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RESUMO 
 
Este artigo pretende discutir teoricamente as contribuições da pesquisa ação 
para a compreensão do fenômeno da evasão escolar em duas escolas 
estaduais do NRE/Londrina (Polivalente em Londrina e Prof. Francisco 
Villanueva em Rolândia), assim como para as intervenções pedagógicas que 
vem sendo desenvolvidas nestas instituições por meio do Projeto Integrado 
“LENPES (Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de Sociologia)” e o 
Projeto de Pesquisa “Por uma Sociologia das “novas” e “velhas” formas de 
evasão nas escolas públicas: estudo exploratório em três colégios do norte 
paranaense”, ao longo dos últimos dois anos. A partir dos resultados das 
pesquisas propostas por esses projetos, espera-se contribuições ao processo 
de ensino-aprendizagem dos graduandos e pós-graduandos envolvidos e dos 
jovens do Ensino Médio que, por meio do conhecimento apurado de suas 
realidades educacionais e das ações a serem depois implementadas pelas 
escolas, sentirão impactos na diminuição dos índices de evasão escolar. Do 
ponto de vista dos avanços na área de ensino para os alunos e docentes 
envolvidos, espera-se, refinar o olhar e o conhecimento científico sobre as 
próprias escolas e sobre os perfis de seus alunos, mostrando-os que as 
preocupações da universidade não se dissociam das necessidades da 
Educação Básica, uma vez que as atividades propostas devem levar também à 
mudanças na formação de professores e na atuação daqueles em exercício. 
Espera-se ainda colaborar para a integralização dos conhecimentos 
relacionados às atividades de metodologia de ensino e de pesquisa, tanto no 
ambiente acadêmico como nas escolas de Educação Básica, intensificando o 
comprometimento educacional e social dos envolvidos no que diz respeito a 
luta por políticas de inclusão para a população destas instituições que têm, por 
diferentes motivos, abandonado os estudos precocemente; incrementando 
ainda o comprometimento da universidade com os professores em serviço e 
com a comunidade escolar, no que diz respeito às suas necessidades e aos 
seus desejos de quebra no monopólio da produção de conhecimento.  
 
Palavras chave: Pesquisa Ação; Evasão Escolar; Ensino de Sociologia. 
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A RELEVÃNCIA DA PESQUISA SOCIOLÓGICA SOBRE EVASÃO 
ESCOLAR 
 

O problema da evasão escolar tem sido evidenciado nas 

inúmeras pesquisas do INEP/MEC (Censos desde 2000) 1 e é perfeitamente 

visível nas escolas públicas brasileiras. Basta visitarmos as turmas de quinta 

série do Ensino Fundamental no mês de março de cada ano e posteriormente 

no mês de setembro para observarmos o esvaziamento das salas, os livros de 

chamadas com vários nomes riscados. Isso pode ser experimentado no ano 

seguinte para a turma da sexta série e assim sucessivamente.  

 

No Ensino Médio do turno da noite, o esvaziamento é mais 

rápido: pode-se verificá-lo já em junho. Não é por outra razão que as escolas 

participantes da pesquisa “Por uma sociologia das “novas” e “velhas” formas de 

evasão nas escolas públicas” enfatizaram e pediram a priorização dos estudos 

sobre o abandono da escola pelos alunos. A solicitação começou no Colégio 

Estadual Altair Mongruel-Ortigueira-Pr, durante o desenvolvimento do projeto 

de extensão financiado pelo Programa Universidade Sem Fronteiras da 

Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Paraná, nos anos de 2007 a 

2009. Quando estendemos o referido projeto para as Escolas Estaduais 

“Professor Francisco Villanueva” de Rolândia e “Polivalente” de Londrina, a 

mesma solicitação foi reiterada. A insistência das duas outras escolas em 

relação ao tema transparece que o abandono escolar é, ainda, um dos grandes 

problemas da sociedade brasileira e, provavelmente, o sistema de ensino tem 

sua parcela de responsabilidade quanto às elevadas taxas de evasão que se 

verificam nas nossas escolas, bem como em corroborar para a solução do 

problema.  

