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Eixo 7: Educação, História e Filosofia 
 
Resumo  
A educação pode ser o melhor caminho legítimo de transformação do ser humano 
existente na sociedade, uma vez que tem o poder de expandir e aprimorar os 
conhecimentos servindo de alicerce para toda nova conquista. Este artigo incita   
uma discussão sobre a evasão escolar ao longo da história da educação, apontando 
possíveis causas que levam uma pessoa a evadir-se do contexto escolar e as 
consequências deste processo para sua vida futura, em especial para alunos que 
abandonam a vida acadêmica antes de findar o ciclo da educação básica. Partindo 
desse pressuposto objetivou ressaltar as vozes dos evadidos do contexto escolar e 
a partir dessas falas buscou se abordar temas que viessem ao encontro desse 
assunto no intuito de apresentar  ou propor opções ou estratégias para que esse 
assunto que devasta as escolas cotidianas. Enfim, sabe-se que é árdua a 
caminhada para a construção de uma sociedade mais igualitária e de uma escola 
acolhedora e plenamente capaz de formar e transformar pessoas, todavia sabe-se 
também que a educação amplia a visão de mundo e contribui de forma direta na 
construção de valores éticos e morais. 
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Introdução 

Levando em conta que a evasão escolar é um tema que perpassa 

por vários momentos e acontecimentos no país, é necessário entender em que 

momento essa escola passou a acolher as classes menos abastadas, é preciso 

entender também qual era o tipo de cidadão que a escola buscava formar. 

Atualmente ainda tem um cenário educacional bastante deficiente e precário, a 

ponto das escolas não despertarem nos jovens, mesmo ainda na tenra idade à 

vontade e o desejo de alcançar os últimos níveis da escolarização básica, 

escolarização essa que é obrigatória dos cinco aos dezessete anos. 

É sabido também que a escola não é apenas um canteiro de obras 

onde são produzidos e garimpados futuros trabalhadores, pois desde Aristóteles, 
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passando por pensadores como: Vygotsky, Adorno, Freire a educação é único meio 

de emancipação do indivíduo logo entende-se o real motivo de não haver um olhar 

mais atento para a escola, pois entende-se que o poder emana do povo, logo, se 

cada cidadão  se conscientizasse do seu poder, não ficaria subjugado a ninguém. 

Para delimitar esse trabalho optou pela pesquisa bibliográfica, onde 

pode-se debruçar numa vasta e rica quantidade de materiais, e também com a 

entrevista de pessoas que foram indispensáveis para a constituição e construção da 

linha do tempo de história da educação brasileira. 

 

Objetivos 

Discutir e fomentar ações sobre causas e consequências da evasão 

escolar em nossa contemporaneidade, buscando entender quais os fatores são os 

mais determinantes para que haja essa fuga do ambiente escolar antes da 

conclusão ainda mesmo no ciclo básico. E assim apontar possíveis estratégias para 

que isso seja minimizado e assim possa avançar no sentido de emancipação do 

individuo enquanto um ser que precisa de uma instrução escolar para que sua vida 

em sociedade seja minimamente digna. Pois somente por meio da educação é que 

um indivíduo pode se apoderar de conhecimento suficiente para entender que é  

possuidor de direitos, mas também de deveres. 

 

Metodologia 

Para elaboração desse texto optou-se pela revisão bibliográfica e 

também pelo viés da história oral escrita, assim foi possível compilar o tema 

apoiando-se em vários autores que já discutem o assunto tendo assim um grosso 

embasamento para direcionar a pesquisa. E após esse embasamento buscou-se 

desvelar o tema da evasão escolar por intermédio dos próprios evadidos, trazendo 

assim uma riqueza de detalhes que por muitas vezes passam despercebidos 

quando focamos apenas em dados estatísticos, assim sendo espera-se que aos 

leitores esse trabalho possa contribuir para esse universo que é a pesquisa cientifica 

de forma satisfatória e contundente. 

