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RESUMO 

Esta pesquisa busca estudar os fatores que, na visão dos alunos influem no desempenho ou 

produzem o fracasso tendo como consequência a evasão escolar de alunos da 5ª a 8ª série do 

curso vespertino e noturno de uma escola pública da rede municipal de Campo de Brito. Para 

concretizar tal propósito, foram entrevistados membros desses segmentos visando obter 

informações sobre os problemas que interferem no desempenho do aluno ou contribuem para a 

evasão escolar. Foram feitos, ainda, apontamentos e reflexões sobre o grau de consciência a 

necessidade de uma democratização na escola como instrumento pedagógico que permita a todos 

ascender a um patamar de consciência sobre os problemas da 5ª  a 8ª série, da realidade escolar. 

PALAVRAS CHAVE: Fracasso Escolar, Realidade Escolar e Evasão Escolar. 

 

ABSTRACT 

This research searchs to study the factors that, in the vision of pupils influence in the 

performance or produce the failure having as consequence the pertaining to school of pupils 

of 5ª 8ª series of the vespertine course and nocturnal evasion of a public school of the 

municipal net of Field of Brito. They had been facts, still, notes and reflections on the degree 

of existing conscience concerning the studied problem and on the urgent necessity of a true 

democratization of the school as pedagogical instrument that allows all to ascend more to a 

platform of conscience raised on the problems of 5ª series, the pertaining to school reality and 

on the context of the Brazilian reality. 

WORD KEY: Failure Pertaining to school, Pertaining to school Reality and Pertaining to 

school Evasion. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar aspectos que, segundo diferentes 

tipos de indivíduos que participam do processo educativo, influem no desempenho ou 

produzem o fracasso ou a evasão escolar de alunos da 5ª a 8ª série do ensino fundamental do 

curso vespertino e noturno de uma escola da rede Municipal de ensino do interior do Estado 

de Sergipe, na escola Municipal “Padre Freire de Menezes”. 

A necessidade da pesquisa parte da visão dos autores têm como professores e o 

anseio de em aprofundar seus conhecimentos sobre as causas da evasão escolar que tem o seu 

início no fracasso escolar, devido o processo de seletividade social ou através de uma política 

pública brasileira no interior da escola, sobretudo naquelas que se localizam em regiões 

periféricas das cidades e que atendem a uma clientela oriunda das camadas populares. 

Podendo indicar de forma concreta como a evasão, a repetência, o baixo nível de aprendizado, 

e os identificam como sendo as formas mais comuns pelas quais ocorre o processo de 

exclusão do aluno. 

Deste modo, tais leituras nos permitem saber até que ponto os impactos tem 

relevância no pensamento e prática educacional estabelecidas no interior das escolas. 

Permitindo responder questões como de que maneira poderia identificar os sinais e o tipo de 

indivíduos ou a coletividade que está suscetível à evasão? Como os alunos reconhecem, pensa 

e atua, a favor ou contra a questão de fracasso escolar?  

Assim, através da presente pesquisa, pretende-se estudar os aspectos existentes na 

realidade escolar que, segundo a perspectiva dos alunos influem no desempenho ou produzem 

o fracasso escolar de alunos da 5ª a 8ª série do curso vespertino e noturno da escola Municipal 

Padre Freire do município de Campo de Brito.  

Contudo devido à falta de maturidade e de tempo necessário para aprofundar sobre a 

questão, acredita-se que o objetivo não abrangerá toda a questão pertinente a evasão escolar 

na escola municipal Padre Freire, isto é, compreender não só como a realidade escolar que se 

apresenta, mas também como ela se representa, como ela pensa sobre si mesma, através de 

seus atores (alunos, pais, educadores comunidade em geral), enquanto realidade subjetiva e 

objetiva. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Busca-se neste trabalho estudar os aspectos presentes na realidade escolar da escola 

Municipal “Padre Freire de Menezes”, que influem no desempenho ou que produzem o 

fracasso de alunos da 5ª a 8ª  série do curso vespertino e noturno.   

