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RESUMO 

Este artigo apresenta algumas considerações no sentido de elucidar os motivos 

que contribuem para a evasão escolar na oitava série da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Álvaro Alves de Matos, localizada no povoado Jabeberi, 

no município de Tobias Barreto, Sergipe. Observa-se entre os alunos da 

referida turma, especialmente nos que se situam na faixa etária entre 15 e 19 

anos, uma constância no que se refere ao abandono dos estudos antes que 

seja concluído o ano letivo. Observa-se ainda que muitas vezes esse abandono 

significa um rompimento definitivo com os estudos, já que esses alunos não 

retornam à escola no ano seguinte e nem posteriormente. Indo mais além, 

buscar-se-á estabelecer também possíveis conexões entre situações da 

vivência cotidiana do alunado considerado e a não permanência desses alunos 

na escola. 

Palavras chaves: evasão escolar, oitava série, família. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como característica básica identificar as causas 

que contribuem para a evasão entre os alunos da oitava série da escola 

municipal de ensino fundamental Álvaro Alves de Matos, localizada no povoado 

Jabeberi, no município de Tobias Barreto. 

Além de identificar as causas da evasão escolar entre os alunos 

supracitados, a pesquisa teve como objetivos analisar o processo de evasão 

escolar no povoado, identificar e caracterizar os atores sociais envolvidos no 

processo de evasão escolar do povoado e investigar como os alunos da série 

pesquisada analisam a importância da educação para o seu desenvolvimento 

social. 

 Evasão escolar é o afastamento do aluno da escola. Diversas pesquisas 

realizadas sobre o tema identificam como principais causas da evasão escolar: 

a situação econômica da família; a falta de vagas nas escolas; a distância de 

casa em relação à escola; problema de relacionamento entre professor e aluno; 

gravidez precoce; dificuldades de aprendizagem; falta de interesse e de 

incentivo dos pais e da própria escola, entre outros. 

O modo mais eficiente de combater o abandono escolar passa, 

forçosamente, pela sua prevenção, criando estruturas e bases que motivem os 

jovens a manter-se na escola e a concluir o percurso escolar pré-definido. É, 

portanto, necessário identificar os fatores geradores da evasão escolar e o 

grupo alvo deste fenômeno.  

A importância de um conhecimento esclarecido acerca das causas do 

fenômeno, e dos indivíduos mais atingidos por ele, reside no fato de só assim 

ser possível prevenir e combater o fenômeno. Busca-se com isso obter 

subsídios que possam contribuir para uma prática mais voltada à ação 

preventiva, contrariando, portanto, a tendência atual de remediação. 

 Diante disso, o trabalho aqui apresentado busca contribuir com a 

publicação dos fatos da evasão escolar na escola supracitada. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para conhecer melhor a questão da evasão na série analisada, foi 

realizada uma pesquisa cujo instrumental consistiu em entrevista com 18 

alunos, de um total de 51 que abandonaram a oitava série nos últimos quatro 

anos (2006 a 2009), e a aplicação de um questionário com os mesmos. 

 Para uma melhor compreensão a respeito do tema em questão foi 

realizado um levantamento bibliográfico a partir de obras de autores cujos 

trabalhos estão relacionados ao tema. 

 

 

3 EVASÃO ESCOLAR 

 

O quadro educacional brasileiro é ainda bastante insatisfatório. Até 

mesmo uma análise mais superficial mostra o longo caminho a ser percorrido 

em busca da qualidade educacional ideal para o nosso país. Se comparado 

com os países mais desenvolvidos economicamente, e até mesmo com alguns 

subdesenvolvidos como Argentina, Uruguai, Coréia do Sul, entre outros, o 

Brasil aparece com grande desvantagem na área educacional, o que contribui 

para que a sua situação de subdesenvolvimento permaneça inalterada, pois 

sabemos que um melhor desempenho econômico dependerá em grande 

medida da formação educacional da população. 

Dentre os problemas enfrentados pela educação pública do Brasil a 

evasão escolar é, seguramente, um dos mais graves, e a possibilidade de sua 

resolução apresenta-se como bastante complexa, especialmente porque as 

suas causas estão ligadas a diversos fatores: social, cultural, político, 

econômico, etc. 

