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 A presente pesquisa objetivou analisar a evasão escolar, 
que ocorre no Ensino Fundamental II, problematizando a 
ação docente dentro deste contexto. Para tanto, foi 
realizada uma investigação de abordagem qualitativa, por 
meio de uma pesquisa bibliográfica, com estudos sobre a 
temática, e, uma pesquisa de campo, com aplicação de 
questionários, por meio de formulário online (Google 
Forms), para 4 professores de um determinado colégio 
estadual da cidade de Ponta Grossa.    

  
 Quando falamos em evasão escolar, não imaginamos a 
proporção deste problema no cenário social, se tratando 
no Brasil temos o terceiro maior índice de evasão calculado 
pelo IDH de alunos que não concluem o ensino 
fundamental até os 16 anos, e acabamos esquecendo que 
tanto a família como a sociedade em um geral, é incumbida 
da responsabilidade de incentivar e oportunizar uma 
educação gratuita e de qualidade para as crianças, 
adolescentes e jovens (garantida pela Constituição 
Federal, Art. 205), por que além da ideia de prepará-lo para 
o mercado de trabalho e de ser um ser sociável, também 
ter a oportunidade de se construir como uma pessoa que 
saiba pensar, criticar e correr atrás dos seus direitos, 
vivendo sua essência plena e planejando um futuro de 
oportunidades. Por meio desta pesquisa pretende-se 
analisar a evasão escolar, que ocorre no Ensino 
Fundamental II, problematizando a ação docente dentro 
deste contexto.   

Material e Métodos   

 Foi realizada uma investigação de abordagem qualitativa, 
por meio de uma pesquisa bibliográfica, com estudos 
sobre a temática, e, uma pesquisa de campo, com 
aplicação de questionários, por meio de formulário online 
(Google Forms), para 4 professores de um determinado 
colégio estadual da cidade de Ponta Grossa.    

Resultados e Discussão   

 A partir da revisão bibliográfica, que compôs a parte inicial 
desta pesquisa, foi observado que a temática evasão 
escolar” é pouco abordada, havendo assim, necessidade 
de mais estudos. Na segunda etapa da pesquisa, foi 
aplicado um questionário para 4 professores de um colégio 
estadual de Ponta Grossa, localizado em um bairro 
periférico.  A partir do questionário, foi possível identificar 
que: os 4 professores são formados em licenciaturas; 
atuam em salas de aulas, com 35 a 40 alunos; os 4 

professores tiveram alunos que evadiram; os motivos 
principais da evasão foram: dificuldade de adaptação ao 
espaço escolar; necessidades especiais; dificuldades de 
aprendizagem; múltiplas reprovações. Os 4 professores 
afirmaram que desconhecem algum tipo de 
acompanhamento estatístico sobre a evasão na escola. Os 
4 afirmaram que a evasão escolar por ser equacionada e 
que o papel professor pode colaborar para diminuir ou 
equacionar a evasão. Sobre estas questões, a professora 

A comentou “Eu entendo que nosso aluno hoje chega com 
muita defasagem de conhecimento e muito imaturo. Hoje 
nosso aluno além do conhecimento científico e curricular 
ele precisa de atenção, cuidado, aprendizagem de valores 
morais e éticos. E se o professor conseguir dar cabo de 
tudo isso pode obter algum sucesso”.    

  
 O professor pode colaborar para diminuir ou equacionar a 
evasão escolar, a partir de práticas pedagógicas que 
valorizem as experiências dos alunos e contemplem 
metodologias adequadas às necessidades. Neste sentido, 
é importante estabelecer uma relação dialógica, entre 
professor e aluno, como afirmava Paulo Freire (1996), em 
que há um encontro democrático e afetivo, em que o aluno 
consegue se expressar, e o professor entender as suas 
necessidades. Além disso, para diminuir a evasão escolar, 
observa-se a necessidade de um trabalho integrado da 
gestão escolar. Para Auriglietti (2014, p. 21), “é preciso que 
as escolas também se organizem em questões 
administrativas, metodológicas e avaliativas, auxiliando no 
combate ao abandono e a evasão, pois o problema é grave 
e é função de todos os que se encontram envolvidos com 
a educação procurar resolvê-lo”. Logo, atividades que 
promovam não apenas o retorno do aluno afastado, mas 
projetos que visem integrar o aluno, para que esse não 
objetive evadir do espaço escolar.    
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