 

Referencial teórico 
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“A educação é um direito de todos e um dever do Estado”, 

(BRASIL,1988)  é considerada um aparato legal que deve se consolidar em todos os 

aspectos para que se forme uma sociedade justa. Dispositivo este afirmado na 

Constituição Federal de 1988, faz-se necessário, refletir, entretanto sobre a 

Educação que requer sua efetivação em nossa realidade. A educação é um 

processo que foi sendo alterado no decorrer da história, transformando-se com as 

inovações e tendências. Compete ao educador promover e favorecer o aprendizado 

e atuar como um facilitador da aprendizagem. Nas mãos dos educadores se 

encontra muita responsabilidade, visto que, ele é um espelho para os alunos. 

As transformações sociais os avanços tecnológicos que ocorreram 

nos últimos tempos de certa forma aboliram as práticas pedagógicas tradicionais, 

neste novo cenário os educadores contemporâneos possuem a tendência de se 

posicionarem como uma espécie de mediadores no processo de ensino e 

aprendizagem, nas dimensões: afetivas, cognitivas e sociais. O educador reformula 

a cultura, inserindo os educandos na sociedade, enquanto as instituições escolares 

possibilitam então a formação do cidadão de modo global. O relacionamento entre o 

professor e alunos é pautado na dedicação, respeito e amizade.  No decorrer das 

aulas, o educador deve ser dinâmico, e não somente concretizar intervenções 

pedagógicas, buscar novas alternativas em seu fazer pedagógico para superar os 

desafios que lhes são impostos. São eles, referências para os educandos, portanto, 

cabe a eles propor recursos que instiguem respostas às aprendizagens. De acordo 

com Mel et al (2015, p.134) vivemos em um mundo onde vigora as mudanças que 

[...] ocorreram com as transformações tecnológicas, neste contexto 
vemos a educação se expandir de um modo significativo, esta que 
transforma e gera mudanças tem sido debates em muitas 
discussões, gerando conflitos que muitas vezes não são resolvidos. 
Em muitas ocasiões vemos o termo educação ser empregado de 
modo errôneo, mas é fundamental compreender que a educação 
deve acontecer de um modo amplo e sem restrições abrangendo 
toda a sociedade. 
 

Os seres humanos necessitam interagir e conviver com demais 

pessoas, os educadores sendo eles os transmissores do saber, devem estar 

preparados para gerar conhecimento, utilizando as estratégias adequadas. A 

educação deve ser uma ação de transformação de ideias, pensamentos e 

comportamentos, visto que, o homem se transforma à medida que se relaciona com 

o outro. Para que os educandos se apropriem desse conhecimento é preciso que os 
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educadores tenham um compromisso mediante o cotidiano escolar, já que, neste 

século o educador se depara a cada dia com um novo desafio nas salas de aula. 

O compromisso de ministrar aulas criativas recai sobre o educador, 

visando garantir todos os objetivos educacionais as aulas devem ser atrativas aos 

alunos mobilizando o aprendizado. Espera-se diante do exposto, que a educação 

alcance todos os alunos e que os educadores trabalhem com muita criatividade para 

que se possa garantir cada vez mais qualidade no atendimento escolar. 

 

A EVASÂO ESCOLAR NA FALA DOS PRÓPRIOS EVADIDOS 

Para este capítulo optou-se pela vertente da história oral, onde 

através dessa metodologia possibilita-se aos indivíduos que são construtores da 

história que seja dada vida às suas falas e memórias. A construção desta pesquisa 

se deu em duas etapas, onde o primeiro passo foi abordar e identificar pessoas com 

histórias pertinentes, sendo o enfoque dessa investigação os fatores causais da 

evasão escolar os/as quais serão denominados de colaboradores.  

Como metodologia de pesquisa, utilizaram-se entrevistas, que foram 

gravadas em forma de conversa. Logo após os depoimentos terem sido gravados, 

estes foram transcritos fidedignamente ao áudio capturado. Para Delgado (2006, 

p.15 apud ALMEIDA 2012, p.1) A chamada história oral é “um procedimento 

metodológico que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através 

de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações”. E 

nesse momento buscou-se vislumbrar também os detalhes por menores contidos 

nos depoimentos. 