Segundo VÁZQUEZ (1986), a Filosofia da Praxis, ensina que a tomada de 

consciência sobre a realidade que constitui o contexto no qual o homem se insere, ainda que 

não seja um elemento autossuficiente, é a primeira condição necessária para que ele possa agir 

como sujeito do processo histórico. Isso equivale a dizer que o conhecimento crítico da 

realidade é a condição indispensável à ação do homem como elemento transformador das 

circunstâncias sob as quais vive. Porém, segundo a própria teoria da praxis, conhecimento 

crítico e vida cotidiana nem sempre compõem uma unidade na existência humana, sobretudo 

quando essa existência se dá em realidade caracterizada pelas contradições presentes numa 

sociedade capitalista e periférica como a brasileira. Essa teoria concebe, pois, a consciência e 

a atividade humana como sendo inseparáveis do seu contexto, e o homem como um sujeito 

que mantém com esse mesmo contexto uma relação dialética, influenciando-o e sendo por ele 

influenciado. 

É indiscutível que a partir do século XVIII tal projeto, de educação para todos, 

significava um grande avanço na medida em que acenava uma sistematização do saber na 

qual a maioria esmagadora da população, representada pelas diversas categorias de 

trabalhadores, não tinha acesso. Porém, essa concepção iluminista da educação, se por um 

lado traz novas possibilidades de expansão cultural para os trabalhadores, traz em si também 

um grande engodo que até hoje seduz as mentes mais ingênuas: transforma a desigualdade 

social, um problema de natureza econômica, num problema sócio-cultural e educacional. 

Na visão progressista, como aponta LADEIA (1995), não se espera que a escola, 

como na visão iluminista, promova o fim das desigualdades sociais. Entendendo que essas 

desigualdades derivam das relações sociais de produção, e sendo elas de natureza econômica, 

só poderão deixar de existir mediante a transformação da base econômica (infra-estrutura ou 

base material) sobre a qual se funda a organização da sociedade. Por outro lado, segundo esta 

visão, o aprendizado escolar representa uma possibilidade de apropriação tanto dos 

conhecimentos científicos e técnicos que permitiriam uma inserção mais favorável e ativa no 

mundo do trabalho, quanto dos conhecimentos que poderiam garantir uma compreensão 

crítica da realidade e favorecer uma inserção mais ativa na vida social. Neste sentido, 

propiciaria a construção de uma base subjetiva que qualificaria o sujeito a contribuir para a 
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promoção das transformações sociais que julgasse necessárias para se atingir a igualdade 

social. 

Segundo ROCHA (1983), o que caracterizava os estudos produzidos antes das 

décadas de 70 e 80 era a sua tendência em estudar a sala de aula, os fatores psicopedagógicos, 

sem a preocupação de relacioná-los com a realidade social vista no seu sentido de totalidade. 

A essa primeira tendência seguiu-se uma outra, surgida com o advento do uso dos 

computadores na pesquisa e com o interesse de sociólogos e economistas pelo fenômeno 

educativo, nas décadas de 60 e 70, preocupando-se sobretudo com as determinações exercidas 

pelo vasto e complexo sistema social sobre a produção do aluno, constituindo aquilo que 

ficou sendo convencionalmente conhecido como os grandes surveys na área.  

Para TENCA (1988), citado Simmons esse novo enfoque combinava diversos tipos 

de procedimentos e orientações teóricas, tais como:  

a) A coleta de dados em nível nacional e internacional para estudar os fatores que 

influem na aprendizagem, incluindo aí principalmente os fatores extra escolares; 

b) A utilização de análises multivariadas ou sistêmicas para estabelecer o grau de 

importância relativa de um grande número de variáveis sobre o rendimento escolar 

de alunos;  

Para Rocha (1983), eles deram início a uma tendência de questionamento da 

importância das variáveis da escola no rendimento do aluno, uma vez que sugerem que os 

mais importantes determinantes da aprendizagem situam-se fora da escola e que, portanto, 

diferenças nos recursos escolares não explicam variações no desempenho dos estudantes. 

Quando se observa as pesquisas nacionais sobre o tema percebe-se segundo 

BRANDÃO, ROCHA (1983), que realizaram um amplo estudo bibliográfico sobre evasão e 

repetência no Brasil, destacam a pequena quantidade de pesquisas acerca desses temas até 

aquele momento. Segundo as autoras, esse fato demonstra o pouco interesse despertado pelo 

assunto, apesar de toda a sua relevância social e da gravidade da situação verificada. Nessa 

revisão, que constitui um importante panorama da produção nacional, isto entre a década 70, 

80 e inicio da década 90, evidenciaram alguns aspectos que considera – mos  mais relevantes 

para nossa analise.  