 

Outra necessidade descrita pelas três instituições de ensino 

que estão sendo investigadas pelo projeto de pesquisa diz respeito à 

necessidade de repensarem, em conjunto com a universidade, estratégias de 

ensino, metodologias e materiais didáticos que possibilitem melhor rendimento 

da aprendizagem dos alunos da Educação Básica, tais como: violência, 

                                                           
1 Conferir os resultados do PNAD, 1996 a 2006; resultados do Censo Escolar de 1996 a 2008.  
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sexualidade, saúde, desigualdades, trabalho e gênero, drogas, globalização, 

desemprego, entre outros.  Essas temáticas envolvem ao mesmo tempo 

professores de Sociologia, alunos e equipes de ensino das escolas parceiras, 

graduandos da licenciatura em Ciências Sociais, docentes da UEL e 

coordenadores de ensino da Secretaria de Estado de Educação/SEED/PR. 

 

Desse modo, a busca pela superação das fronteiras entre 

ciência e escola exigirá um esforço de criação de metodologias inovadoras de 

pesquisa e de ensino, capazes de apontar para a diminuição das 

desigualdades sócioeducacionais do nosso Estado.  A produção de práticas de 

pesquisas que elucidem novas maneiras de formar professores para a 

Educação Básica, de ensinar os jovens em situação de alta vulnerabilidade, de 

apoiar os professores atuantes nas escolas deverá ser disseminada e debatida 

pelos dirigentes e pelos envolvidos com a educação, no sentido de serem 

incorporadas pelo sistema de ensino.2 

 

Inúmeras pesquisas têm revelado o esforço de professores 

pesquisadores que questionam suas práticas e representações, buscam a 

articulação entre essas diferentes dimensões sociais que geram hierarquias e 

intentam a elaboração de novas práticas3. Alguns estudos demonstram, por 

exemplo, como os estereótipos sexuais informam noções de “bom aluno” e de 

“boa aluna” e influenciam o desempenho escolar desses, ao mesmo tempo em 

que atuam implicitamente nas expectativas diferenciadas do corpo docente em 

relação aos alunos e alunas. Conservam-se, assim, padrões tradicionais de 

desigualdade entre alunos e alunas. O desvendamento das formas de atuação 

dos mecanismos de diferenciação, hierarquização e discriminação torna 

possível a elaboração de proposta em vistas da superação das desigualdades 

                                                           
2
 Conferir a pesquisa da Profa. Dra. Maria José de Rezende sobre a percepção dos alunos do 

Colégio Estadual Altair Mongruel, Ortigueira, publicada no Caderno de Metodologia de Ensino 
e de Pesquisa em Sociologia. Esses dados também serão mobilizados nos processos de 
comparação, criação e refutação de hipóteses na segunda etapa desta pesquisa. 
3 Ver: Revista de Estudos Feministas, Florianópolis: CFH/CCE/UFSC, vol. 9, n.2, 2001 – 
Dossiê Gênero e Educação. MORENO, Montserrat. Como se ensina a ser menina: o sexismo 
na escola. São Paulo: Moderna; Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 
1999.  TOSCANO, Moema. Estereótipos sexuais na educação: um manual para o educador. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
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sócioeducacionais e promoção de uma educação inclusiva, não-sexista e não-

discriminatória.  

 

Outra dimensão relevante na reprodução das desigualdades é a 

possibilidade ou não de constituição da memória coletiva e do patrimônio 

cultural das cidades, bairros e instituições como a escola. Assim, essa é uma 

variável a ser considerada na investigação sobre a evasão. Acerca dessa 

intenção, observa-se que a rememoração de uma história comum pressupõe o 

envolvimento ativo das comunidades caracterizadas como “clientelas” das 

escolas envolvidas diretamente na pesquisa.  

 

Diante disso vê-se que a Sociologia depara-se com muitos 

desafios teóricos e metodológicos sobre os processos de reprodução/produção 

dos ciclos de vida, dos campos simbólicos e das inovações e configurações de 

arranjos sociais muito diferentes e diversos. Pensar a evasão da escola, uma 

instituição criada na modernidade, em um país como o Brasil, poderá nos levar 

a situações problemas de criação de novas abordagens em pesquisa social. 

