabalhar, 

largam do estudo, mudam para a noite em função do trabalho também. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Algumas disciplinas, que são 

disciplinas, que são mais... que os alunos encontram mais dificuldades, Química é 

uma delas, Sociologia também, é uma disciplina que os alunos encontram bastante 

dificuldade, Física. Às vezes a questão do acolhimento é muito contraditório você 

trabalhar e falar sobre evasão, porque o aluno falta a gente faz a busca, os alunos 

retornam, ao retornarem nem sempre o acolhimento é eficaz porque o professor já 

questiona, porque tantas faltas, porque você voltou, as dificuldades que vão, 

aparecendo, então isso também é um problema sabe, eu acho que todas essas 

questões que eu citei, são elas fundamentais, de manhã o nosso número de alunos 

evadidos no Ensino Médio não é tanto, mas nós temos, temos alunos evadidos, 

alguns também depressão, alguns pararam pela questão da depressão, gravidez, que 

nós tivemos esse ano, depressão, gravidez e baixo rendimento. E também alguns 

alunos já são repetentes, já foram alunos repetentes de outras séries, e já vem com 

uma defasagem. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Sim. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Essas conversas, quando o aluno 

falta nós fazemos a primeira conversa com os alunos, conversamos com eles, 

explicamos, mostramos o caminho, chamamos a família, os responsáveis também, 

em alguns a gente tem sucesso em outros não, a família às vezes se sente pressionada 

pelo próprio filho ou pela filha entende, então eles me parece, o sentimento que a 

gente tem é que eles “lavam as mãos”, esse ano nós tínhamos uma aluna que estava 

grávida, insistimos que ela viesse,  

ela até frequentou o 1º trimestre, e colocamos pra ela, que depois ela teria assitência, 

ela tem direito a isso, a licença a maternidade, mas ela não foi em frente, no 2º 

trimestre ela abandonou a escola, e os pais também, os pais daí apoiam, daí outros 

fazem, tem uma relação maritalmente, a família também os pais, ele casou foi morar 

em outro lugar, e daí eles não querem vir mais pro colégio. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Não tem, 

infelizmente não tem, pode tanto ser a classe social independe pra evadidos, 

independe não tem sabe, geralmente alguns têm, os que se acentuam mais, são 

realmente os que tão na situação socioeconômica já comprometida, mas isso não é 

regra, não é regra, então todos, qualquer aluno pode ser evadido e por qualquer 
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motivo, por qualquer motivo pode se evadir, infelizmente é uma coisa que a gente vê, 

fazemos nosso trabalho, conversa, chama família, conversa com o aluno, manda pro 

Conselho Tutelar, mas chega um momento que não adianta, que você não tem mais o 

que fazer, você fica de mãos atadas.  

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Muito, porque todos os índices são 

realizados a partir do fluxo de alunos, a matrícula inicial, nós temos turmas que 

iniciamos com 30 e poucos, temos 20. Nós temos o programa Presente na Escola, 

que veio para auxiliar, e o que a gente percebe que diariamente é um número X de 

alunos que falta, nem sempre são os mesmos alunos, mas você consegue ter 100% da 

turma, não existe, é utopia você dizer que tem 100% da turma presente, independente 

de série, (no primeiro ano nós temos 3 evadidos), três evadidos (sim, mas de manhã, 

porque na realidade da noite tem muito), no 2º ano nós temos uma né, que foi a 

questão de? (De gravidez), isso né, então até não são muitos de manhã, mas a noite é 

um problema maior, porque a noite já são os mais velhos, são os que justamente os 

que carregam com si muitas reprovações, daí a coisa não funciona, mas o 100% de 

frequência, independente da série, não se tem, isso é uma coisa que não vai ter, se 

tirar dos relatórios desde o início do ano, não vai ter que tenha 100% de alunos na 

turma, sempre vai ter alguém, acontece de por algum motivo ou outro sair, de se 

evadir sabe. 

 

11) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. (A gente tenta mas 

é bem complicado, a gente orienta, a gente procura fazer o que pode), é que é uma 

construção de muitas mãos né, eu vejo assim que essa questão da evasão vai muito 

além do trabalho da própria pedagogia, depende muito do profissional, do professor, 

do aluno, da família, da escola como um todo, a sociedade, então a evasão é um 

problema social, a evasão escolar não é um problema só da escola, é um problema 

social que é construído por muitas mãos, às vezes até mesmo o próprio currículo, os 

conteúdos não são aqueles que eles queriam, que eles anseiam, ( muitos dos nossos 

alunos, ele se evadem pela necessidade de trabalho, muitos pela necessidade de 

trabalho, principalmente no noturno, é o horário que eles saem do trabalho,  já não 

permite que eles venham a aula né, isso acaba gerando evasão porque vai tendo 

muitas faltas né, eles já não conseguem mais acompanhar, então é a necessidade 

econômica que afeta muito, problemas sociais. 

 

12) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? É o 

Presente na Escola, é um dos programas, é um programa novo, monitoramento, agora 

o Ensino Médio vai ser reformulado, foi parte para o Fundamental, ano que vem vai 

haver uma reformulação do Ensino Médio, não sabemos o que vem por aí, mas 

estamos pensando, lógico nós trabalhamos em cima desses alunos, a melhoraria, os 

professores tem que procurar novas metodologias, maneiras de atingir esses alunos, 

que não seja tão cansativo, que seja algo significativo, que seja atraente, porque 

independente de qualquer forma o aluno tem agora ele tem tudo em suas mãos, o 

mundo tá na mão dele, a escola é o lugar que ele tem que ter limites, regras, ele vai 

ter que ter um horário fixo de estudo, e isso a gente percebe que muitos não tem fora 

da escola, eles são livres pra tudo, então muitas vezes a gente chama a família, 

orienta em questão do uso de jogos, ficarem muito tempo no celular, dormir muito 

tarde, que a gente percebeu que alguns alunos dormem em sala de aula porque vão 

dormir muito tarde, então são N questões, o Estado tem também está buscando né, eu 
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acho que isso é uma construção que a partir de agora é ainda mais desafiadora, nesse 

tempo que estamos vivendo. 

 

-Nesses últimos anos, você percebeu o aumento de turmas? Diminuição do 

número de evadidos?  (Então pela manhã, esse o nosso segundo ano ainda com o 

Ensino Médio, então pra nós o número de evadidos no Ensino Médio é pequeno, 

então esses dados assim você vai ter mais com as turmas da noite, de manhã é o 

segundo ano que nós temos Ensino Médio, então como a gente falou de manhã são 

poucos). À noite você vai ter um material bem mais interessante pra sua pesquisa, 

são poucas turmas, mas poucos alunos porque a evasão é grande. 

 

-Vocês tem mais algum comentário sobre a evasão? A busca é constante, a gente 

pode fazer com esses alunos, eles tem acesso a escola pública, a permanência dos 

alunos e o sucesso deles na escola é que é o problema, o acesso é pra 100%, a 

permanência não é pra 100%, e o sucesso também não é 100%, então a reprovação 

também é um grande problema para a evasão, se os alunos vão mal, agora é 

trimestre, no 1º trimestre, como eu posso dizer pra você, ele não pode ficar com uma 

nota abaixo de.. ( 3.0 pontos né), 3 pontos porque senão ele praticamente não 

consegue nos 2 últimos trimestres, então tem que ter um cuidado muito grande em 

relação a tudo isso, nós estamos caminhando, eu vejo que a gente dá 1 passo hoje, 

retrocede 2 amanhã, depois a gente avança mais 2, e assim a gente vai indo, mas 

ainda assim nós convivemos com a evasão. 

 

E4 P2 

 

Gênero: Feminino. 

Formação/ ano: Pedagogia. 