O primeiro deles refere-se ao aluno, que parece ser visto como o grande enigma do 

sistema de ensino. Muitas das pesquisas produzidas, sobretudo  no período referido em cima, 

dão destaque aos fatores determinantes extra-sistêmicos ou extra-escolares do desempenho do 

aluno, isto é, muitos dão ênfase ao nível socioeconômico do aluno. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

5 

 Segundo WOLFF (1978) vincula desempenho lingüístico a aspectos familiares, 

como a escolaridade da mãe; ARNS (1978) e ROSENBERG (1981) vinculam rendimento e 

evasão do aluno ao seu nível socioeconômico, Fukuy e Rosenberg apontam o trabalho infantil 

como elemento que interfere no rendimento, na freqüência às aulas e na continuidade dos 

estudos de uma significativa parcela da população escolar de nível socioeconômico baixo e 

Gatti e Rosenberg encontram maior incidência de reprovações entre os migrantes. 

O segundo aspecto relevante e referente ao professor, que relacionam seu nível de 

formação com o rendimento do aluno. Para ARNS (1978), insuficiências na qualificação 

média do professor são responsáveis pelo baixo desempenho lingüístico de seus alunos. 

Ao explicar o fenômeno do fracasso escolar através de fatores que, direta ou 

indiretamente, culpabilizam exclusivamente o aluno (MELLO, 1983; LEITE, 1988), nos traz 

situações fora do âmbito da escola e do sistema de ensino.   

Essa concepção, que atribui a causa do fracasso escolar do aluno a ele próprio ou à 

sua condição social, também é compartilhada por significativa parcela dos educadores 

(MELLO, 1983; LEITE, 1985), fato esse que demonstra a força de sua penetração no ideário 

e no imaginário educacional como uma “teoria” explicativa do fracasso escolar. Ao atribuir as 

causas do fracasso escolar a aspectos individuais e sociais (relacionados à estrutura e ao 

funcionamento da sociedade), que decorrem, sobretudo, de fatores de natureza econômica, tal 

concepção remete tacitamente a resolução desse problema à esfera política.  

Assim, como afirma LEITE (1988), “na medida em que o fracasso escolar depende, 

em última instância, de fatores socioeconômicos e políticos, o problema só será resolvido a 

partir de profundas transformações nessas esferas”. 

Sabemos que a sociedade moderna é caracterizada, sobretudo no século XXI, pelo 

ritmo acelerado, tanto da produção científica e tecnológica, quanto da circulação das 

informações e das mudanças nos processos e relações de trabalho. Isso faz com que o homem 

dependa do domínio de conhecimentos e informações básicas relativas às diversas áreas, o 

que implica necessariamente em que tenha algum grau de instrução e de domínio de certas 

habilidades cognitivas.  

Sendo assim, uma formação escolar consistente no ensino fundamental, que 

possibilite a apropriação desses requisitos, é condição que se torna indispensável, seja para 

exercer plenamente a condição de cidadão, seja para se inserir de maneira ativa e em 

condições mais favoráveis no mundo do trabalho. 

Segundo Menezes-Filho (2001) mostra que, apesar da melhora educacional 

verificada no Brasil nos últimos 20 anos, a evolução da educação foi mais lenta do que a dos 
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demais países da América Latina. Atualmente, o ensino fundamental comporta mais de 30 

milhões de estudantes, o ensino médio, mais de 5 milhões e o ensino superior, mais de 2,5 

milhões (Ministério da Educação e Cultura: 1998, 1999 e 2001). Do ponto de vista individual, 

a escolha do nível educacional e o desempenho  na escola podem ser influenciados por 

diversos fatores: as condições socioeconômicas do estudante, a compatibilidade do estudo 

com a inserção no mercado de trabalho. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A fundamentação da pesquisa dá–se através de dois métodos, isto é método 

quantitativo e método qualitativo (quali-quantitativa), a junção deste dois métodos se 

apresentaram a forma mais adequada para entender a realidade pesquisada, já que permite ao 

pesquisador maior flexibilidade, criatividade, intuição e sensibilidade, a fim de que possa 

analisar os dados. Mesmo sendo despojada de preconceitos não se deixa conduzir pelas 

aparências imediatas, antes de alcançar uma compreensão global dos fenômenos. 