Tratar a “evasão da escola” como um sintoma que nos leve a formular 

cruzamentos entre diversas dimensões dos processos societários será uma 

“aventura” científica necessária em termos epistemológicos e políticos. O grupo 

que propõe este projeto de pesquisa, já se lançou nesta empreitada. Tudo isso 

já revela nossa disposição de pesquisa ação. 

     

Este projeto de pesquisa sobre evasão escolar também foi 

inicialmente motivado pelo interesse dos pesquisadores do Laboratório de 

Ensino Pesquisa e Extensão em Sociologia – LENPES, do Departamento de 

Ciências Sociais, da Universidade Estadual de Londrina, em conhecer o que 

levam os alunos a não concluir o ensino básico, muitos dos quais sequer 

chegam ao nível médio, pondo em questão um futuro que, cada vez mais, 

exige dos indivíduos qualificação para a integração no mundo do trabalho.  

 

A intenção de investigar o fenômeno da evasão foi reforçada 

quando professores dos colégios estaduais, Professor Francisco Villanueva, de 

Rolândia, com cerca de 1700 alunos, Polivalente, de Londrina, com outros 1600 
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alunos, e Altair Mongruel, de Ortigueira, com aproximadamente 1200 alunos, 

solicitaram ajuda ao grupo do LENPES (Laboratório de Ensino, Pesquisa e 

Extensão de Sociologia) para conhecer e, eventualmente, intervir no problema 

das altas taxas de evasão em seus respectivos colégios. A preocupação dos 

professores, obviamente, sensibilizou o LENPES pelo interesse e disposição 

das escolas em buscar conhecer e dar solução, nos limites de sua 

competência, a um problema que parece crônico, tamanha é a resistência que 

se verifica quando se busca reduzir suas taxas. Foi motivado por estas 

preocupações advindas das próprias escolas que inscrevemos, no final de 

2011, o projeto de pesquisa “Por uma sociologia das “novas” e “velhas” formas 

de evasão nas escolas públicas”, mesmo que as atividades de investigação 

nas três instituições de ensino já tinham sido iniciadas bem antes desta data. 

 

Como se sabe, a questão da evasão escolar não é nova, mas 

ganha certa dramaticidade na realidade atual diante do fato de que o 

conhecimento e a qualificação profissional se caracterizam no principal ativo 

dos países para lograrem êxito no mercado globalizado e a educação, mais 

que nunca, torna-se a condição necessária para a integração, com qualidade, 

dos indivíduos à sociedade, seja como consumidor, seja como produtor, mas 

especialmente, como cidadãos participantes da cultura e da política, de modo a 

dar sentido à vida em comum.  

 

Além de sua importância como problema de investigação 

sociológica, pois a evasão escolar representa o avesso da integração social, 

consideramos que a pesquisa é oportuna por produzir conhecimento sobre um 

fenômeno vivido pela educação básica, de modo a fortalecer sua relação com 

essa dimensão do ensino, na qual foi recém incorporada como disciplina 

curricular da formação de nível médio, e, ao mesmo tempo, destacando sua 

dimensão de conhecimento prático, relevante e útil para enfrentar um problema 

que afeta o sentido da educação e com o qual todos perdem: sociedade, 

escola e indivíduo.  Ressaltamos, porém, que não se trata de uma investigação 

fácil, mais ainda, porque se pretende adicionar ao ato de conhecer a ação para 

reduzir o problema.  
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Observamos que a preocupação com a evasão escolar e o 

esforço para reduzir suas taxas tem sido constante nos últimos anos, seja em 

âmbito restrito, pelo empenho de algumas comunidades escolares, em alguns 

casos, com resultados expressivos4, seja por parte das políticas dos governos 

recentes, especialmente, da esfera federal. A propósito, os dados dos Censos 

de 2000 e 2008, nos mostram uma redução de 12% para 4,4% da taxa média 

de evasão no nível fundamental, muito embora, em números absolutos a taxa 

de 2008 corresponda 1,4 milhões de crianças que abandonaram a escola, o 

que não é nada pouco. 

 

Mesmo assim, se algum êxito se deve conferir à redução da 

evasão no ensino Fundamental, no Ensino Médio a história é diferente. 