Para a escolha dos colaboradores optou-se por convidar 10 (dez) 

pessoas para a realização da mesma, sendo que 5 (cinco) foram indivíduos que 

saíram da escola e não retornaram em nenhum momento de sua vida, e os demais 

foram os que saíram do ambiente escolar por algum motivo pontual, porém, ao longo 

da vida acabaram por retornar, e entre esses últimos 5, dois indivíduos conseguiram 

avançar até o nível superior, e de todos os que foram interpelados 5 eram homens e 

5 mulheres. Diante dessa perspectiva, percebeu-se que alguns motivos que 

explicam em parte a história da evasão escolar são de cunho político, cultural, 

familiar entre outros. Político porque se sabe bem que todo o sistema de educação 

perpassa por análise e aprovação dos poderes legislativo e executivo. À vista disso, 

estes acabam por conceder emendas ou aprovar projetos de leis que afetam 
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diretamente o alunado em sala de aula, para consequentemente favorecer partidos 

ou coligações políticas e assim manter-se no poder.  

As razões de caráter cultural se tornam aparente diante de todos os 

planos dos governos que já estiveram no comando do Brasil, planos estes que 

acabaram fracassados, não atingindo assim as suas respectivas finalidades, 

segundo Mario Sérgio Cortella em entrevista à Rádio CBN no ano de 2017 “um país 

deve ter um plano de educação feito pela nação e não pelos governos, haja vista 

que os governos são passageiros e a nação é permanente, e ainda cita países da 

Ásia, como exemplo a Coréia do Sul e Cingapura”. Porém a população brasileira em 

sua grande maioria acabou por se acostumar com essa escola fadada ao fracasso e 

ao insucesso, visto que a evasão; a reprovação; o fracasso escolar; as 

características elitistas da educação escolar no Brasil são uma cultura arraigada na 

população, sobretudo entre a população mais carente.   

Neste sentido, pode-se recorrer a Saviani (...) quando o filósofo 

analisa a função social da escola de socialização do conhecimento elaborado, o qual 

pelas narrativas históricas se revela apenas para alguns e que segregam os demais. 

Segundo o filósofo, pelo ensino sistematizado é possível que os indivíduos se 

apropriem das produções humanas e vá além de um conhecimento instrumental que 

o capacitasse para o trabalho, o qual ao longo da história da educação brasileira 

revela-se como meio para a reprodução de um padrão social estabelecido. 

As motivações familiares acometem muitos jovens ainda em idade 

escolar, que acabam por optar ou são forçados a deixar a sala de aula para 

ingressar no setor produtivo em busca de auxiliar no orçamento da casa, isso porque 

muitos desses indivíduos já não enxergam a educação como meio emancipatório e 

não acreditam que por meio dela, mesmo que em longo prazo conseguirão uma 

ascensão social, conforme nos relata o colaborador 1: 

Eu com oito anos fui pra casa do meu cunhado, e ai eu sempre 
sonhava em estudar mas como naquele tempo em Minas era muito 
difícil colégio [...] sempre tive que trabalhar, do primeiro dia que eu 
entrei na casa dele até o último dia que sai de lá, com 16,17 anos [...] 
Eu queria falar pra você que a professora mandou me chamar, os 
outros meninos falou pra mim pra mim estudar lá no colégio dela do 
grupo, você não precisa me dar nada , não precisa comprar caderno, 
nada pra mim. [não ! que negócio de estudo,tu não tem estudo não , 
estudo seu, se vai me ajudar e a minha família ,estudo seu é 
trabalho.(colaborador 1)  
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Quando se observa a fala do colaborador 1 acima, percebe-se que 

ele foi um aluno contemporâneo dos grupos escolares, que na fala de (SOUZA, 

2008, p.41) é descrito como: 