A definição ou conceito de evasão escolar:  

É o abandono da escola antes do término de um curso. Vários fatores 
contribuem para isso, avultando entre outros, o pauperismo, como o mais 
ponderável. No ensino de 1º grau, a evasão escolar é mais acentuada a 
partir da 3ª série, pois que as crianças do meio econômico precário, tendo 
atingido uma idade em que os pais as consideram capazes de os ajudar, 
passam a prestar pequenos serviços no lar ou fora do lar, contribuindo 
muitas vezes financeiramente para o sustento da família (ÁVILA, 1992, p. 
273).   
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De acordo com QUEIROZ (2004) evasão escolar é o abandono da 

escola antes da conclusão de uma série ou de um determinado nível. Tal 

fenômeno‚ conceituado como o abandono da escola pelo aluno durante o ano 

letivo, antes da conclusão de uma série e conseqüentemente de um curso, 

constitui-se uma verdadeira ameaça à realidade educacional de muitos países, 

tendo no Brasil um dos exemplos mais emblemáticos desta situação. 

De longo tempo analisa-se, preocupa-se e busca-se solução para o 

problema da evasão escolar em nosso país. No entanto, os investimentos em 

educação não acompanham o crescimento populacional nem as novas 

necessidades que se impõem à formação educacional dos jovens brasileiros. 

Aparentemente falta competência ou mesmo vontade política por parte 

daqueles que são responsáveis pela administração do país. Politicamente, a 

educação não é tratada como prioridade. Como conseqüência, enfrenta-se o 

problema que de longa data se conhece e que se agrava mais a cada dia. 

Analisando a temática, QUEIROZ assim se posiciona: 

A evasão escolar está dentre os temas que historicamente faz parte dos 
debates e reflexões no âmbito da educação pública brasileira e que 
infelizmente, ainda ocupa até os dias atuais, espaço de relevância no cenário 
das políticas públicas e da educação em particular. Em face disto, as 
discussões acerca da evasão escolar, em parte, têm tomado como ponto 
central de debate o papel tanto da família quanto da escola em relação à 
vida escolar da criança. No que tange à educação, a legislação brasileira 
determina a responsabilidade da família e do Estado no dever de orientar a 
criança em seu percurso sócio-educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação-LDB (1997:2), é bastante clara a esse respeito. Art. 2º. A 
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (QUEIROZ, 2004). 
 

O abandono escolar tornou-se um problema maior dos atuais sistemas 

de ensino. Não sendo novo, ele requer hoje uma reavaliação, devido às 

mudanças profundas que as sociedades têm registrado, quer na socialização 

dos jovens quer nas exigências que aquelas fazem, cada vez mais, à 

participação destes em diferentes esferas sociais. Em sociedades como a 

nossa, em que o sistema de ensino se universalizou mais tardiamente e em 

que grande parte do mercado de trabalho é pouco exigente em qualificações, a 

atração pelo trabalho juvenil constitui também um fator de peso para a evasão 

escolar. 
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De acordo com AZEVEDO (p. 28) as conseqüências que a evasão 
escolar provoca na sociedade são :  

•  Ocorrência de baixa estima;  
•  Consolidação da desigualdade social;  
•  Desqualificação e barateamento de mão-de-obra;  
•  Estímulo à violência e prostituição;  
•  Gravidez precoce;  
•  Consumo e tráfico de drogas;  
•  Incapacidade para o ingresso no mercado de trabalho;  
•  Má qualidade de vida. 

  As conseqüências acima apresentadas são suficientes para justificar a 
importância do conhecimento das causas da evasão escolar e da reflexão 
sobre este problema. 
 
 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Antes da análise dos dados obtidos com a pesquisa, faz-se necessário 

um prévio conhecimento do contexto no qual a escola está inserida. 

O povoado Jabeberi localiza-se na zona rural do município de Tobias 

Barreto, distante aproximadamente 130 km de Aracaju. De acordo com as 

entrevistas realizadas, pudemos perceber que a população do povoado 

sobrevive de uma agricultura tradicional, de pequenos artesanatos de 

confecção de tecidos e de programas de assistência social, como o Bolsa 

Família. 

À época da pesquisa o povoado ainda convivia com a falta de 

saneamento básico para a sua população. Um sistema de canalização de água 

de uma barragem que se encontra a alguns quilômetros do povoado estava em 

fase final de implantação, atendendo a um anseio antigo da população local. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro Alves de Matos é a 

única do povoado. Funcionando nos turnos matutino e vespertino, ela atende 

aos alunos do povoado Jabeberi e também aos alunos de vilarejos próximos.  