Supostamente porque se trata de uma faixa etária de alunos que, em muitos 

casos, não podem deixar de trabalhar para ajudar os pais, ou porque, entre 

outras motivações, casam e não conseguem conciliar a nova situação com os 

estudos. Mas são hipóteses, apenas. De todo modo, historicamente, as taxas 

de evasão no Ensino Médio são bem maiores que no Ensino Fundamental, e 

esse fato precisa ser explicado. No Censo de 2009, por exemplo, a evasão 

registrada foi de 15% e, se fossemos considerar os alunos que concluem o 

fundamental e não ingressam no Ensino Médio a taxa seria bem maior. 

 

Em relação ao universo da nossa pesquisa – escolas 

localizadas em Ortigueira, Londrina e Rolândia – a realidade da evasão escolar 

é bem mais favorável do que a verificada em algumas regiões do país. Nas 

quais, a evasão decorre de causas, muitas vezes, primárias, referentes à 

estrutura social e escolar extremamente precária, características de regiões de 

baixíssima concentração de capital e renda, para cuja solução torna-se 

imprescindível a intervenção estatal direta, seja por meio de políticas 

compensatórias, como, por exemplo, o Bolsa-Família, seja por meio do 

                                                           
4
 A Escola Estadual Silvano Brandão, em Lagoinha, Belo Horizonte (MG) é um exemplo de 

iniciativa de sucesso com ações que reduziram em menos de 1% as taxa de evasão escolar, 
ao instituir uma série de atividades, chamadas de ”projetos alternativos”, como: aula de vídeo, 
aula de música, aula de informática, aula de recuperação, etc. Ver: 
http://www.youtube.com/watch?v=RM_oNxcZRts 
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financiamento da infra-estrutura básica das cidades e das escolas, o que não é 

o caso das nossas escolas.   

 

No nosso universo de pesquisa as taxas de evasão reveladas 

pelos dados de desempenho escolar de 2009, em três escolas da Região de 

Londrina, tomadas aleatoriamente, duas localizadas na periferia urbana e uma 

na região central da cidade, indicam que a média da evasão para o Ensino 

Fundamental e Médio é, respectivamente de 1,7% e 10,3% o que são muito 

positivas se comparadas com os dados nacionais, mas igualmente 

preocupantes do ponto de vista sociológico, pois ainda que pouco expressivas, 

numericamente, a evasão escolar significa exclusão e, ao mesmo tempo, a 

negação da escola como lugar de integração. 

 

Mas, entre todas as justificativas das quais se pode valer para 

destacar a importância do tema e justificar a relevância do projeto de pesquisa, 

uma, em especial, evidencia-se pelo fato de pôr em questão a legitimidade da 

escola em qualquer acepção, seja como instituição voltada para a formação de 

cidadãos críticos e solidários, conforme a teorização de Gramsci (2000)5, de 

uma escola unitária, seja a da escola voltada à reprodução da sociedade 

capitalista, de manutenção do status quo, conforme a teorização de Bourdieu 

(2008), da escola reprodutora (conservadora). Pois, a evasão põe em questão 

a própria escola como instituição de educação para a vida em sociedade. 

 

Provavelmente a evasão não se constituiria em um problema da 

magnitude que tem apresentado se a legitimidade da instituição escolar não 

fosse posta em dúvida. Pois este é exatamente o que parece estar em questão 

pelo que nos diz a pesquisa da FGV6, coordenada pelo Professor Marcelo Neri, 

ao revelar que 40,3% dos evadidos declararam como motivo do abandono 

escolar a ausência de interesse. O que significa que a escola perdeu o sentido 

para os alunos, e é exatamente isso o que, também, disse o presidente do 
                                                           
5
 A escola unitária de Gramsci corresponde ao ensino básico, cuja função é introduzir o 

conhecimento científico e as humanidades, como um processo de desalienação, que predispõe 
os homens ao uso autônomo do pensamento. Ver, também: Nosella (1992) e, MANACORDA 
(1990). 
6
 Ver: NERI, Marcelo (Coord.) Motivos da Evasão Escolar (2009) FGV. Site: 

http://www.fgv.br/cps/tpemotivos/. 
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IPEA, Márcio Pochman, em entrevista a Caros Amigos7, reforçando a suposta 

irrelevância da educação, ao afirmar, que a evasão ocorre com maior 

freqüência entre os indivíduos que não estão trabalhando.  