Tempo de atuação como docente: 19 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 14 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar é o 

mesmo que o abandono, quando os alunos param de frequentar, pra mim quando o 

aluno abandonou de vez, ele se evadiu, porque quando tão vindo são alunos faltosos 

né, mas quando para de vir entram pra abandono, evasão escolar. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 
Esse ano assim foi atípico, esse ano aumentou muito, porque todos os anos temos 

casos né, por motivos diversos, esse ano foi um ano que teve muito caso de gravidez, 

adolescentes grávidas, algumas até fizeram, começaram a fazer exercícios domiciliar, 

que é exercícios de fazer na casa né, mas na hora de retornar não tinham com quem 

deixar a criança e não retornavam, e outros por causa de emprego e alguns desistem 

porque eles começam o ano muito relapsos já, então já sabendo como funciona, eu 

sempre converso com eles, desde o primeiro dia de aula, conversamos, aí eles levam 

na brincadeira, aí quando eles veem, são 4 trimestres né, quando terminou o 1º 

trimestre e eles estão com nota baixa, eles desistem, então são vários motivos 

diferentes de evasão. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Eu acho que ainda é 

um desafio que tão todos tentando entender e querendo ajudar as famílias e ajudar os 

alunos, só que a gente não, foge da nossa alçada, porque na escola a gente tenta, 
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incentiva, os professores através de reforço de conteúdo, a escola faz o que consegue 

fazer, mas eu acho que a família não tem mais autoridade né, pra passar no 

adolescente, os pais falam: “mas eu mando ele vir, ele não vem, não posso fazer 

nada”, então é um desafio em termos de gestão, em termos de…um desafio pra todos 

né, pra família também porque eles não estão mais sabendo o que fazer com o filho 

que não quer mais vir pro colégio. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Então eu vejo que são vários 

motivos diferentes, entre as meninas a gravidez na adolescência, gravidez precoce é 

um dos motivos, porque daí eles não tem com quem deixar a criança e não retornam, 

como a gente ta vendo esse ano, a dificuldade de aprendizado é um motivo também, 

muitas vezes não é visto mas é um motivo, o aluno não só porque ele tem preguiça, 

ele desiste porque ele tem dificuldade, não sabe como sanar com aquela dificuldade, 

ele não consegue e acaba desistindo, a falta de autoridade das famílias, de 

acompanhamento, não só de autoridade mas de acompanhamento também, incentivo, 

então as famílias que incentivam, pelo menos quando a gente conversa, pela maneira 

que eles se expõem aqui, parece que eles dão importância, que eles querem que os 

filhos venham, mas eles não tem mais aquela autoridade, que o pai, a mãe manda vir 

pro colégio ele tem que vir, muitos adolescentes, muito jovens eles levam a vida 

como querem, eles não tem mais esse direcionamento da família, eles fazem como 

eles querem, é o que a gente tem percebido aqui, muitos por gravidez, dificuldade de 

aprendizado, falta de acompanhamento familiar, alguns casos de trabalho, tem 

bastante casos de trabalho, porque eles trabalham o dia todo, eles não conseguem 

conciliar o horário de saída do trabalho, chegar em casa, comer e vir pro colégio no 

horário, então ele começa a se atrasar e não da conta mais, eu acho que são esses os 

motivos que eu mais percebo né. 

 

6) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? Sim, 

a gente faz um acompanhamento desde o começa porque alguns casos são os 

mesmos, que já se repetem a mesma história por vários anos consecutivos nos anos 

anteriores, então a gente já conhecendo tenta acompanhar desde o começo, e 

tentamos sempre conversar desde que se começa tem que estar, porque daí vai 

acontecer assim, alguns os pais trocam muito de telefone, não te atendem mais, e a 

gente não tem como fazer esse trabalho de ir até na casa, mas o contato é com o 

aluno, manda recado, ou pelos colegas e pelo telefone, principalmente telefone, 

mensagem, então tem os pais que eles evitam contato, daí assim quando é de menor a 

gente faz a tentativa via o Conselho, só que não tá surtindo efeito nenhum nos 

últimos anos, até que no Fundamental, eles vão mais atrás, mas no Ensino Médio a 

gente não tem retorno assim via Conselho, porque o Conselho quer...os últimos que 

eu enviei, eles queriam saber se eu fui na casa dos alunos, eles mandaram um 

protocolo, documentação antiga, onde umas das ações era ir até na casa, e a gente 

não faz isso, mas a gente não tem como fazer, não tem um carro próprio do Estado 

pra fazer isso, e se eu vou com o meu carro e alguém faz alguma coisa né, entendeu? 

não vou me ressarcir né, a gente não pode se expor, não sei como abordar uma 

família né, não tenho formação pra abordar uma família, chegar lá e “quero saber 

porque teu filho não tá indo” né, então eu vejo que há um risco, principalmente por 

ser a noite, e eu vejo que seria um trabalho de uma assistente social e do Conselho 

Escolar né, então daí fica assim, que da minha conta a gente já mandou carta, já fez 

ligação, já mandou SMS né, que é o que a gente pode fazer, mas daí eles colocam 

que não que você tinha que fazer mais que isso, pra daí que se a gente fizesse tudo o 
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que eles achavam que a gente tinha que fazer eles tomariam uma atitude, mas a gente 

não tem tempo pra isso né, digamos trabalho só eu de pedagoga né, daí aqui no 

colégio são poucas turmas, 3 turmas, eu vou largar pra ir na casa, não vou né, me 

arriscar de ir a noite, não vou. 

 

8) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Tem um perfil, mas 

sempre é casos novos, surgem casos novos, seria isso, o aluno trabalhador e o aluno 

com dificuldade de aprendizado, e geralmente assim é o aluno que não demonstra 

muito interesse pelo estudo dele sabe, tem alunos que a gente percebe que estão no 

colégio porque os pais mandam mas aí eles vão levar na brincadeira, “faltei hoje, vou 

faltar amanhã”, daí eles vem que tem bastante faltas e desistem, “porque eu vou 

reprovar mesmo”, ele não reprovar só porque ele tem dificuldade, ele se esforçou e 

não conseguiu, então tem aquele aluno que não tem vontade de estudar, ele ta aqui 

porque ele tem que alguém mandou ele vir, então ele vai até um ponto e...ele tem 

uma desculpa da própria família, “eu vou reprovar mesmo, eu vou desistir”, ele foi 

mal porque ele não queria estudar né, daí quando ele vê que vai reprovar porque ta 

indo mal, “ah, não adianta mais eu vir”, muitos não tem vontade né, acho que não 

tem como fazer um perfil, são caso diferentes, tem a gravidez, tem o aluno que é 

trabalhador, normalmente porque tem dificuldade em vir né, de trabalhar o dia todo,  

geralmente eles trabalham em trabalhos pesados, trabalho braçal, oficinas, tem 

bastante meninos que trabalham em oficinas mecânicas, daí chegam tudo sujos de 

graxa, as vezes a gente fala vem sem tomar banho, eles falam “como vou vir sem 

tomar banho”, realmente tem casos que não tem, tem o trabalhador, as grávidas, o 

aluno que não quer estudar, são perfis diferentes sabe, acho que não tem assim só um 

perfil, são casos diferenciados. 

 

9) Como a evasão afeta a escola pública? Ela afeta em vários níveis, afeta no nível 

de, eu  acho que os alunos não olham por esse lado, nem as famílias, no sentido 

econômico, porque todo mundo que tá na escola tá gerando despesa né, então eu 

acho que afeta o Estado na gestão da econômica, afeta os colegas, porque nós 

tivemos uma turma que ela não era tão pequena, mas foi evadindo um, evadindo 

outro e a turma ficou pequena, então a turma parece que foi ficando desmotivada por 

serem poucos, eles vem um desiste, outro desiste, então afeta a motivação dos 

demais, quando tem muitos alunos evadidos na turma, afeta o trabalho do professor 

 porque ele pode se sentir culpado né, “onde que eu errei?”, a gente sabe que 

tem o problema então a gente começa no início do ano e faz um plano de ação, todos 

se reúnem, toda a equipe, todos já sabem o problema, a gente faz o nosso plano, 

nossa linha de ação né, e aí você trabalha em cima desse plano né, ninguém deixa pro 

meio do ano, pro final, é desde o início, e daí você faz todo esse esforço, faz o 

trabalho de incentivo, faz o trabalho de motivação, faz conversa individual, faz 

conversa com a família, e mesmo assim a gente não tá conseguindo, então a gente tá 

se sentindo meio incapaz de combater, se tenta e não tem resultado, esse ano teve 

muito, muito, muito, então ele afeta os colegas de turma, a turma fica pequena, 

desmotivada, afeta os professores que se sentem também de certa maneira, se sentem 

fracassados, eu como pedagoga me sinto fracassada, porque o que eu posso fazer 

mais? O que eu tô errando? Né, e nossa teve duas meninas, duas irmãs, segunda vez 

que acontece isso, muito boas segundo trimestre praticamente tinham passado em 

tudo, mas elas faltavam e sabiam no que dava, a gente chamava a mãe e nada, e 

conversando com elas assim incentivando, você passada né, teve toda uma conversa, 

reprovou por falta e desistiu, então ele afeta de uma maneira geral, não só a escola 
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afeta, mas a educação como um todo né, porque veja o dinheiro que é gasto vamos 

dizer, meio ano, 8 meses, é dinheiro que poderia ser investido em outra coisa na 

educação né, que é feito no planejamento de turma, quantas turmas, quantos 

professores precisa, quantos funcionários, em cima daquele número de alunos inicial, 

por mais que vai entrar como desistentes, vai diminuir a verba do consumo mensal, 

mas vai o número de funcionários foi feito em cima daquele número de alunos né. 