No turno matutino a escola oferece a Educação Infantil e as quatro 

primeiras séries do Ensino Fundamental. No turno vespertino a população tem 

à sua disposição as quatro séries finais do Ensino Fundamental, ou seja, da 

quinta à oitava série. 
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A primeira etapa da pesquisa foi identificar se a oitava série tinha um 

numero de alunos evadidos superior às demais séries. Para efeito de 

comparação, foi feito então um levantamento da quantidade de alunos 

evadidos da quinta e da oitava série, ao longo dos últimos quatro anos, ou seja, 

de 2006 a 2009. Abaixo uma tabela mostrando o resultado do levantamento: 

 

TABELA 1 – Alunos matriculados e evadidos na quinta e oitava série. 

Oitava série 
 

% Quinta série % Ano 

matriculados evadidos  matriculados evadidos  

2006 27 10 37 37 2 5 
2007 34 15 44 46 5 10 
2008 38 14 37 40 3 7 
2009 43 12 28 38 5 13 
Fonte: Autor 

 

Fazendo-se uma breve análise, percebe-se nitidamente que a evasão é 

acentuada na oitava série em todos os anos. No total foram 51 alunos evadidos 

ao longo dos quatro anos pesquisados. Em termos percentuais chegou 

inclusive a ser sete vezes mais que a quinta série, no ano de 2006. Nos demais 

anos analisados o percentual de alunos evadidos da oitava série permaneceu 

sempre mais elevado que o da quinta série, tendo sido de, no mínimo, o dobro 

em relação a esta. 

Vale ressaltar que o percentual de abandono escolar da oitava série 

situa-se num patamar bem superior ao da média nacional para a mesma série 

e faixa etária, que de acordo com um estudo realizado pela Fundação Getúlio 

Vargas, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2006, foi 

de aproximadamente 17,8 % (p.35). 

Os dados apresentados na Tabela 3 chamam bastante a atenção: quase 

80% dos alunos entrevistados possuem renda familiar mensal de até um 

salário mínimo. Esses dados tornam-se mais dramáticos quando sabemos que 

em praticamente todos os casos analisados as famílias possuem um número 

elevado de membros, algumas inclusive chegando a ter oito pessoas vivendo 

numa mesma residência, conforme foi constatado durante as entrevistas. 
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Tabela 3 – A renda da família.  
Faixa salarial da família. Frequência % 

Até 1 salário mínimo. 14 78 

Entre 1 e 2 salários. 4 22 

Entre 3 e 5 salário. 0 0 

Acima de 5 salários. 0 0 

Fonte: Autor 
 

 

Isso nos permite afirmar que os alunos em questão estão inseridos 

numa situação de pobreza absoluta. São sujeitos que têm que conviver, desde 

cedo, com a privação das necessidades mais elementares, e de acordo com 

relatos dos entrevistados, já na sua infância se vêm obrigados a participar 

como mão-de-obra auxiliar, principalmente na agricultura, para garantir o 

sustento mínimo da família. 

O objetivo central da pesquisa pode ser analisado através da 

observação da Tabela 4. Perguntados sobre os motivos que os levaram a 

abandonar a escola (podendo apontar mais de um), os alunos responderam da 

seguinte forma: 

Tabela 4 – Motivo da evasão escolar (podendo marcar mais de uma alternativa) 
Motivo Frequência % 

Porque tinha dificuldades para aprender. 1 5 

Para trabalhar. 15 83 

Porque precisava ajudar a família.  9 50 

Porque tinha dificuldades para chegar à escola. 4 22 

Porque não gostava de estudar. 1 5 

Fonte: Autor 
 

Observa-se que o motivo econômico sem dúvidas marca fortemente a 

decisão de abandonar os estudos. Pode-se concluir, dessa forma, que há uma 

relação muito próxima entre a renda e a evasão escolar: como mostrou a 

tabela da renda, 78% dos entrevistados sobrevivem com a renda familiar 

menor que um salário mínimo. E essa relação fica ainda mais clara quando 

observamos a tabela anterior, onde 83% dos alunos, afirmam que 

abandonaram os estudos porque precisaram trabalhar. Ainda, 50% dos 18 

entrevistados disseram que esse abandono escolar deveu-se à necessidade 

de, com o trabalho, ajudar a família na composição da renda necessária à sua 
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sobrevivência. Portanto, não se trata somente de uma necessidade pessoal de 

acesso a renda para atingir objetivos individuais. Ao abandonar a escola os 

alunos buscam, sobretudo, melhorar a condição de vida da sua família. 

A dificuldade de acesso à escola, devido à precariedade ou inexistência 

de meios de transportes, respondem por 22% dos casos de abandono escolar 

entre os alunos pesquisados. Durante as entrevistas foi possível perceber que, 

nesses casos, trata-se principalmente de alunos que residem em vilarejos um 

pouco mais distantes do povoado, e que o abandono se dá devido ao desgaste 

e cansaço físico que a viagem em condições precárias lhes proporciona. 