modelo da escola graduada, amplamente em voga nos países 
europeus e nos Estados Unidos desde meados do século XIX, 
compreendia um tipo de organização didático-pedagógico e 
administrativa de escola mais complexo, econômico e racional, 
adequado à expansão do ensino primário nos núcleos urbanos. Ele 
pressupunha um edifício com várias salas de aula e vários 
professores, uma classificação mais homogênea dos grupos de 
alunos por níveis de adiantamento, a divisão do trabalho docente, 
atribuindo a cada professor uma classe de alunos e adotando a 
correspondência entre classe, séria e sala de aula. 
 

Ainda segundo Saviani, 2006b, p. 30, eram prédios bastante 

suntuosos que se assemelhavam aos prédios das igrejas católicas e que naquela 

época a educação não era prioridade para as famílias menos abastadas, mas sim o 

trabalho e a fonte de renda. Ele ainda corrobora dizendo que: 

[...] essa forma de organização conduzia, também, os mais refinados 
mecanismos de seleção [...] No fundo, era uma escola mais eficiente 
para o objetivo de seleção e formação das elites. 

 
Contudo, na atualidade a educação passou a ser mais ampla, mais 

abrangente, independente das classes sociais, conforme cita Gadotti 1997: 

Graças a grandes mobilizações populares em torno do direito à 
educação, hoje, o acesso à educação básica está garantido para a 
maioria da população, mas não a qualidade. Persiste ainda uma 
cultura da repetência em nossas escolas: de cada 100 crianças que 
entram na 1ª série, apenas 4 terminam a 8ª série sem nenhuma 
reprovação. 

 
Atualmente temos vários programas sociais dos governos federais, 

estaduais e municipais que visam suprir essa carência financeira das famílias, para 

que a criança consiga manter-se, ainda que minimamente dentro da sala de aula, 

porém, esses programas ainda se mostram insuficientes e imperfeitos, pois se sabe 

que a maior parte das famílias acaba por destinar o referido dinheiro ao 

complemento da renda, e por fim ainda existe outra finalidade muito mais pesarosa 

para qualquer família, muitos pais/mães de crianças beneficiárias desses programas 

acabam por utilizar o dinheiro recebido para o consumo de álcool e/ou drogas. 

Na fala de Gadotti acima citado podem-se contemplar os esforços 

para que se melhorem esses índices, não só os de repetência, mas também o de 

evasão do cenário educacional, pois se deve ter em foco que os países que 
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priorizaram a educação como meio fundamental para o seu desenvolvimento. 

Porém, em nosso país desde os primórdios instaurou-se uma cultura de que o 

estudo era somente importante para conseguir um bom emprego, mas como definir 

o que é um bom emprego, pois o que é bom para um individuo pode não ser para 

outro, e isso pôde ser conferido na fala do colaborador 2: 

Estudei até segunda série do primeiro ano e gostava de estudar só 
que chegou certa época que aí a gente tinha que ajudar os pais na 
lavoura, até o quarto ano lá na roça a gente era estudo superior, pois 
meu pai achava que só precisávamos ser ler escrever para que 
ninguém roubasse a gente nas contas, não era que nem agora que 
as pessoas se estudam até ficar grandão. (colaborador 2) 
 

Ao contemplar esse depoimento, pode-se observar o grau de 

importância que os pais davam para a educação escolar de seus filhos, e isso se 

tornava mais evidente em famílias desfavorecidas financeiramente, já que o 

imediatismo da sociedade capitalista acabava por embaçar a visão de muitos que 

erroneamente viam a escola como um local para aprender a ler e escrever. 