Posteriormente estes dados quali - quantitativos poderão ser transformados em 

hipóteses, que após tabulações poderão gerar idéias, hipóteses a ser trabalhado. Contudo, a 

coleta de informações e/ou conhecimento sobre o problema advindo das indagadas do método 

quali–quantitativos, permitirão um amadurecimento do conhecimento das relações e as 

possíveis causas do fracasso escolar e conseqüentemente da evasão escolar.  

Foram aplicados questionários a 134 alunos da 5º a 8º série, tais dados colhidos nos 

questionários (respostas, opiniões e depoimentos verbais) foram organizados inicialmente por 

fontes ou segmentos de entrevistados (sujeitos e/ou indivíduo).  

O critério para a escolha dos alunos inicialmente partiu-se da delimitação da amostra 

dos números dos alunos que estudaram no ano letivo 2009/2010 entre a 5º a 8º serie segundo 

os dados oficiais divulgados no saite· do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística.  

Mas devidos a falta de dados concretos no numero de alunos que frequentam este ano, a 

aplicação dos questionários foi feita de forma aleatório a fim de se atingir um mínimo de 10% 

dos alunos matriculados na instituição no ano de 2006/07 na qual se obteve dados oficiais 

através da secretaria do estado.  

Assim pode-se afirmar que o critério básico para o questionamento do 

individuo/sujeito e ele estudar na escola municipal Padre Frei e estar cursando de 5º a 8º série 

no curso vespertino e noturno. A escola foi construída em 13 de dezembro de 1993. Ela 

oferece o Ensino Fundamental da 1ª a 8ª série. Funciona nos turnos matutino, vespertino e 
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noturno e os alunos estão distribuídos em 36 turmas, sendo 13 (treze) do Ensino Fundamental 

Menor e 22 (vinte e dois) do Ensino Fundamental Maior. 

Apesar de estar localizada no centro da cidade, a grande maioria de sua clientela é 

proveniente da zona rural. Os pais trabalham, em geral, na agricultura e no comércio 

ambulante, à avaliação é feita sob a ótica qualitativa e quantitativa, realizada de forma 

continuada. Ao aluno é ofertada recuperação paralela e pratica educativa é continuamente 

revista, valorizando-se a práxis da aprendizagem. 

 

DISCUSSÃO  

 

A seguir serão apresentados os dados analisados relativos aos segmentos 

entrevistados na forma de questionário. Tais dados estão organizados por afinidade temática 

em estruturas denominadas Grupos Temáticos. 

GRUPO TEMÁTICO 1- Preferências e rejeições dos alunos em relação às 

disciplinas curriculares - foram os aspectos investigados nas questões 2.1 a 2.4, constantes no 

roteiro utilizado para a realização dos questionários com os alunos. Quando perguntados 

sobre suas preferências em relação às disciplinas curriculares, os alunos destacam disciplinas 

como Língua Portuguesa, Ciências e Matemática. Isto se pode observar na tabela1 abaixo. 

Se olharmos a percentagem das matérias preferencial percebe-se que as disciplinas 

como Língua Portuguesa com 35.8%, Ciências com 20.9% e Matemática com 17.9% 

apresentam números elevados de preferência. O motivo da preferência por Língua Portuguesa 

ter tal expressividade indica que ela se deve principalmente ao modo de ensinar do professor: 

“As aulas eram bem interessantes e os trabalhos eram feitos em grupo, assim, rendia mais” 

mas isso não significa que eles sejam bom alunos de português. Segundo Marcos (aluno da 

escola Padre Freire) “A professora explica bem e eu tenho facilidade em aprender”.  

Merece ser destacada nesse item uma diferença de gênero percebida. Enquanto os 

sujeitos do sexo masculino proporcionalmente tendem mais a justificar seu interesse pelas 

disciplinas aludindo a fatores ligados ao próprio aluno interesse ou facilidade em aprender 

certo conteúdo ou à matéria estudada aspectos funcionais e práticos, os do sexo feminino 

tendem a acentuar aspectos relacionados ao professor modo de ensinar ou ao vínculo com ele 

estabelecidos empatia. 