 

10) A escola que você trabalha faz algum levantamento ou documenta as razões 

da evasão? Sim, a gente faz, eu quanto pedagoga né, faço uma chamada diária, além 

dos professores a gente vai na sala e faz a chamada, aí a gente tem um programa no 

computador, onde manda SMS pros pais né, porque faltou, e agora o próprio 

governo, sistema de educação,  tem um sistema onde vai automático na hora que o 

professor faz a chamada e coloca falta pro aluno o pai já recebe na hora também, um 

alerta que o aluno faltou. Daí quando eu vejo que tem um número de faltas seguidas, 

muitas faltas eu entro em contato com a família, pra ver porque, quando é um 

número excessivo a  gente chama, registra em ata, alerta os pais, esse é o problema, 

porque a gente fala que eles podem responder, mas isso realmente não acontece né, 

que legalmente poderiam responder porque é um abandono intelectual quando ele 

não tá acompanhando a situação do filho, e agora a Secretaria de Educação tem um 

programa que chama Presente na Escola, então todo dia os professores tem que fazer 

chamada na 1ª, 2ª aula, em cima desses índices saem um relatório no dia seguintes 

com os nomes dos alunos faltosos, daí a escola tem que tomar alguma atitude, e 

atitude que a gente faz é essa, conversa com os alunos e conversa com os pais, 

quando consegue contato, porque tem uns que os pais trocam de número, ou nem 

trocam de número mas eles conhecem o número do colégio e não atendem mais, eles 

não querem contato, daí também é enviado carta pelo correio, uma convocação para 

que a família apareça, justificando as faltas, daí ele não retorna né, e aí o 

encaminhamento pro Conselho, quando não surte efeito e o aluno continua faltando, 

eu encaminho pro Conselho, mas no Ensino Médio, a maioria dos alunos, alguns 

alunos já são de maior né, os que se evadem, se for de maior não encaminho pro 

Conselho, né é mais essas atitudes que a gente toma. 

 

13) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 

Acho que o próprio Presente na Escola, ele é pra prevenção, e como eu te falei no 

começo do ano é cobrado, a Seed, o Núcleo cobra pra que a escola, porque cada 

escola tem que ter o seu plano de evasão, daí esse plano é encaminhado pra 

Secretaria de Educação, e daí eles vão acompanhando se a escola tá fazendo né, se a 

escola tá cumprindo o planejamento, o plano de evasão, esse é em todas as escolas, 

esse ano até mais, nos anos anteriores teve bastante cobrança da Secretaria da 

Educação em relação à evasão, a gente só acha que vai melhorar quando...a gente 

também não entende a questão do Conselho Tutelar né, quando a gente questiona ele 

justifica que tem outras prioridades, no caso é criança em risco, criança ou 

adolescente em risco, por abuso sexual e tudo mais, a gente entende a questão deles, 

mas eu acho assim que só vai funcionar a partir do momento que as famílias 

comecem a responder legalmente, porque tem algumas coisas que eles podem 

responder né, pagar multa, prestação de serviços, essas coisas, porque daí o próprio 

filho quando vê que o pai ta respondendo legalmente, tanto o pai quanto a mãe e o 

filho vai se sentir mais responsável né por estudar, por enquanto não tiver, a gente 

chama de rede né, o CRAS, o Conselho, a própria promotoria né, porque se é uma lei 

que não está sendo cumprida pela família, se o Conselho não tomar uma atitude, só 
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que no caso isso não é papel da escola encaminhar, seria o papel do Conselho esse 

encaminhamento, a escola liga pro Conselho e ele vai atrás, se não tiver retorno 

encaminha pra promotoria, só que eu acho assim, essa questão, eles tem outras coisas 

né, outras prioridades e deixam a evasão, mas enquanto não tiver algo legal, que as 

famílias respondam legalmente não se a gente vai ter, porque infelizmente a gente 

tem visto na nossa trajetória que só tá aumentando, não tá diminuindo, só 

aumentando, mas se tiver alguma outra atitude que o governo consiga tomar em 

relação a essas famílias, mas eu vejo o que a escola tá fazendo mas tá surtindo os 

efeitos desejados, é um ou outro que tá no número de evadidos. 

 

14) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Sim, 

eu acho que quando o aluno se sente acolhido pela equipe, pela escola, por geral né, 

por professores quando ele não consegue aprender, é apoiado na aprendizagem, tem 

menos evasão né, eu vejo assim que se não houvesse essa preocupação se evadia 

mais ainda, ta diretamente ligada, tem aquele aluno que tem muita vontade de 

estudar, então aquele aluno ele vai estudar independente do apoio que ele tiver ou 

não, tanto familiar quanto escolar, agora o aluno que já tem dificuldade já tem baixa-

estima, se ele não tiver o apoio, esse apoio é constante sim nas salas de aulas pelos 

professores né, pela direção, pela equipe pedagógica, a gente sempre ta tentando 

motivar eles que venham, que estudem, que tenham sucesso, então se não tivesse 

essa preocupação seria maior ainda a evasão. 

 

-Nos últimos anos professora, tem percebido uma mudança no número de evadidos? 

Então, esse ano assim, foi muito preocupante no nosso colégio, nesses anos que eu 

trabalho aqui, vai fazer 15 anos ano que vem, e eu nunca vi tanta gestação, tantas 

grávidas, e sou eu que faço o acompanhamento né, eu que mando o exercício 

domiciliar, então esse ano assim foi um número assustador, de evasão também, foi 

um número muito alto, então infelizmente eu percebi que tem aumentado. Tinha uma 

época que o Conselho ia mais atrás, então a gente podia usar isso com eles, mas no 

decorrer dos anos eles foram percebendo porque se tem um aluno que tá evadindo, 

daí eu vou lá, faço um discurso, “vou te encaminhar pro Conselho, tua mãe vai ter 

que responder um processo”, aí eles falam “não porque meu vizinho desistiu, minha 

vizinha desistiu e não vieram atrás”, eles verem que outros desistem e não acontece 

nada, em termos legais, judiciais né, então isso é um incentivo pra aquele que não 

pode estudar, então quando a gente tinha um maior acompanhamento do Conselho de 

Tutelar, tinha menos evasão, daí agora que essa rede não tá funcionando, não que 

seja tudo culpa do Conselho, mas é um órgão ainda que tinha um certo respeito, um 

certo medo né, alguns casos assim, eles vão “oh teu filho não tá mais indo pro 

colégio, e ele tem que ir”, daí eles mandam um retorno assim, mandavam, foi feito 

pesquisa na família, o aluno vai retornar, mas o aluno não retorna então eles tem que 

tomar uma outra medida, se eles já visitaram, já advertiram o responsável e o aluno 

não voltou, não vai adiantar eles advertirem mais uma, duas vezes, se a família ver 

que eles só vem aqui conversar comigo pra mandar você pra escola né, então essas 

famílias teriam que responder de alguma maneira né, eu acho que assim mais 

profissionais, a promotoria também não basta só receber assim, tem que ser algo bem 

montado, tem que ter muito registro, muita visita, pra que a promotoria tenha a 

receber né, não lembro de nenhum caso nosso de aluno evadido ser encaminhado pra 

promotoria, sempre foi encaminhado pro Conselho, pro Conselho sendo de menor é 

encaminhado, mas assim de aluno não retornou e o Conselho também não 
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encaminhou pra promotoria, que se a gente for estudar ali é o próximo passo, 

primeiro o Conselho depois a promotoria né, da Infância e da Juventude, não lembro 

de nenhum caso assim, porque quando você tem um caso você pode contar pros 

alunos, “conhece fulano de tal, não retornou e, às vezes, tá pagando cesta básica ali, 

pagando multa pro Estado” né, então você tem um exemplo pra dar, daí eles falam 

assim pra gente, como que eu vou falar, “ah não da nada, não acontece nada”, e a 

gente não tem nem o que alegar, porque infelizmente sabe que assim mesmo, acho 

que devia ter um investimento do setor público, aumentar o número de conselheiros e 

os conselheiros fizessem...cumprir a lei né, o que adianta te uma lei que não é 

cumprida, porque não é a escola que se faz cumprir, a escola cumpre o pedagógico 

né, a lei vai ser com outros órgãos. 