 

Nestes termos, a questão da evasão tornou-se mais 

desafiadora, pois não se trata mais, apenas, da negação do acesso pela pouca 

ou falta de oferta de vagas nos bancos escolares, uma vez que a oferta de 

vagas no ensino básico é plenamente compatível com a demanda 

potencialmente existente. Também, não decorre de problemas sócio-

econômicos próprios da condição do estudante, o que poderia ser amenizado 

por meio de políticas públicas de subsídio, por exemplo, ou qualquer outro 

motivo objetivo, para o qual houvesse solução objetiva. A falta de interesse do 

estudante revelada na pesquisa da FGV e na entrevista do Presidente do IPEA 

como motivo determinante da evasão nos mostra aspectos novos de uma 

realidade social que está sempre desafiando e justificando a investigação 

sociológica.  

 

Saber quais os motivos da evasão nas três escolas, universo da 

nossa pesquisa, e desenvolver ações que resultem na redução do problema da 

evasão, com a participação ativa da comunidade escolar no processo de 

desenvolvimento da pesquisa, é a tarefa, nada fácil, a que nos propomos. 

Ressaltamos que, não fossem pelos motivos expostos, sobre a importância do 

tema para a educação, acreditamos que a simples presença de pesquisadores 

universitários dentro dos colégios, discutindo com a própria comunidade 

escolar a solução dos problemas que aflige as escolas, a pesquisa já se 

constituiria numa prática, por si mesma, relevante para a escola e para os 

pesquisadores e estudantes da licenciatura em sociologia, engajados no 

projeto.  Esta é nossa proposta de pesquisa, sua relevância e objetivos. 

 

                                                           
7
 Ver em Revista Caros Amigos, Ano XIII, nº149, agosto de 2009. 
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USO DA PESQUISA AÇÃO PARA COMPREENSÃO/INTERVENÇÃO NA 
REALIDADE ESCOLAR 

 

A pesquisa vem sendo desenvolvida em duas etapas: a 

primeira corresponde ao levantamento de todos os dados que permitam 

construir a caracterização fundamentada da situação da evasão nas escolas 

objeto da pesquisa e; na segunda, com base na teorização produzida a partir 

dos dados levantados, desenvolvemos ações voltadas ao enfrentamento da 

evasão visando a diminuição de suas taxas. 

 

Na primeira etapa a pesquisa tem se apropriado de um primeiro 

questionário aplicado em todo o universo dos alunos, da 5ª à 9ª anos do nível 

fundamental e do 1º ao 3º anos do nível médio, nas três escolas, objeto da 

pesquisa.  Esse questionário, já aplicado, versa sobre o perfil dos alunos no 

que tange às condições de vida familiar, a satisfação e opinião sobre a escola, 

os professores e funcionários, o trabalho ou ocupação do tempo fora da escola, 

a aspiração profissional, a opinião sobre a importância da educação, às 

eventuais discriminações sofridas, se já houve abandono temporário da escola 

e os motivos correspondentes, bem como os motivos da volta, a utilização da 

internet e para que a utilizam, a participação nas redes de relacionamentos, e, 

a intenção de continuar os estudos após o nível médio.  

 