A dificuldade de aprendizagem e o desinteresse pelo estudo ocupam 

uma posição irrelevante dentro do quadro analisado, respondendo, juntas, por 

apenas 10% dos casos de abandono escolar. 

Os dados apresentados diferem bastante da situação nacional, 

analisada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE. No ano 

de 2006, por exemplo, o principal motivo que fez com que os alunos 

abandonassem os estudos nessa faixa etária foi a falta de interesse pelos 

estudos (40,3% dos casos). A necessidade de trabalho foi responsável apenas 

por 27,1% dos casos de evasão. Muito distante, portanto, dos 83% constatados 

na nossa pesquisa. 

Percebe-se com isso que no caso do povoado Jabeberi o problema da 

evasão escolar, que é bem mais acentuado a partir do momento em que os 

alunos mostram mais aptidão para o trabalho, é, sobretudo, um problema de 

ordem econômica. Os alunos deixam a escola na perspectiva de, com o 

trabalho, conseguir melhores condições de vida para si e para a sua família. 

Tal atitude parece encontrar eco junto ao meio familiar, conforme nos 

mostra a tabela 5.  

 

Tabela 5 – Atitude reprovadas por (podendo marcar mais de uma alternativa) 
Reprovação por: Frequência % 

Seus pais. 2 11 

Seus amigos e parentes. 1 5 

Seus professores. 6 33 

Ninguém comentou  11 61 

Fonte: Autor 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 9 

Em apenas 11% dos casos entrevistados houve uma reprovação por 

parte dos pais em relação à atitude do aluno de abandonar escola. A família 

parece conceber que diante da situação de pobreza na qual a comunidade se 

encontra é preferível que os alunos estejam trabalhando, contribuindo para a 

geração de renda familiar, do que dentro da sala de aula, dando continuidade 

aos seus estudos. 

No tocante às mudanças que devem ocorrer para que o abandono deixe 

de ser algo presente no cotidiano escolar, os alunos entrevistados foram quase 

unânimes: 89% acham que a partir do momento em que a condição de vida 

dos alunos for melhorada estes passarão a concluir seus estudos com mais 

êxito, não tendo a necessidade de abandoná-lo. É o que nos mostra a tabela 6: 

  

Tabela 6 – Incentivos para o não abandono da escola (podendo marcar mais de uma 
alternativa) 
O que deve ocorrer para o não abandono da escola Frequência % 

Os alunos têm que ter melhores condições de vida. 16 89 

Os pais devem exigir mais dedicação dos seus filhos aos estudos. 1 5 

A escola deve ser melhorada. 4 22 

Os professores devem melhorar suas aulas. 3 17 

O governo deve oferecer melhores transportes aos alunos. 7 39 

Fonte: Autor 

Além da sua própria condição de vida, os alunos afirmaram (39%) que o 

um transporte escolar de melhor qualidade poderia contribuir para a 

permanência dos alunos na escola até a conclusão dos seus estudos. 

É necessário chamar atenção ainda para o fato de boa parte dos alunos 

ter afirmado que o trabalho do professor em sala de aula e a escola de uma 

maneira geral, devem passar por melhorias. É importante que o professor 

esteja consciente dessa visão, que não são apenas os problemas sociais e 

econômicos que influenciam a evasão. Essa reclamação está intimamente 

relacionada às metodologias de ensino aplicadas pela maior parte dos 

professores, que não conseguem despertar nos educandos o desejo de 

permanecer em sala de aula. Na medida em que os conteúdos forem tratados 

de forma mais estimulante, é possível que os alunos possam se sentir mais 

instigados a freqüentar a escola diariamente, ainda que haja as dificuldades 

externas à ela. 
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Nas últimas perguntas da entrevista os alunos foram chamados a emitir 

a sua visão acerca da importância da escola para a sua vida e sobre a 

pretensão ou não de retornar à escola para concluir os seus estudos. Eis o 

resultado: 

Tabela 7 -  Importância da escola 
A escola é importante para a sua vida? Frequência % 

Sim. 17 95 

Não. 1 5 

Fonte: Autor 

Tabela 8 – Pretensão de voltar a estudar 
Pretende voltar a estudar e terminar os seus estudos? Frequência % 

Sim. 8 45 

Não. 10 55 

Fonte: Autor 

Conforme se observa, 95% dos entrevistados afirmam que a escola é 

importante para a sua vida. Esse índice elevado de reconhecimento da 

importância da escola contrasta, no entanto, com a pretensão em retornar aos 

estudos, já que menos da metade (45%) se mostraram dispostos a retomar a 

sua vida escolar interrompida. Durante as entrevistas, ficou claro que os alunos 

reconhecem que normalmente, com um nível mais elevado de escolarização, 

as possibilidades de ascensão social seriam maiores, ou seja, na medida em 

que eles obtivessem um grau de estudo formal mais alto suas chances de 

conseguir um bom emprego e melhorar a sua situação de pobreza tenderiam a 

se elevar.  