Porém é sabido que a função social da escola vai além, o dever 

primordial da escola é garantir condições para que o indivíduo tome posse do saber 

elaborado e possa se tornar um cidadão crítico ativo e atuante no meio em que 

estiver inserido, isso é o que Menck (2008, p.3) afirma isso quando diz que “a 

educação escolar e o aprendizado são direitos de cada cidadão” “logo, não se pode 

escolher que vai ou não adentrar no ambiente da escola, a autora ainda completa 

dizendo que, “a transformação da sociedade em uma sociedade mais justa que 

socialize os grandes benefícios oriundos da produção humana será mais factível se 

a escola cumprir sua função de universalizar o conhecimento científico, artístico e 

filosófico formal”. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, podemos ainda constatar 

que a fuga da escola se dá por diversos fatores que se imbricam em valores que 

infelizmente predominam a sociedade ainda hoje e que a evasão escolar é um 

problema histórico e inquietante presente na sociedade. Dentre os muitos motivos 

existentes que podem vir a serem os causadores (gatilhos) desse desvio do âmbito 

escolar, alguns são mais notórios que outros, como: falta de interesse do próprio 

aluno, pouco ou nenhum estímulo familiar, uma aula engessada sem uma 

metodologia condizente com a realidade do aluno, e até mesmo a gravidez precoce 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

pode ser considerada mais um fator entre tantos outros itens que tem conexão 

retilínea com a evasão escolar. 

Não é nenhum mistério que a sociedade contemporânea pune 

severamente os desvios de conduta impostos por um conjunto de valores e 

costumes, essa punição muitas vezes é psicológica. A colaboradora 3 lembra-se do 

desdobramento que foi descobrir uma gravidez ainda na adolescência, uma época 

cheia de sonhos e idealizações e em pleno período escolar quando cita que:  

[...] eu tinha 16 anos e eu já estudava no ensino médio e fazia 
magistério junto, então eu parei bem nesse período ai, estava bem 
no começo do ano, ai eu fui e parei porque eu engravidei e achei que 
estava doente e não podia mais ir pra escola, porque eu tinha 
vergonha de ir pra escola na verdade [...] e era bem gritante isso 
estudar e estar grávida então eu resolvi parar de estudar e em casa 
ninguém opinou, ninguém falou continua [...] todo mundo ficou 
neutro. 

 
Os problemas de ordem sociais afetaram fortemente à presença dos 

estudantes nas escolas, chamamos atenção para a fala da colaboradora 3 em que a 

mesma menciona que para além da condição da gravidez na adolescência, houve 

quase que simultaneamente o abandono por parte do pai da criança fazendo com 

que a mesma mais uma vez não voltasse a frequentar um ambiente escolar.  

Ai ganhei minha filha e tal e depois de um tempo ai eu fiquei sem a 
ajuda do pai dela e então eu tive que ir procurar serviço pra poder 
cumprir com as obrigações 

 

Aqui nota-se que o papel da escola de educar para a vida teve uma 

parcela de negligência no processo formativo dessa colaboradora. Ainda encontra-

se incutida em muitas salas de aula e escolas como um todo, a cultura de que o 

fracasso escolar ainda é somente culpa do aluno (a) diante disso ao analisar outros 

estudos e produções pode-se constatar que isso não pode ser levado como regra 

geral, e para confrontar essa fala Patto (1999) apud Dutra e Gonçalves (2017) 

ressalta ainda que o fracasso escolar é uma produção ocorrida no dia a dia da rotina 

escolar, em que existem vários estereótipos e preconceitos acerca dos menos 

favorecidos economicamente e que não partem apenas das instituições de ensino, 

mas também dos vários profissionais e da sociedade como um todo. 

O grande problema da nossa atualidade é que muitas famílias estão 

se eximindo da responsabilidade de educar seus filhos e filhas em casa, e acabam 

por delegar essa função para a escola. Em consonância com isso Arroyo, 1997, p. 

23, acredita que “na maioria das causas da evasão escolar a escola tem a 
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responsabilidade de atribuir à desestruturação familiar, e o professor e o aluno não 

tem responsabilidade para aprender, tornando-se um jogo de empurra”. E, é lógico 

que a escola não vai dar conta disso, visto que ensinar o saber escolar, a cultura do 

letramento já é quase um ato heroico. 