Portanto, as informações dizem respeito ao aluno e suas 

condições de vida familiar e escolar, o que acham da escola e o que esperam 

dela, bem como sua visão de mundo. Esses dados, após análise detalhada, 

com o estabelecimento das devidas freqüências de modo a se ter um quadro 

real sobre o perfil do aluno, deverão ser complementados com levantamentos 

de dados específicos, como, por exemplo, histórico escolar e círculos de 

relações dos alunos fora da escola e da família, seguindo as orientações 

referendadas na fundamentação teórica do projeto. Ainda como parte da 

primeira etapa, o projeto prevê a realização de seminários com a finalidade de 

apresentar os dados à comunidade escolar, atividade esta que já vem sendo 

feita nas três instituições, desde 2010, envolvendo estudantes e profissionais 

da educação.   
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Uma outra dimensão crucial da sociedade 
contemporânea é a importância da vida 
cotidiana como espaço no qual os sujeitos 
constroem o sentido do seu agir e no qual 
experimentam as oportunidades e os limites 
para a ação. Essa atenção para a vida 
cotidiana estende o foco para a particularidade 
dos detalhes e a unidade dos acontecimentos 
que dificilmente servem para ser observados, 
contidos e organizados dentro dos modelos de 
análise unicamente quantitativos. Na vida 
cotidiana, os indivíduos constroem ativamente 
o sentido da própria ação, que não é mais, 
somente indicado pelas estruturas sociais e 
submetido aos vínculos da ordem constituída. 
O sentido é sempre mais produzido através de 
relações e essa dimensão construtiva e 
relacional acresce na ação o componente de 
significado na pesquisa. Isto muda a atenção 
para as dimensões culturais da ação humana e 
acentua o interesse e a importância da 
pesquisa de tipo qualitativo. (MELUCCI, 2005, 
p.29). 

 

Observamos que o procedimento de apresentação dos dados 

por meio de seminários tem conseguido envolver a comunidade (direção, 

professores, funcionários, alunos e, associação de pais) na busca de solução 

ao problema da evasão, inclusive como sujeitos da pesquisa, nos termos do 

método da pesquisa-ação, a ser utilizada em todo o processo de 

desenvolvimento da pesquisa.  

Resumindo, alguns de seus principais 
aspectos, consideramos que a pesquisa ação é 
uma estratégia metodológica da pesquisa 
social, na qual: a) há uma ampla e explicita 
interação entre pesquisadores e pessoas 
implicadas na situação investigada; b) desta 
interação resulta a ordem de prioridade dos 
problemas a serem pesquisados e das 
soluções a serem encaminhadas sob a forma 
de ação concreta; c) o objeto da investigação 
não é constituído pelas pessoas, e sim pela 
situação social e pelos problemas de diferentes 
naturezas encontrados nessa situação; d) o 
objetivo da pesquisa ação consiste em resolver 
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ou, pelo menos, esclarecer os problemas da 
situação observada; e) há, durante o processo, 
um acompanhamento das decisões, das ações 
e de toda a atividade intencional dos atores da 
situação; f) a pesquisa não se limita a uma 
forma de ação (risco de ativismo); pretende-se 
aumentar o conhecimento dos pesquisadores e 
o conhecimento ou o “nível de consciência” das 
pessoas e grupos considerados (THIOLLENT, 
1985, p. 16). 

 

Nossa pretensão resulta na definição das diretrizes/hipóteses, 

bem como das práticas das ações que correspondem à verificação do acerto 

das escolhas das diretrizes, como estratégias que objetivem a dar soluções, 

num nível aceitável, ao problema da evasão.  
[...] podemos considerar que a pesquisa ação 
opera a partir de determinadas instruções (ou 
diretrizes) relativas ao modo de encarar os 
problemas identificados na situação 
investigada e relativa aos modos de ação [...] a 
nosso ver a substituição das hipóteses por 
diretrizes não implica que a forma de raciocínio 
hipotética seja dispensável no decorrer da 
pesquisa. Trata-se de definir problemas de 
conhecimento ou de ação cujas as possíveis 
soluções, num primeiro momento, são 
consideradas como suposições (quase 
hipóteses) e, num segundo momento, como 
objeto de verificação, de discriminação e 
comprovação em  função das situações 
constatadas. (THIOLLENT, 1985, p. 16). 

 

Na segunda etapa, estão sendo desenvolvidos, 

preliminarmente, com base no levantamento de dados do perfil dos alunos e 

com a participação dos alunos e professores, oito (8) estudos específicos, nos 

quais se dará ênfase à sua relação com a evasão, com os seguintes temas: 1- 

Relações de Vizinhança, 2- Adequação da Idade à Série, 3- Arranjos 

Familiares, 4- Os Prazeres da Escola, 5- O aluno e a Internet, 6- O que o Aluno 

quer Ser, 7- Violência e Droga e, 8- O aluno e o Trabalho.  Estes estudos 

específicos estão sendo organizados em forma de artigos científicos, sob a 
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autoria dos estudantes de Ciências Sociais (licenciandos e egressos), atuantes 

no projeto. 