Quando se observa estes números de acordo com o seu todo, isto é de 5ª a 8ª série, e 

não mais na dicotomia entre homens e mulheres percebe-se que a rejeição de certas matérias 

se torna evidente.  
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 Masculino Feminino 

Português 16 8 

Ciências 8 6 

Matemática 8 4 

Historia 4 2 

Geografia 4 1 

Inglês 2 2 

Todas Exceto Matemática 1 0 

Tabela 1 Matérias que os alunos gostam. Fonte Trabalho de Campo 

 

Quando consultados sobre as matérias de que menos gostam, conforme demonstrado 

na Tabela 2.  

 

 Masculino Feminino 

Matemática 13 10 

Inglês 5 6 

História 6 3 

Português 5 0 

Ciências 4 1 

Geografia 3 0 

Tabela 2 Matérias que os alunos menos gostam. Fonte Trabalho de Campo 

 

Quanto à razão de eles não gostarem de matemática já parece evidente, isto devido à 

dificuldade de apreender ou na dificuldade de entender. O professor até explica melhor ou 

não, mas já existe um caminho predefinido de dificuldade com a matemática.  

Neste item percebem-se configurações mais definidas das justificativas em torno de 

apenas dois tipos de motivos que determinam o pouco apreço do aluno pelas matérias. O 

principal deles está ligado ao próprio aluno (dificuldade de aprender e pouco interesse pelos 

conteúdos ou assuntos da matéria), evidenciando-se com mais eloqüência nos casos de 

Matemática e Inglês, mas surgindo também nas justificativas de História. Como podem ser 

observadas, entre as três disciplinas que se destacaram neste item, apenas em História aparece 

o modo de ensinar do professor como motivo relevante na determinação do não apreço pela 

matéria. Há que se dar destaque também ao fato de que a configuração estabelecida neste item 

tem uma participação proporcionalmente significativa do componente gênero; porém, 

confrontando-se com certa tendência de justificativas observada no item anterior, de sujeitos 
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do gênero feminino tender a atribuir suas respostas a variáveis mais ligadas ao professor e não 

ao aluno. 

GRUPO TEMÁTICO 2- A influência do professor no interesse do aluno - foi o 

aspecto pesquisado na questão 2.5 que perguntava (Você acha que o professor influencia o 

interesse do aluno pela matéria?) e teve, com mais freqüência, os seguintes tipos de respostas: 

• 28 dos 48 sujeitos, ou seja, 58.3% dos entrevistados optaram pela resposta SIM, 

admitindo a existência de influência do professor no interesse do aluno pela matéria 

que ministra; 

• Outros 18 entrevistados, que representam aproximadamente 37.5% do total, optaram 

pela resposta NÃO, negando, portanto, tal influência. 

Deve-se observar que a variável gênero também apresenta nesta questão diferenças 

significativas. Enquanto os homens representam 67.7% dos 28 sujeitos que optaram pela 

resposta SIM, as mulheres representam 41.2% desses sujeitos. Já com relação às respostas 

NÃO, observa-se o inverso: as mulheres representam 58.8% dos sujeitos que optaram por 

essa resposta, enquanto que apenas 25.8% dos homens fizeram essa mesma opção, como se 

pode observar na tabela 3. 

 

Resposta Masculino Feminino 

Sim 21 7 

Não 8 10 

Mais ou Menos 1 - 

Não Sabe Responder 1 - 

Tabela3 Influência do professor no interesse do aluno. Fonte Trabalho de Campo 

 

No GRUPO TEMÁTICO 3- Abandono ou intenção de abandono da escola, as 

respostas dadas obtiveram-se os seguintes resultados: 

• 35 sujeitos, ou seja, 72% dos entrevistados responderam SIM, ou seja,declararam 

que pensaram em evadir ou evadiram . É importante lembrar que o número de 

evadidos entre os entrevistados era de 23, o que corresponde a quase 48% do total. 

Isto significa que, além dos 23 que efetivamente evadiram outros 12 indivíduos 

situados entre os não evadidos, em algum momento cogitaram abandonar a escola. 

Apenas 13 dos sujeitos entrevistados (28%) responderam NÃO a essa questão, 
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portanto, afirmaram não ter tido intenção ou não haver efetivamente abandonado a 

escola no período.  

Quando justificam os motivos pelos quais pensaram em abandonar ou que os 

levaram a abandonar de fato a escola, esses 35 sujeitos que haviam respondido SIM 

apresentam as seguintes razões quantitativamente mais relevantes, o que representa quase 

86% das justificativas dadas, isto e;  

• 10 (28.6%) alegaram como motivo mais relevante o emprego: “Eu trabalhava 

durante o dia, ficava muito cansada, a escola era longe do trabalho e eu desisti.”  