O professor precisa ainda ser um animador de plateia, até mesmo um “show 

man”, para tal conquista ele precisa ser minucioso em suas escolhas quanto ao 

conteúdo e material a ser utilizado. Como apresenta Menegolla (1999, p.28) quando 

cita que “o professor necessita selecionar os conteúdos que não sejam portadores 

de ideologias destruidoras de individualidades ou que venham atender a interesses 

opostos aos indivíduos”. 

Para tal, é preciso acreditar e repensar todos os dias se as práticas 

estão corretas, se a escola esta disposta de forma convidativa para receber os 

alunos, se os conteúdos estão relacionados com a realidade onde a escola esta 

inserida e se a educação se mostra de forma inspiradora para transformar a 

realidade dos estudantes que nela estão arraigados, pois, quando se observa as leis 

e diretrizes brasileiras contempla-se uma realidade do papel que precisa 

impreterivelmente chegar até o chão da escola e ser concretizada no indivíduo que é 

principal foco no ambiente escolar, a saber, o aluno. No Artigo 205, da Constituição 

Federal do Brasil 1988 está disposto que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifo do autor) 
 

Mas lamentavelmente não tem acontecido esse incentivo por parte 

das famílias, e podemos constatar isso quando a COLABORADORA 3 aponta que:  

[...] era bem gritante isso, estudar e estar grávida então resolvi parar 
de estudar e em casa ninguém opinou,  ninguém falou continua.  

 

É nessa mesma neutralidade apontada no trecho acima, que a 

sociedade tem perdido valores essenciais para uma boa convivência. Para reforçar 

ainda mais essa ideia deparou-se com outra colaboradora que também foi 

acometida pela gravidez precoce. Durante conversa com ela, evidenciou alguns 

outros fatores que motivaram ela a evadir-se do âmbito escolar,  

É, no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a namorar, no final 
do primeiro ano do ensino médio, eu engravidei! Eu consegui 
terminar por que eu estava grávida de pouco tempo, iniciei o 
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segundo ano, mas, não dei conta de estudar devido a distância que 
eu morava da escola, entre outras coisas, especificidade em ser mãe 
ainda naquele contexto em que eu era adolescente não me 
possibilitava mesmo por que, eu estava levando a vida sozinha, com 
um esposo mas sem os pais. (colaboradora 4) 

 
Diante disso contempla-se que a gravidez por si só não é um 

elemento determinante para o abandono dos estudos, para que a evasão se efetive 

forma-se um emaranhado de fatores sociais. Nesse ponto a colaboradora 

novamente ressalta o papel da família como sendo fundamental para que o aluno 

consiga transpor as muitas dificuldades. Conjecturando todos esses elementos que 

se exprimiu nas falas das colaboradoras acima citadas, leva a repensar qual o real 

papel da escola na formação do indivíduo enquanto um ser humano em construção. 

Dentro dessa perspectiva vê-se a importância que a modalidade da 

EJA, tem hoje em dia, porém, se analisados os números da evasão escolar, a 

modalidade da EJA é a que apresenta um dos maiores números de alunos evadidos. 

Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas avançadas Anísio 

Teixeira, 2017) em um relatório com dados sobre as taxas de evadidos apontam 

que:  

Os novos dados revelam que 12,9% e 12,7% dos alunos 
matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio, respectivamente, 
evadiram da escola de acordo com o Censo Escolar entre os anos de 
2014 e 2015. O 9º ano do ensino fundamental tem a terceira maior 
taxa de evasão, 7,7%, seguido pela 3ª série do ensino médio, com 
6,8%. Considerando todas as séries do ensino médio, a evasão 
chega a 11,2% do total de alunos nessa etapa de ensino. 

 
Com isso, vemos que a evasão é algo que ocorre desde o início da 

vida escolar, por isso é necessário que haja uma mudança de paradigmas quando o 

assunto é educação.  Outros dados ainda nos trazem que. 