 

Esses estudos, orientados por bibliografia correspondente, 

serão publicados na internet por meio de uma Revista Eletrônica do 

LENPES/PIBID, que vem sendo criada em parceria entre estes dois projetos e 

o projeto de pesquisa em questão, além de serem apresentados em seminários 

para a comunidade escolar. Após, com base nos conhecimentos produzidos, 

serão definidas diretrizes (hipóteses) de ação prática, cuja finalidade é testar a 

consistência do conhecimento produzido para dar solução ao problema, em 

número compatível com a capacidade de realização das escolas, e sempre 

com a participação da comunidade escolar. Dentro do prazo estipulado para 

implantação das ações deverão ser produzidos relatórios de avaliação e 

apresentados para discussão em seminários. Todo o processo da segunda 

parte está sendo desenvolvido com a metodologia da Pesquisa-Ação (Cf. 

Michel Thiollent, 1985), de modo a buscar concluir o trabalho proposto: a 

diminuição da evasão escolar e, simultaneamente, a consolidação do 

conhecimento produzido sobre o tema, nos termos do projeto.    

 

Na observação sobre a metodologia utilizada, na primeira parte 

da pesquisa, a coleta de informações tem sido feita por meio de questionários 

com perguntas abertas e fechadas, correspondentes a dados objetivos e 

subjetivos o que tem nos permitido, no processo de tabulação, estabelecer 

freqüências em relação ao universo das respostas totalizadas, de modo a 

possibilitar, a partir de uma análise quantitativa, sistematizar os dados, 

segundo o seu peso relativo, associando-os às causas conhecidas de 

motivação da evasão, visando qualificá-los em função dos objetivos da 

pesquisa.  

                 

Na segunda parte da pesquisa, o procedimento levado em 

conta, desde a reapresentação dos dados em seminário e discussão de sua 

análise, passando pela formulação das diretrizes de ação, também tem 

obedecido, sem prejuízo de eventuais outros procedimentos, o método da 

pesquisa-ação, que consiste, basicamente, no direto envolvimento dos atores 
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(alunos, professores e funcionários, direção e pais) como sujeitos do processo 

de pesquisa.  

 

[...] a pesquisa ação é um tipo de pesquisa 
social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes, representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo [...] para que não 
haja ambigüidade, uma pesquisa pode ser 
qualificada de pesquisa ação quando houver 
realmente uma ação por parte das pessoas ou 
grupos implicados no problema sobre 
observação [...]. (THIOLLENT, 1985, p. 14 e 
15). 

 

Tal procedimento visa enriquecer o conhecimento produzido 

com informações adicionais e reflexão ampliada, com a finalidade da 

proposição de diretrizes de ações com as quais os envolvidos se 

comprometam, num processo de produção de conhecimentos e de práticas 

para dar solução aos problemas. 

                   

São também procedimentos metodológicos e metas desta 

segunda parte da pesquisa: desenvolver atividades extra-curriculares com os 

alunos na escola, de modo a reforçar a estratégia anterior de considerar a 

escola como um espaço de pertencimento do aluno e da comunidade: uso das 

dependências de esporte nos finais de semana, uso da biblioteca, da sala de 

computadores, dos jogos de xadrez, etc. Dado que a educação escolar tem 

uma dimensão de formação para o mundo do trabalho, parece importante que 

o aluno encontre na própria escola informações e conhecimento a respeito das 

atividades que pretende desenvolver em sua vida adulta. Daí parece oportuno, 

por exemplo, promover discussões calcadas no conteúdo profissional e não em 

orientações mercadológicas, despertando afinidades dos alunos com a 

formação profissional a ser escolhida;    
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EXPECTATIVAS DO GRUPO EM RELAÇÃO À PESQUISA EM ANDAMENTO 

 

A partir dos resultados das pesquisas propostas por esse 

projeto espera-se contribuições ao processo de ensino/aprendizagem dos 

graduandos e pós graduandos envolvidos e dos jovens do Ensino Médio que, 

por meio do conhecimento apurado de suas realidades educacionais e das 

ações a serem depois implementadas pelas escolas, sentirão impactos na 

diminuição dos índices de evasão escolar. Do ponto de vista dos avanços na 

área de ensino para os alunos e docentes envolvidos, espera-se, neste sentido, 

refinar o olhar e o conhecimento científico sobre as próprias escolas e sobre os 

perfis de seus alunos, mostrando-os, por meio dos trabalhos de pesquisa dos 

cursos de licenciatura da UEL que as preocupações da universidade não se 

dissociam das necessidades da educação básica, uma vez que as atividades 

propostas no desenvolvimento deste projeto devem levar também às 

mudanças na formação de professores e na atuação daqueles em exercício. 