 

- Professora, tem mais algum comentário sobre a evasão? Não, eu acho que é 

isso, é bem preocupante, estamos todos, a escola, secretaria da educação, o 

Ministério, estamos todos tentando fazer alguma coisa, mas ainda tem que ter maior 

incentivo, motivação, você não consegue dar motivação hoje, a família não tá 

motivada ao estudo, o adolescente o jovem não tá motivado a estudar, caso contrário 

não vai mudar o quadro né. 

 

E4 F1 

 

Gênero: Feminino. 

Formação: História, Sociologia, Pedagogia. 

Tempo de atuação como docente: 8 anos 

Tempo de docência no Ensino Médio: 8 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 2 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão escolar 

seria o abandono dos alunos né, porque né, por diversos motivos eles acabam 

abandonando, seja casamento, principalmente as meninas, chegam no Ensino Médio 

e acabam casando, elas engravidam e abandonam a escola, os meninos precisam 

trabalhar, então cada escola tem uma realidade diferente em relação a evasão escolar 

né, então se você for falar do [colégio do centro] né que digamos tem um público de 

uma classe social alta, não tem tanta evasão escolar né, então lá eles não precisam 

trabalhar, as meninas não sei, quem sabe por terem mais acesso a conhecimento ou 

outras perspectivas de vida também, não somente o casamento, elas estudam mais, 

então eu não tive nenhuma menina grávida nesse colégio, não tem casos de meninas, 

então há pouca evasão, e eu percebo assim, nas escolas onde atendem um público 

mais carente a evasão escolar é maior. 

Então, não é preguiça dos alunos, porque os alunos abandonam a escola né, 

então existem N motivos, que se você pegar cada escola tem um público diferente, se 

pegar o Newton, à noite, por exemplo, então à noite é outro motivo da evasão 

também, de manhã há um outro motivo da evasão escolar também, então por 

exemplo o E1 e o E4 tem um público muito parecido, social né, de poder econômico 

muito parecido, mas os problemas são outros também. No E1, nós temos a questão 

do caso da gravidez, mas não o caso do trabalho, e aqui nós temos da gravidez, do 

trabalho, da falta de interesse, a maioria os pais não tem nem o fundamental então 

não acaba incentivando eles também, a questão das drogas também, a violência, 

então são questões que fazem que eles abandonem mesmo a escola, e até mesmo o 

interesse pela escola, nós percebemos que quando os alunos vieram pra cá deu um 
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“up”, escola nova, material, laboratório, tudo limpinho né, tudo arrumadinho, deu um 

“up” pra eles, mas isso é a longo prazo também, nós não vamos ter um retorno 

imediato, mas melhoraram bastante depois que mudaram de escola, mas enfim eu 

acho que é uma questão a se pensar, porque cada escola tem um público diferente, 

questões diferentes né, questão econômica dos alunos interfere bastante. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Olha, depende dos 

dados né, eu sei que até 2005 era mais de 60% a população, dos alunos que entravam 

no Ensino Médio, desistiam, hoje nós estamos eu acho com 40%, nós diminuímos 

bastante, as políticas públicas né, até mesmo a obrigatoriedade do Ensino Médio que 

foi aprovada em 2013, mas é recente a obrigatoriedade do Ensino Médio, então isso 

também fez com que diminuísse a evasão escolar, mas ainda há né, por uma série de 

motivos, então ao mesmo tempo que o Estado fala que a culpa é dos professores né, 

que nós temos metodologias diversificadas, nós sabemos disso, nós precisamos de 

metodologias, de formação pra trabalhar com novas metodologias, porém há uma 

outra questão que ninguém atende, quem são os estudantes da escola pública? né, 

como eles chegaram?, por exemplo, eu só trabalho com Ensino Médio, por isso eu só 

falo do Ensino Médio em si né, o público que eu conheço, então assim como que 

esses alunos então chegaram até o Ensino Médio, de que forma que eles foram 

incentivados a chegar a estudar, então a escola pública ela tem uma série de 

problemas, que não é só o professor em sala de aula, que pode sim, ele precisa de 

uma formação melhor, mas não é o culpado de tudo como às vezes o Estado joga pra 

nós. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Sim. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Então assim, eles geralmente né, 

questão de trabalho, que eles falam que vão desistir da escola porque trabalham ou 

porque as meninas engravidaram e o marido não deixa né, então não vem mais 

porque o marido não deixa ir pra escola, não tem com quem deixar o filho, essa idéia 

das meninas que não terminaram a escola ainda, vendo o casamento como a única 

maneira de vida, tipo como se fosse a única alternativa de vida delas, então é muito 

difícil quando elas relatam que elas vão casar e o próximo, digamos aquilo que 

acontece é desistir da escola, então a gente tenta né, conversar com eles, tem outras 

possibilidades, a gente tem tentado fazer palestras com as meninas pra que as 

meninas se cuidem né, então a gente tem tentado de uma maneira, porque ao 

conversar com eles a gente tem identificado os motivos né, e a  questão de trazer o 

pai pra escola, a mãe pra escola é mais difícil ainda né, porque eles que precisam 

cuidar desses filhos né, a gente identifica, nós conversamos, faz os relatos de quais os 

motivos, mas muitas vezes foge de nossa, daquilo que nós podemos fazer pra eles. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 

Não chega, nós não temos contato né, então nós passamos por que isso não cabe mais 

a nós professores, então cabe a equipe pedagógica, a direção, então é o papel da 

equipe pedagógica e da direção, até porque conversar com os pais seria impossível 

pra nós professores fazer esse papel né, então nós não conseguimos de forma alguma, 

então isso cabe a pedagoga da escola, a direção né, mas eles tem o retorno pra nós e 

geralmente o pai diz que não vai fazer né, por ser por aluno do Ensino Médio, eles 

geralmente são alunos que já reprovaram bastante, então são maiores, já tem lá seus 
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17 anos, eles não querem mesmo, eles já meio que se mandam, então o pai não tem 

muito o que fazer, a mãe. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Sim, sim, baixa 

renda, então ele chega no Ensino Médio, ele não tem perspectiva de continuar 

estudando, dificuldades de aprendizagem, principalmente reprovação, reprovação, 

quando ele chega no Ensino Médio, porque no Médio temos um número maior de 

estudantes no Ensino Médio, que saem da escola, no fundamental nós temos mas é 

maior no Ensino Médio, então assim, trabalho, quem precisa trabalhar, ajudar a 

família, baixa renda, então eles chegam cansados, principalmente a noite, por 

exemplo nós temos aqui um número muito grande de alunos que desistiram, então 

porque eles trabalham, eles chegam aqui cansados, eles não aguentam, e aí a gente 

até tenta ajudar eles, adaptar o conteúdo de alguma forma pra que eles não saiam, 

mas muitas vezes a gente não consegue, então a maioria meninas né, de baixa renda 

também. E os meninos seriam assim, um perfil de baixa renda, por isso que ele 

precisaria de políticas públicas, pra que os alunos conseguissem se manter na escola, 

então não adianta você ter uma escola toda bonitinha se voce não tem políticas 

públicas pra que esse aluno consiga, então não é culpa do aluno que ele não tá vindo 

pra escola, tem uma série de problemas lá fora que o Estado, família, sociedade 

deveria tentar ajudar né, então muitos alunos relatam que eles desistem da escola 

porque tem que ficar até as 19h no trabalho deles, então eles atrasam e eles precisam, 