A migração para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é mais 
expressiva ao final do ensino fundamental, quando chega a 3,2% e 
3,1%, no 7º e 8º ano, respectivamente. Em relação à rede de ensino, 
a migração é maior na rede municipal dos anos finais do ensino 
fundamental, quando alcança uma taxa de 3,8%. Já no ensino 
médio, a migração é mais expressiva na rede estadual de ensino, 
com 2,4%. 
 

Com base nesses informativos apresentados podemos afirmar 

certamente que nem mesmo a Constituição de 1988, o Eca de 1990 e a Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 podem garantir a permanência do aluno dentro da 

escola, e para reforçar ainda mais essa afirmativa a colaboradora 9 nos diz: 
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Tenho 26 anos. No momento estou desempregada, já tive algumas 
profissões como recepcionista, operadora de caixa, servente entre 
outras e eu parei de estudar no 2º ano do segundo grau por que 
achava que não precisava, que não tinha necessidade de concluir. 
Eu moro perto da escola esse não foi o motivo, trabalhava na época 
era difícil assim estudar e trabalhar, mas não foi um dos motivos 
minha família sempre incentivou a estudar sempre foi um incentivo, 
minha mãe vixe! Foi a que mais incentivou, mas eu queria ser dona 
de mim achando que eu estava fazendo o melhor que esse era o 
melhor pra mim. 

 
Ao olharmos para afirmação acima vemos que nem tudo é de fator 

externo ao ambiente escolar, há algo ligado com a cultura arraigada dentro do 

estudante o que é bem mais complicado de se reverter. Mas com o passar dos anos 

ele acabam por sentir a falta que os estudos fazem principalmente para ingressar no 

setor produtivo em postos de trabalho. Avançando as discussões nesse sentido, e 

convertendo o viés de observação, porém mantendo o foco nos causadores da 

evasão escolar, ao abordar outros indivíduos, possibilitou-se ressaltar novos olhares 

para a perspectiva dessa análise, constatou-se que além dos fatores intraescolares 

que vão desde conteúdos desconexos, currículos ultrapassados existem os 

extraescolares que abarcam problemas financeiros, familiares, entre outros. 

Pode-se perceber ainda a ausência de motivação para se estudar, 

nesse prisma de observação questiona-se porque as escolas não são mais atrativas, 

e ainda mais, será que em algum momento elas já foram um lugar atrativo? E na fala 

dos colaboradores aparece a desmotivação com outros nomes como, por exemplo, 

a preguiça, ou o cansaço. Segundo a fala do colaborador 5 foi possível constatar 

isso quando ele afirma que: 

 [...] estudei normalmente até a 7ª série, na verdade eu nunca fui 
muito fã de estudos, reprovei algumas vezes, mas estudava! [...] com 
18 abandonei os estudos tive que trabalhar esse é aquele pretexto 
quem não é muito fã de estudar inventa pra não estudar. 
 

Assim sendo, podemos perceber que o aluno não está no enfoque 

das políticas públicas ou das práticas pedagógicas e várias vezes é deixado de lado 

em benefícios de outros objetivos. CERATTI (2002, p.13) acredita que: 

Às vezes a falta de interesse do aluno, traduzida na evasão escolar é 
uma maneira de mascarar sua incapacidade para se esforçar. Mas 
em outras ocasiões não é assim. O aluno faria um esforço se 
percebesse que os conteúdos da aprendizagem são medianamente 
atrativos, úteis, conectados, com sua vida diária, atraentes o 
suficiente para que o esforço valha a pena. 
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É nesse momento que entra em cena o professor como principal elo 

entre o aluno e o ensino/aprendizagem, mas, para que a educação seja efetivada 

em sua essência, é preciso que os profissionais da educação se engajem nessa 

missão com afinco em busca do êxito, sobre isso discorre FERREIRA (2010, p.4) 

dizendo que “o principal agente do processo para o combate a evasão escolar é o 

professor face ao seu contato direto e diário com o aluno, cabendo diagnosticar 

quando o mesmo não está indo a escola (injustificadamente) e iniciar o processo de 

resgate, que é o sucesso do aluno”.  