 

Em relação ao impacto das ações do projeto na comunidade 

acadêmica e na sociedade, quer-se, com os resultados das pesquisas sobre 

evasão escolar em Ortigueira, Rolândia e Londrina, proporcionar maior reflexão 

e compreensão a respeito da implementação de práticas, tanto no nível 

Superior como na Educação Básica, que, de alguma forma, diminua os índices 

de evasão escolar.  

 

Espera-se ainda colaborar para a integralização dos 

conhecimentos relacionados às atividades de metodologia de ensino e de 

pesquisa, tanto no ambiente acadêmico como nas escolas de Educação Básica 

e o comprometimento educacional e social dos envolvidos no que diz respeito a 

luta por políticas de inclusão para a população destas instituições que têm, por 

diferentes motivos, abandonado os estudos precocemente, incrementando o 

comprometimento da universidade com os professores em serviço e com a 

comunidade escolar no que diz respeito às suas necessidades e aos seus 

desejos de quebra no monopólio da produção de conhecimento.  
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Os benefícios que pretendemos alcançar se referem à melhoria 

da qualidade da formação, tendo em vista que os participantes terão a 

oportunidade de terem contato especializado e aprofundado com a realidade 

escolar, por meio de metodologias de pesquisa que lhes permitirão refletir 

sobre estas realidades conjuntamente, à luz dos conhecimentos teóricos e 

metodológicos das Ciências Sociais aplicados à educação.   

 

Os participantes dessa pesquisa também terão a oportunidade 

de identificar as dificuldades concretas que os professores estão enfrentado no 

cotidiano escolar em relação à evasão dos alunos e contribuirão com suas 

análises e conhecimentos teórico-metodológicos disponíveis para minimizar 

tais dificuldades. Avaliamos que este processo em si é muito importante, pois 

viabiliza a divulgação e aplicação dos conhecimentos científicos sobre o tema 

em questão, a verificação de sua possibilidade de aplicação em situações 

concretas, bem como a identificação de aspectos que merecerão futuramente 

mais estudos e pesquisas, permitindo a consolidação de um espaço bem mais 

rico de discussões permanentes com a escola.  

 

Nossas expectativas é que os resultados desse trabalho 

proporcionem novos projetos de pesquisa sobre as Ciências Sociais na escola, 

tragam novas informações teóricas e metodológicas, assim como análises 

atualizadas sobre o tema em foco, proporcionando a compreensão dos 

pressupostos epistemológicos dos procedimentos de pesquisa que depois 

poderão ser aplicados pelos próprios profissionais da escola, com ou sem a 

mediação da universidade, garantindo-lhes autonomia na produção e na 

socialização dos conhecimentos acerca de seus problemas mais urgentes. 

Significa dizer que os diálogos promovidos durante este período de estudos e 

de contato mais afinado com estas instituições, deverão auxiliá-los na utilização 

da metodologia de pesquisa/ação, de modo que após a execução do projeto 

possam, de forma autônoma, dar continuidade aos trabalhos de pesquisa com 

elas desenvolvidos.  

 

Quiçá consigamos estabelecer até o final do projeto, previsto 

para 2014, uma discussão ainda mais aprofundada e abrangente, a ser 
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alavancada pelas próprias instituições de ensino parcerias, acerca das novas 

relações entre estado, política e sociedade, tomando por base os resultados 

desta primeira pesquisa sobre evasão escolar, em um debate a ser articulado 

pelas [e entre as] três escolas, de modo a redefinir, mesmo que no espaço 

micro das instituições de ensino locais, novos rumos para as políticas 

educacionais em questão. 
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