então eles acabam desistindo porque o patrão não ta nem aí que ele estuda, ele 

estuda, ele se vire então, chega atrasado, é bem complicado. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Com certeza né, 

políticas públicas, a escola mais aberta também né, compreender a realidade 

diferente de cada aluno né, então as regras precisam ser seguidas, mas algumas vezes 

elas precisam se adaptar a realidade do alunos também, então acolher esse aluno que 

trabalha é preciso, trabalhos, adaptar o conteúdo também, para que seja significante 

pra vida dele, ele trabalha o dia todo e às vezes ele vem pra escola assim né, é bem 

complicado, então eu acho que seria dessa maneira, o Estado em políticas públicas, 

em sentido de ajudar mais esses alunos pra que eles consigam ficar na escola. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Eu penso que a própria questão de 

investimento né, que nós viramos números agora e aquele aluno que sai da escola, a 

escola perde, tudo mundo perde né, não vem investimento, afeta a escola, digamos 

no financeiro mesmo, não só nesse financeiro, mas na sala enfim, estamos perdendo 

aula por isso, perdendo turmas, escolas fechando, porque os alunos estão desistindo 

da escola, então afeta toda uma comunidade, os professores, os funcionários, o aluno, 

então é um impacto muito grande. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Então 

assim, nós passamos pra a [pedagoga], ela está sempre entrando em contato, a gente 

liga, passa pro Conselho Tutelar e é isso que é feito não existe uma outra política de 

incentivo, apenas é ligado pra família, muitas vezes a mãe vai dizer que não tem 

mais, que não pode com a vida do filho, que é de maior, ou já casou então não há o 

que fazer, e passado pro Conselho Tutelar, daí não sei como eles fazem mas é essa 

que é a prática, passa pra [pedagoga], a [pedagoga] passa pra direção, aí tenta 

resolver dentro da escola, se não for possível passa pro Conselho Tutelar. 

 



209 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Eu 

acho que eles tem o controle das chamadas que foi feito agora, então um relatório é 

gerado das as faltas dos alunos, 100%, a gente sempre vê em algumas escolas, eles 

mandam assim, hoje nós tínhamos 100% dos alunos na escola né, tentando incentivar 

porque existe uma cobrança do Estado agora, a gente não ta sabendo, a gente não fez 

uma reunião, mas a gente sabe que alguns diretores tem lá, que o sistema vai fazer 

todo um relatório pro celular do diretor, pra ver qual a porcentagem de alunos que 

tava presente na escola, eu sei que tem isso, tem esse controle que o Estado tá 

fazendo agora por meio do registro de chamadas que é o RCO, que nós chamamos. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Sim, 

então assim, o aluno que trabalha, então se às vezes ele tem uma metodologia que é a 

única metodologia de ficar dentro da sala né, copiando, muita atividade, e você ficar 

cobrando atividade dos alunos, ele não vai dar conta, e isso vai fazer sim que ele 

desista da escola, e então eu penso assim, não é facilitar, é tentar adaptar, perceber 

que esse aluno não tem as mesmas condições de um aluno que não trabalha, não 

precisa digamos assim limpar a casa pra mãe, que tem acesso ao computador, então 

assim muitas vezes a forma como o professor também, e eu acho assim, a educação, 

o respeito com os alunos vai ser extremamente importante, muitas vezes essa 

convivência professor e aluno é um pouco conflituosa, isso faz também que eles 

desistam da escola. 

 

E4 F2 

 

Gênero: Feminino. 

Formação/ ano: Filosofia. 

Tempo de atuação como docente: 12 anos 

Tempo de docência no Ensino Médio: 11 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 9 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Quando o aluno 

evade, em geral não sabemos e gostaríamos de saber muito os motivos, quando ele 

deixa a escola, quando ele abandona a escola. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? 

Muito, inclusive alunas, citando a turma do 1º em específico, duas alunas, irmãs 

inclusive que tem ótimas notas, né Andreia, exatamente e literalmente faltando um 

pingo de nota, muito menos que a média e realmente, simplesmente desistiram, então 

aqui é presente. No período do noturno nas escolas todas onde eu atuo é grande a 

evasão. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Foi como eu falei, é 

recorrente né, os turnos da manhã, que eu trabalho de manhã e noite, não posso falar 

pelo turno da tarde, é bem menor, o X da questão, escola pública, Ensino Médio, que 

é onde eu atuo, é no noturno, é o período noturno. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Isso como eu falei, eu gostaria 

muito de saber, o que nós temos percebido, que o formato do Ensino Médio tem que 

ser reformulado, isso é fato, não a toa que há turmas no Ensino Fundamental que 
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estão muito inchadas ali, no início do 6º ano, porque chegamos com uma, duas 

turmas de Ensino Médio? né, e turmas bem escassas assim, bem pequenas, eu 

gostaria muito de saber o motivo, eu não sei se eles não enxergam mais sentido na 

escola, eu não sei o que é, eu falo por Filosofia, eu tento muito fazer 

contextualizações sabe, então não sei se são as avaliações, não sei, não sei te dizer. 

 

6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Não, 

porque a gente sempre faz o caminho contrário, a gente sempre insiste, não sei se 

pela nossa insistência que venham, que cuidem com faltas, não sei se eles se 

constrangem em alertar que vão evadir, mas nunca um aluno chegou comunicar. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Não, porque eles realmente cortam o acesso, não responde mais WhatsApp, a gente 

chega a usar essas vias bem práticas e rápidas de comunicação, eles não nos 

respondem, não nos devolvem, inclusive ele nos bloqueiam, professores e pedagogas 

que tentam entrar em contato com essa forma. Em geral também, como lidamos com 

Ensino Médio, eles não deixam o número real do telefone dos pais, então às vezes é 

difícil entrar em contato com os pais, mesmo sendo de menores, temos mais essa 

dificuldade, que eles burlam essas informações, vai corrigindo aí Andreia, mas é 

exatamente isso né. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Até um tempo 

atrás era o aluno trabalhador, que eu observava, hoje não, não só, como foram o caso 

dessas duas meninas, as duas trabalham? Nenhuma trabalha? (Não), isso foi um caso 

muito marcante, que a gente fui muito atrás dessas gurias, as faltas começaram a 

pesar, a gente já comunicava a equipe pedagógica, pra que houvesse esse resgate né, 

então agora não é só o perfil do aluno trabalhador, que aqui na escola tem muitos 

alunos trabalhadores, não é a realidade de todo o estado, de todos os colégios, mas 

nesse aqui é bem marcante.  

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Em usar como professora, às vezes 

chega a ser um momento onde eu reflito sobre a minha própria prática sabe, porque 

esse aluno não ta vendo mais sentido na escola, o que eu vejo, os outros alunos estão 

trabalhando, mas e essas duas meninas em especial? Porque elas não continuaram na 

escola? Mesmo tendo boas notas, (Uma segundo alguns amigos se casou), é, então 

temos toda essa realidade social sabe, às vezes o namorado não deixa, eu tenho um 

aluna da outra escola que ela não pode transitar de um bloco pro outro, porque o 

namorado que ta no 3º ano não deixa, N situações sabe, mas é uma questão que pra 

nós professores, principalmente do noturno estamos no colocando. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. Seria se a gente 

soubesse, mas...essa questão que você colocou do contato, seria interessante se pelo 

menos que eles nos dessem essa devolutiva, porque eles deixaram a escola, acho que 

a partir disso, da resposta deles, nós conseguiríamos, porque é o que aflinge mesmo, 

pelo menos pra mim, porque isso vai refletir em inúmeras coisas né, para o governo 

inclusive o fracasso da escola, falando isso agora o governo meio mantenedor. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Não, como 

eu disse tirando esse protocolo formal de entrar em contato com os pais, com o 

próprio aluno, sensibilizar e etc, não. 
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14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? 
Que eu conheça não. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Isso 

que eu falei, eu creio que sim, eu não tô isentando os professores disso entende, a 

parte pedagógica inclusive, mas no entanto é não saber como entende, porque se 

você for pensar, como eu falei, o perfil do meu aluno trabalhador né, ele já não 

consegue estudar durante o dia, porque ele trabalha, então lógico que vai afetar a 

vidinha dele, lógico que a gente entende e avalia diferente, nós temos que avaliar de 

alguma forma, então é algo, conversando com a diretora ainda na semana passada, a 

gente estava falando sobre esse reformular o como né, talvez seja a forma de 

avaliação que eles achem pesada, e como eu falei, os conteúdos, falando pela minha 

disciplina, eu tento muito por na realidade deles, esse debate em si, contexto, esse 

amarrar o seu teórico com a vivência. 