Contudo, diante das condições socioeconômicas do povoado na qual a 

escola está inserida, e até do município, numa esfera mais ampla, onde as 

opções de inserção no mercado de trabalho mais qualificado são bastante 

reduzidas, a opção dos alunos de voltar à escola fica em segundo plano, sendo 

preferível o trabalho imediato, de baixa qualificação e retorno econômico 

precário.  

Percebe-se dessa forma que os alunos pesquisados optariam pela 

continuidade dos seus estudos caso a sua condição socioeconômica lhes 

permitisse. No entanto, diante da necessidade de trabalhar para manter a sua 

sobrevivência e a da sua família, o abandono escolar torna-se uma saída 

praticamente inevitável.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo acerca da evasão escolar na oitava série da escola municipal 

de Ensino Fundamental Álvaro Alves de Matos, no povoado Jabeberi, permitiu 

concluir que este fenômeno tem relação direta com duas instituições da 

sociedade: Família e Mercado de Trabalho. 

No povoado Jabeberi, a população tem à sua disposição poucas opções 

de atividades econômicas que possam contribuir para a sua sobrevivência, 

dependendo inclusive de programas de assistência social do governo federal 

para conseguir suprir suas necessidades. Em conseqüência, os jovens muitas 

vezes são obrigados a abandonar os seus estudos, na perspectiva de se inserir 

no mercado de trabalho e auxiliar na composição da renda da família, 

agravando assim o problema da evasão escolar. 

As elevadas taxas de abandono escolar que atualmente se verificam no 

Brasil, para além das conseqüências imediatas, têm conseqüências que só 

serão visíveis no futuro. A evasão escolar prejudica a produtividade de um país 

e representa, sobretudo, um desperdício, lamentável, de vidas jovens. Numa 

sociedade com graves problemas sociais e econômicos como a nossa, muitos 

são os jovens que se vêem ‘empurrados’ para a vida ativa, tendo que terminar 

a sua carreira escolar, mesmo antes de concluída a escolaridade mínima 

obrigatória, como tentativa de melhorar as suas condições de vida.  

A questão da evasão escolar é um problema crônico da educação no 

Brasil, e tem crescido acentuadamente, não apenas como um problema de 

ordem escolar e familiar, mas também como um grave problema social. 
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QUESTIONÁRIO 
 
- Qual a sua idade? 
(    ) Entre 15 e 19 anos 
(    ) Entre 20 e 24 anos 
(    ) Acima de 24 anos 
 
- Qual o seu sexo? 
(    ) Masculino 
(    ) Feminino 
 
- Qual a renda salarial da sua família? 
(    ) Até 1 salário mínimo  
(    ) Entre 1 e 2 salários mínimos 
(    ) Entre 3 e 5 salários mínimos 
(    ) Acima de 5 salários mínimos 
 
- Em que ano você abandonou a escola? 
(    ) 2006 
(    ) 2007 
(    ) 2008 
(    ) 2009 
 
- Por que você abandonou a escola?  
(Pode marcar mais de uma alternativa)  
(    ) Porque tinha dificuldade para aprender 
(    ) Para trabalhar 
(    ) Porque precisava ajudar a família 
(    ) Porque tinha dificuldade para chegar à escola 
(    ) Porque não gostava de estudar 
 
- Quando você abandonou a escola sua atitude foi reprovada por:  
(    ) Seus pais  
(    ) Seus amigos e parentes 
(    ) Seus professores 
(    ) Ninguém comentou 
 
- Para que os alunos deixem de abandonar a escola, o que você acha que tem que 
acontecer? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
(    ) Os alunos tem que ter melhores condições de vida 
(    ) Os pais devem exigir mais dedicação dos seus filhos aos estudos 
(    ) A escola deve ser melhorada 
(    ) Os professores devem melhorar as suas aulas 
(    ) O governo deve oferecer melhores transportes aos alunos 
 
- Você acha que a escola é importante para a sua vida? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
- Você pretende voltar a estudar e terminar os seus estudos? 
(    ) Sim  
(    ) Não 