Também cabe lembrar que o professor jamais deve ser culpabilizado 

pelo fracasso escolar e em complemento a isso, Lahire (2004) corrobora com essa 

ideia quando fala que, nem todos os acontecimentos que envolvem a escola podem 

ser associados aos seus agentes internos, pois o âmbito escolar abrange muito além 

daquilo que está dentro dos muros da escola, mas perpassa por toda comunidade 

local, bem como todos os seus problemas. 

 

Considerações  

A partir das leituras, entrevistas e discussões sobre o tema da 

evasão escolar pode-se perceber que nos entraves políticos, sociais, familiares e 

culturais a fuga da escola  das mazelas que afetam o ambiente escolar é a menor. 

Constatou também que essa problemática esta longe de ser esgotada no campo 

teórico e mais longe ainda de ser resolvida no chão de escola. Pois se sabe que, os 

quase 500 anos de atraso em relação aos países, como por exemplo, os da Europa 

não serão superados sem que haja uma profunda mudança na nação chamada 

Brasil. 

Não obstante, como diz a frase que se tornou um clichê das épicas 

conquistas pessoais ou coletivas toda grande jornada começa com um pequeno 

passo, e é diante dessa barreira quase que intransponível, que todo professor 

enquanto educador seja dentro ou fora da sala de aula deve exercer sua profissão 

com excelência, a mesma excelência com que um cirurgião realiza transplantes 

cardíacos, pois um professor tem a mesma possibilidade de tocar o âmago de cada 

aluno, seja enquanto  ele conta uma história, seja  alfabetizando, treinando a 

coordenação motora fina, ou explicando a complexidade das equações de segundo 

grau.  
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Mas ao se tratar da escola como uma instituição meramente 

burocrática, limitadora, cerceadora de pensamentos e vigia de posturas, é 

necessário rever, os moldes de ensino/formação que estão tão ultrapassados, pois, 

a sociedade em si sofreu tantas transformações no sentido da tecnologia, da cultura, 

das artes como um todo. Então por que ainda encontra-se em prática dentro das 

escolas manuais e técnicas de até cinco séculos atrás? 

E nessa busca é preciso olhar para escola enquanto um organismo 

vivo, que respira a vivacidade dos alunos cheios energia nos corredores das 

mesmas, mas devido ao enfado das disciplinas descontextualizadas das realidades 

dos seus indivíduos, o educando que é o principal sujeito da educação perde a 

alegria do aprender. Como averiguado ao longo desse trabalho, é imperativo que 

haja uma mudança drástica na sociedade como um todo, seja na educação, no setor 

produtivo, na política, na economia.  É impreterível, que para além das leis que 

asseguram obrigatoriamente o acesso ao ambiente escolar, que elas sejam 

efetivadas também no sentido de garantir a permanência dos indivíduos na escola 

até que cumpram e cumpram prazerosamente, eficazmente o ciclo escolar, pois só 

se poderá constatar isso quando essa mudança for refletida inconfundivelmente no 

cotidiano social. E como isso se tornara perceptível?  

No momento em que a escola cumprir a sua principal função que é 

formar cidadãos íntegros, concisos de seus valores éticos e morais, a esfera politica 

será representada por indivíduos compromissados com o bem estar coletivo. 

Enfim, sabe-se que é árdua a caminhada para a construção de uma 

sociedade mais igualitária e de uma escola acolhedora e plenamente capaz de 

formar e transformar pessoas. Mas é preciso acreditar em um alvo futuro, que seja 

promissor a todos os cidadãos com o anseio de mudança. Mas não se pode deixar 

de acreditar que isso é possível, porém uma fusão das instâncias representativas do 

país se faz necessária, para que se concretizem alguns ideais que povoaram tantas 

mentes dos precursores dessa grande nação que defendiam uma sociedade justa 

para todos. 
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