 

-Professora, tem mais algum comentário sobre a evasão? Creio que não, já deixei 

claro meu posicionamento, que não vejo só como algo do aluno, mas que também 

algo que nos aflige como professor de uma forma geral, eu não conheço nenhum 

projeto que seja preventivo ou já de resgate desse aluno que evadiu-se, além dos 

protocolos básicos né, sem alguma ação bem específica e muito menos preventivo, 

então eu creio que é isso mesmo. 

 

E4 F3 

 

Gênero: Masculino. 

Formação/ ano: Química. 

Tempo de atuação como docente: 12 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 12 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 3 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Essa questão da 

evasão eu sou um pouco controverso porque eu não acredito na presença total, 100 % 

na sala de aula pra que você adquira conhecimento, é fato que temos o EJA aí uma 

das melhores escolas que tem, o EJA, o ENCEEJA não, mas o EJA, trabalhei no 

CEEBJA, aproximadamente 6 anos, não tive evasão escolar porque era mais 

organizado as coisas, lógico que eram adultos né, todos são adultos né, trabalham, 

tem um compromisso maior do que aqui,e aqui a questão da evasão é como qualquer 

coisa, aquilo que é obrigado a fazer não sai bem feito, então os alunos são obrigados 

a vir, são cobrados o tempo todo, hoje está sendo cobrado dos professores a evasão 

escolar, como se a gente pudesse resolver qualquer coisa, mas tem outra questão que 

eu levanto que é assim, os alunos tem 75% de presença durante o ano e eles tem 25% 

de chances de faltar, ´pra mim o erro já ta aí, eu me colocando no lugar deles, se eu 

tenho esses 25% de chance de faltar porque eu vou praticar 100% sendo que a 

facilidade que tá no ensino público que ta no Ensino Médio agora, principalmente 

esse ano, não compensa o aluno ficar esse tempo todo, por isso que ta acontecendo 

essa evasão, na minha opinião é isso, se tivesse um rigor eu acho que diminuiria a 

evasão, mas dessa maneira não, ele não...chega nessa época ele quer saber as faltas, 

porque ele não controlou e tal, e ele sabe daquela vantagem, como você vai cobrar 
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isso ta no direito deles, ele tem chance de faltar, numa universidade já não acontece 

assim dessa maneira né, as coisas são diferentes, não da pra comparar, mas pra mim 

já começa aí o erro. Enfim, não sou eu que consigo mudar, não vou conseguir mudar 

nunca isso aí. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? No 

colégio E4 eu acho, outra situação atípica dos colégios, a evasão aqui comigo pelo 

menos, eu vejo na minha disciplina, eu vejo do que no meu outro colégio, no 

[colégio da região do centro], aqui os alunos tem um compromisso maior, por causa 

das famílias estarem mais presentes no colégio também, digo isso porque eu 

participei do diário de boletins e os pais estavam presentes, ao contrário do meu 

outro colégio que isso não, lá a evasão é grande mesmo posso te citar um caso assim, 

eu tenho contando os alunos agora daqui eu tinha na média de 35 alunos na chamada 

e hoje estamos com 26, 24 alunos na média, sendo que no outro colégio eu tenho 52, 

54 alunos na chamada ou até um pouco mais, e eu tenho menos alunos do que esse 

colégio, houve uma troca de turno de alunos, você pega de 1ª a 4ª não tem evasão, só 

os que vão chegando depois e você vai continuando, a evasão do outro colégio é 

maior do que aqui, talvez a evasão seja um pouco menos atenuada por conta deles 

não terem aqui um sistema de conselho de classe final, que fica passando o aluno pra 

outra turma, pra outra série sem adquirir conhecimento, aqui já mudou um pouco isso 

aí, aqui os alunos já tem um pouquinho mais de responsabilidade nessa situação. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Pra mim continua sendo a 

obrigação, aquela coisa, se você é obrigado a fazer uma coisa você não vai fazer, em 

qualquer lugar, a partir do momento que você deixa uma coisa que você vai porque 

quer aprender, porque precisa disso, sem ter a obrigação, vai, mas o noturno tem esse 

problema, no noturno tem esse problema, no diurno não é tanto, existe evasão escolar 

em vários colégios no diurno, mas eu não trabalho no diurno, pelo o que eu vejo de 

comentário e analisando, o noturno é muito maior a evasão escolar, por esse motivo 

mesmo, os alunos são obrigados a vir pra escola, “mas se o aluno não é obrigado ele 

vem quando ele quer”, não, ele tem que seguir as regras, daí vai acontecer o que vai 

acontecer hoje, colégio que os alunos não estão vindo o colégio vai fechar, é prejuízo 

pro Estado, quer queira ou não é prejuízo pro Estado, nós temos a consciência disso, 

pelo menos eu tenho, as direções de outros colégios não tem isso, quem vai sair 

perdendo, a comunidade, aí sim vai ter a obrigação deles de ir pro diurno, como o 

noturno foi aberto e eles não estão aproveitando a situação, fatalmente vai fechar, 

quase todos os colégios está acontecendo isso, e daí não adianta chorar pelo leite 

derramado, aí tem que ter a responsabilidade da comunidade em si, os pais, obrigar o 

aluno a ir pra aula, conversar com o filho, toma posição, se você quiser ser alguma 

coisa tem que estudar, senão você vai ser outra coisa, não tem como você querer 

obrigar as pessoas a fazer as coisas, hoje, aqui é praticamente a última semana que eu 

tenho aula com alguns alunos, eu tenho aula uma vez por semana, não tem um aluno 

faltando na minha turma, todos os que estão na chamada tão ali, tanto no 2º ano 

como no 3º ano, tão praticamente todos aí, seu eu tivesse outro colégio, eu tenho 

certeza que eu teria em cada turma pelo menos 6 alunos faltantes, então cada colégio 

tem uma realidade, não deveria, na minha opinião, eu sempre vou estar falando isso, 

sendo controverso nisso, se o Estado é um só, a mantenedora é tem que trabalhar em 

comum em um só, que não possa chegar uma regra por cada um, não pode ter isso, 

mas existe. 
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6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Sim. 

 

7) Se sim, como foi (foram) esta(s) experiências? Eles falam o seguintes, alguns no 

início do ano não vem pra aula, não vem pra estudar porque eles preferem não 

estudar e deixam, mas quem estuda e vem todo o início do ano chega essa altura, 

quase próximo de férias, ele não vem mais, porque eles já passaram de ano, é fiel 

aquele número de faltas. Mas outra situação polêmica que eu vou lançar aqui, o que 

acontece principalmente com os alunos principalmente do noturno tem essa evasão, 

um aluno faz matrícula, fica ali uma semana vindo na aula, e some, pra ser 

considerado desistente é muita falta, dali um mês ele aparece de novo, falta, dali 

acontece o mesmo, porque isso? porque ele simplesmente pra pegar a passagem mais 

barata que é o Educard do transporte coletivo, aí uma coisa que eu não saberia te 

responder é que se alguém poderia coibir isso, vendo ou não a situação, o aluno ta 

tirando a vaga daquele que queria estudar, isso é ruim, por o outro que quer 

realmente estudar, vai pro outro colégio, vai conseguir estudar num colégio mais 

longe da casa dele, fatos, relatos, tenho alunos assim, o colégio Visconde que é na 

área central, no centro da cidade, nós estamos aqui uns 10 quilômetros, longe, e 

alunos que moram aqui nesse bairro estão estudando lá no Visconde, e o meu 

questionamento é porque não estão estudando lá no Leni perto da casa, eles não 

respondem, o que é certo falam muitas coisas mas não convencem, tem alguém que 

tá la no centro e vem estudar aqui? Não, e lá eles querem mais pelo status do colégio, 

bobagem, nada a vê, só porque ta la no centro, e a situação do pessoal pegar o 

transporte mais barato, podem dizer “ah, são poucos”, são muitos, uns 20, 30% da 

evasão escolar é por causa disso, se tivesse essa maneira de ta vindo, ter um controle 

disso, não ta vindo mais, não tem direito não vai, porque não ta vindo  mais mesmo, 

tem aluno aqui que, alunos assim que não aparecem mais pra aula, de repente do 

nada ele ta na sala de aula, você não pode proibir ele de estar na sala de aula, mesmo 

ele já estando reprovado por falta, às vezes nem aparece na chamada, mas ele ta la, e 

sempre vem pra pegar esse benefício que tem aí de pagar a passagem mais barato, é 

triste falar isso mas, deveria mudar? Na minha opinião sim, o sistema de ensino do 

jeito que ta, não está certo, “você critica”, não eu não critico , eu só digo que ele não 

está certo, eu até não saberia te apontar a maneira correta, pra mim a maneira mais 

próxima de correta foi quando eu trabalhei no EJA, no CEEBJA, ali funcionava, 

funcionava mesmo, volto a falar de novo, eram todos maior de idade, adolescente é 

outra conversa, não tem como fazer como era feito lá, gostaria muito que fosse. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Tem aquele aluno 

que vai falar assim “ah, eu trabalho”, vai jogar a culpa no trabalho sempre assim, 

esse é o caso do aluno que chegou agora, ele chegou na segunda aula, atrasado, num 

outro colégio que eu to não entra, daí falou você colocar a minha presença, eu falei 

não, aluno não ta na minha sala de aula é falta, não posso fazer isso, jamais faria isso, 

jamais farei isso também, então existe o aluno que diz que trabalha e faz isso, daí eu 

fico me perguntando : “nossa o aluno trabalha até esse horário?”, é estranho, porque 

eu acumulo 2 cargos no Estado e da tempo de fazer tudo, daí eles “ah, mas você tem 

carro, você ta fazendo isso, eu tenho que me organizar“, e o dia que eu to sem carro, 

eu tenho que me organizar também, pra mim o perfil do aluno que ta fazendo a 

evasão é aquele que quer pegar algum benefício que não é dado pra todos, de manhã 

por exemplo no diurno, não tem evasão, porque os pais tão em cima, os pais levam 

pra aula, vão buscar, vão com o transporte público, mas são cobrados mais ainda, e a 

noite tem uns que são maior de idade e tal, mas levam da maneira que acham que da 
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pra ser, não concordam com a situação que ta, mas não , não tem... o que fazer, não 

tem outro jeito. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? A evasão afetando a escola pública, 

hoje a gente ta chegando a fechamento de sala de aula, fechamento de escola, não 

tendo aluno, não tendo “matéria prima”, não tem sentido por exemplo uma escola 

com o porte dessa escola abrir durante a noite, pra 1, 2 turmas, no caso o que ta 

acontecendo hoje, 1 ou 2 turmas, e cada turma ter 20 alunos em cada sala e ainda os 

alunos não aparecem todas as noites, é inviável fazer isso, então isso afeta muito, 

demais a escola, a educação, a no que vem já vai fechar colégios, não vai o colégio 

em si, mas determinados turnos, turmas estão fechando, esse ano já estamos que vai 

fechar turmas, no outro colégio, nesse ano de 2020 já vai abrir menos turmas, por 

esse motivo também da evasão porque são os mesmos alunos que começam pra fazer 

as matrículas, como as matrículas foram antecipadas né, ta fechando turma, não é o 

colégio que ta fechando, é o Estado que ta vendo que ele ta tendo prejuízo, o aluno 

que quer estudar vai ter que achar um colégio que tenha vaga, se aquele perto da sua 

casa não da pra estudar, ele vai ter que achar um mais próximo ou mais longe pra ele 

poder ir, financeiramente falando né, não tem outro jeito.  

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. No noturno eu 

acho muito difícil, se for da maneira... se não mudar nada no sistema, no noturno vai 

continuar assim e piorando, mas se houver alguma mudança em um sentido aí de ter 

um incentivo melhor para o aluno pra que ele venha pro colégio, não seja tão 

maçante e tudo, as aulas todas elas podem ter conteúdo maçante ou não, mas 

maçante no sentido como um dia antes, colégios que faziam por blocos, o aluno fazia 

humanas 6 meses e exatas 6 meses, não sei porque motivo não deu certo, eu trabalhei 

num colégio assim, eu gostava, pra mim já era um caminho, não sei porque morreu 

no meio do caminho, sendo redundante, mas esse já era uma situação, se você fazer 

um aluno hoje ficar de 11 disciplinas o ano todo, ele não vai ficar principalmente 

aquele que ta trabalhando, ele vai um pouco e vai desistir, mas se tiver essa mudança, 

a mudança de que era quando bloco, não que tinha que voltar o bloco, mas era a 

opção que tinha,  então deveria estudar uma relação nesse sentido. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? 14) Você 

conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? Foi lançado 

mais agora pro final do ano um programa de ensino do colégio, do Estado, “Aluno na 

escola”, Presente na Escola é alguma coisa assim, que a gente faz a chamada na 

primeira aula, fazendo aquela comparação, pra ver se há evasão, deu certo? Até 

agora os colégios não obtiveram resultados nisso, tem q ter um controle isso é óbvio, 

mas aí não vai render, seria mais pra um colégio ver qual ação eles iriam trabalhar 

sobre isso, professor que chega na sala de aula, vai lá, faz a chamada pra ver quantos 

que tem, normalmente eu conto quantos alunos tem em sala de aula, eu sempre faço 

isso, não sei porque motivo mas faço, sempre levo da Estação de Brigadistas que eles 

sempre falam, no outro colégio a gente faz isso, mas a gente não tem ação pra fazer 

isso, quem tinha que ter ação era o colégio, no momento eles tem um programa, tão 

seguindo, mas não ta tendo o resultado esperado ou o que o Estado gostaria, pelo 

menos nas noites que eu to aqui, que é só na quarta feira, vamos dizer assim, eu 

tenho em torno de 90 a 95% de presença de alunos, eu não posso considerar evasão. 
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15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? Não, 

não acredito, nesse ponto não, deveria mudar no sentido de ter um jeito melhor, de 

ser direcionado melhor assim né, nós estamos perdendo espaços para outra forma de 

ensino, em situações de vestibular e de Enem, precisa trabalhar com os conteúdos 

maçantes, antigos da maneira antiga para que o aluno tenha condição de realizar 

aquelas provas, porque até então eles estão chegando perdido nisso aí, eu ainda 

consigo trabalhar o antigo, “preparando” entre aspas né, dando a noção do Enem, 

dando a noção do vestibular, dando a noção de um concurso pra eles, porque eu acho 

que o objetivo maior é esse, senão porque você vai estudar, vai estudar pra quê, acho 

que deveria ter um plano de mudança em relação a isso, houve o comentário de 

mudança, mas até agora nada, vamos ver pro ano que vem, eu acho que seria de novo 

assim, colocar entre aspas, que ta acontecendo muito aí, curso profissionalizantes à 

noite, pra mim seria a melhor opção, aí no diurno seria só o regular. 

 

E4 F4 

 

Gênero: Masculino. 

Formação: Matemática 

Tempo de atuação como docente: 23 anos. 

Tempo de docência no Ensino Médio: 23 anos. 

Tempo de atuação na escola pesquisada: 8 anos. 

 

1) Você poderia falar sobre o que entende por evasão escolar? Evasão é quando o 

aluno abandona, por diferentes fatores, são várias situações que podem contribuir pra 

esse abandono dele, escolar né. 

 

2) A evasão escolar no ensino médio é presente na sua escola? De que forma? É 

no período noturno, até porque há pouco tempo nós conseguimos o Ensino Médio no 

diurno, agora noturno acontece muito pelo fato de que os alunos começam a 

trabalhar, daí cansa e vem cansados, não rende, acabam desistindo. 

 

3) Como você percebe a evasão escolar na escola pública? Ela acontece muito né, 

aqui eu tenho por base as escolas de Guarapuava né, então acontece muito, 

justamente por esse fato assim, a maioria dos que vão pro noturno já estão em uma 

faixa etária acima né, do que seria recomendado pra série em si, assumem 

compromissos de trabalho e acabam não conseguindo levar as duas atividades juntas, 

o estudo com o trabalho, e daí por necessidades financeiras, até a maioria das 

famílias carentes né, eles acabam por fim optando pelo trabalho e deixando o estudo 

de lado. 

 

5) Ao que você atribui o fenômeno da evasão? Eu vejo a maior ocorrência em 

relação justamente essa questão de optar por trabalho e não aguentar a carga horária, 

porque a maioria trabalha, as atividades deles são atividades pesadas né, serviço 

braçal até porque eles ainda não um grau de estudo pra conseguir um cargo melhor, e 

eles acabam não suportando, não aguentam, daí chegam a noite aqui, cansados, não 

rende, e já começam com notas baixas e daí desanimam no meio do caminho né, e 

acabam optando pelo trabalho invés do estudo. 
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6) Você já conversou com estudantes que relataram planos de evadir? Alguns 

assim já comentaram, “ah professor, eu acho que eu vou parar”, “eu não tô 

aguentando”, justamente o que eu falei por causa da carga de trabalho deles né, daí a 

gente sempre motivar, não tenta, falta pouco, você já tá no Ensino Médio, de repente 

você quer continuar pro resto da tua vida em um serviço braçal, que tem que usar 

força, então pensa bem, você pode concluir o Médio e até conseguir um cargo 

melhor até própria empresa ou tem que sonhar com postos mais longos né, eles tem 

uma perspectiva que é muito curta assim pra eles, porque aqui no bairro a maioria 

das pessoas são caminhoneiros, trabalham com oficina mecânica os pais deles, então 

muitos crescem vendo isso e isso acaba se adaptando a esse meio, e querem 

continuar nessa área, não tem, não pensam em um voo maior né. 

 

8) Você já conversou com estudantes ou familiares de estudantes que evadiram? 
Já encontrei alguns na rua, e a gente acaba tendo um relacionamento de amizade né, 

e daí pergunta: “parou meu amigo, porque você parou?”, muitos relatam que 

acabaram se arrependendo de ter parado, porque já poderiam ter terminado, mas até 

por falta de muita opção, eles acabam voltando mesmo, e eles relatam, muito deles 

dizem que se arrependem, que poderiam ter terminado e estar melhor hoje, mas como 

já passou muito tempo, alguns já casaram, tem filhos, então mais difícil ainda. 

 

10) Para você, existe um perfil de estudante que evade? Qual? Não consigo traçar 

um perfil assim, é mais em consequências das necessidades deles, eu vejo por esse 

lado, da necessidade que eles têm de trabalhar, porque se vê os do período da manhã, 

é um ou outro caso de indisciplina, ou que não são muito cobrados pelos pais aí tem 

um número exagerado de faltas e acabam desistindo, “ano que vem eu vou tentar de 

novo”,  mas a maioria do pessoal do noturno é a questão de opção mesmo, eles não 

tem outra opção, se não ir pro campo do trabalho cedo. 

 

11) Como a evasão afeta a escola pública? Ela afeta bastante na questão assim, por 

exemplo, na nossa escola aqui, uma escola enorme dessa e daí no quadro de 

funcionários é reduzido pra atender os alunos né, então a gente acaba pecando, acaba 

falhando em um ponto ou outro, justamente porque esses que vão evadindo, vai 

diminuindo o número de alunos no período, e isso vai acarretando na falta, diminuir 

a questão de fundo rotativo, reduz números de pessoal administrativo, reduz número 

de agentes né, que auxiliam no trabalho e por exemplo agora tá um risco iminente de 

acabar o Ensino Médio noturno, né pra uma escola desse tamanho aqui, com uma 

estrutura nova, e é consequência da evasão, não tem o número mínimo de alunos pra 

abrir turma, e tem alunos que ficam nesse ioiô, eles vem, vão até o 1º, 2º trimestre e 

desistem, entram como evadidos, como abandono, depois voltam no outro ano e 

seguem a mesmo linha não conseguem se firmar. Então acho que mais na questão 

assim de pessoas que possam atender os demais, os alunos que ficam, porque reduz o 

quadro de profissionais que trabalham aqui na escola. 

 

12) Você acredita que é possível prevenir a evasão? Explique. A gente procura, a 

gente procura sempre motivando, tentando mostrar pra eles assim lá na frente o que 

eles podem atingir com o estudo, até onde podem chegar, a gente tenta traçar uma 

perspectiva com eles assim né, então o que a gente pode fazer é motivar, é dar o 

maior apoio, pessoal trabalha chega cansado é lógico que a gente avalia de formas 

diferentes, pelo menos eu trabalho assim né, vou dando chances, vou dando 

oportunidades, que o aluno não desista e tentando não perder esse aluno né, mas 
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traçar assim o perfil de um aluno, mas traçar um perfil de um aluno...o que acontece 

mais com a evasão são alunos que estão acima faixa etária, esses tem mais 

desistência, e daí entra pro campo do trabalho e daí fica difícil de segurar. 

 

13) A escola tem algum programa ou ação específica sobre a evasão? Justamente, 

e daí quando eles não tem mais esses trabalhos assim, que são até projetos do próprio 

governo, que é feita a chamada diariamente pra ter um controle, os alunos com 

frequência em relação ao número de faltas para ficarem atentos a isso, quando o 

aluno se evade, eles buscam informações do aluno, eles comunicam, no caso são 

menores, comunicam o Conselho Tutelar, eles tem os procedimentos de ir atrás né, 

só que maioria acaba não retornando, o que cabe aqui a escola, o que a escola faz é 

esse controle de faltas, estar alertando, comunicando os pais, questionando os pais 

né, o porque da falta desses alunos, resposta da família, aí encaminha pro Conselho e 

o Conselho tem os procedimentos deles lá, pra buscar esse aluno, pra tentar trazer ele 

de volta. 

 

14) Você conhece alguma ação do Estado que foque na prevenção da evasão? É, 

na verdade o que é colocado pra nós em relação a prevenir, é tentar deixar as nossas 

aulas mais motivadoras, mais atraentes, trabalhar mais com o concreto, sair um 

pouco dessa parte teórica aí, tentar atraí-los pro ensino, o preventivo é mais voltado 

pra essa questão assim de deixar mais atrativos para os alunos. 

 

15) Você acredita que a relação pedagógica (ensino, aprendizagem, conteúdos, 

metodologias) da escola pode afetar ou afeta a evasão? Como isso ocorre? 
Afetam, afetam, eu acredito que sim, cada professor tem sua forma de trabalhar, sua 

metodologia né, com alguns eles se adaptam eles conseguem levar até o final, com 

outras com mais dificuldade, acabam desistindo por algumas disciplinas, 

principalmente por umas que eles acham mais difícil, Português, Matemática, 

Química né, que eles mais relatam, mas é...eu acredito que seja mais essa questão 

metodológicas sabe, até a forma, como eu posso te dizer, da relação professor-aluno 

também influencia bastante nessa questão, no meu ponto de vista, eu acho que é 

importante ter um bom relacionamento pra você ter o aluno, pra cativar ele, ter dele o 

que você espera dele de retorno, na questão de ensino né, questão acadêmica. 

 

-Tem mais algum comentário sobre evasão, professor? Eu acredito que a evasão 

tá, pelo menos com a minha experiência, é em relação mais a essa questão mesmo 

sabe, é... muitos assim, saindo um pouco da questão do campo do trabalho, da 

necessidade de trabalhar, eu vejo que são alguns no período da manhã que a gente 

tem, que é mais assim por desmotivação da parte dele, e não ter a família ali 

permanentemente insistindo sabe, como a gente vê, eu sempre converso com pessoas 

mais antigas, no nosso tempo, o pai e mãe obrigavam a gente a ir pra escola, a gente 

tinha que ir pra escola de qualquer jeito, e atribuíam pra nós algumas 

responsabilidades, hoje não, hoje tira-se essa responsabilidade dos filhos né, os pais 

tiram dos filhos, deixam eles mais a vontade, eles decidem, eles fazem o que querem, 

quando querem, como querem, e acaba resultando em alguns casos em evasão, nesse 

sentido também, por pura preguiça, e o pai e a mãe não cobram, então acaba 

acontecendo também, poucos casos mas existem. 
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Anexos 

Anexo I – Parecer COMEP 
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Anexo II – Termo de Concordância do NRE 
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Anexo III – Parecer técnico NRE 
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