• 8 (22.8%) o desinteresse pelo estudo: “Não queria entrar na aula, ia até a porta e 

não entrava, ia para outros lugares.” (A-12), “Eu não tinha paciência para estudar, 

eu não gosto mesmo de estudar.”  

• Outros 12 sujeitos, que representam mais de 34% dos entrevistados, dividiram-se 

igualmente entre quatro outros tipos de motivos com 3 (8.6%) em cada tipo, a 

saber: 

� Compromisso com a família (os três eram mulheres); 

� Não estava indo bem nas matérias (os três eram homens); 

� Não estava conseguindo adequar meu horário (os três eram homens). 

 

GRUPO TEMÁTICO 4- Que tipos de dificuldades ou de problemas você enfrentou 

na série atual,  nessa questão obteve-se as seguintes respostas;  

• 33 (68.7%) responderam NENHUMA, o que leva a supor não terem eles 

enfrentado maiores problemas ou dificuldades agora devidas o inicio de aulas; 

• 10 (20.8%) declararam ter enfrentado dificuldades ou problemas 

SITUACIONAIS (barulho, indisciplina, bagunça; brigas entre alunos; discussão 

com professores; classe numerosa): “Muita bagunça na classe. A aula ficava ruim 

e desanimava os alunos”  

• Outros 5 (10.5%) declaram ter enfrentado dificuldades PESSOAIS (dificuldade 

nas matérias, falta de interesse, cansaço de ir à escola) Essa questão 2.7 

apresentava, na seqüência da resposta, uma outra questão (2.8) para aqueles que 

haviam declarado ter encontrado algum tipo de dificuldade ou problema. 

Perguntava-se então ao entrevistado: Você considera que esses problemas foram 

superados? Por quê? 
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Como se pode observar na apresentação dos dados relativos às respostas à questão 

2.7, apenas 31.3%, ou seja, 15 sujeitos, afirmaram ter enfrentado dificuldades ou problemas. 

Destes, 6 (40%) afirmam ter superado essas dificuldades ou problemas, enquanto os outros 9 

sujeitos restantes (60%) afirmam não tê-los ainda superado. Entre esses 6 sujeitos que 

declaram ter superado os problemas enfrentados, encontram-se as seguintes justificativas: 

• Foi resolvido no mesmo dia, 

• Professores e alunos mudaram um pouco, 

• Está mais interessado na matéria, 

Entre os 9 sujeitos que afirmam não terem superado os problemas enfrentados, 7 

(46.7%) dão as seguintes justificativas: 

• A bagunça e a indisciplina continuam, 

• A classe é a mesma de antes, 

• Discutiu novamente com a professora, 

• Não gosta da escola. 

Os outros 2 sujeitos (13.3%) restantes afirmam não terem voltado mais à escola. 

 

GRUPO TEMÁTICO 5- Sugestões de mudança na série atual. Obtivemos respostas 

que possibilitam a formação de três subgrupos distintos, o dos que nada mudariam o dos que 

tinham propostas de mudança e o dos que não sabiam o que mudar.  

Na composição do primeiro e mais expressivo subgrupo, tem-se 22 sujeitos (44.8%) 

que responderam que nada mudariam: “Nada, a escola não tem nada de errado, eu mesmo não 

gosto de ir...”,  “Não mudaria nada, está ótimo desse jeito”. Na composição do segundo, tem-

se 13 sujeitos (26.6%) que responderam que conteriam a bagunça / a indisciplina. Expulsaria 

os alunos indisciplinados e violentos (17 respostas) “Porque são eles que não quer nada com a 

escola, e eles só atrapalham muito quem quer estudar.”  

Enquanto que os 5 sujeitos (10.2%) que responderam que mudariam os professores: 

“Mudaria muitos professores, porque não fazem nada, pede para alguém passar lição na lousa 

e ficam só enrolando, (...) colocaria professor com mais paciência e que explicava mais 

vezes.”  

No terceiro grupo tem-se 2 sujeitos que declararam não saber o que mudar. 
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GRUPO TEMÁTICO 6- O desempenho escolar do aluno, observa-se a existência de 

três subcategorias nas quais diferentes subgrupos de entrevistados apresentam avaliações 

diversas do próprio rendimento considerando-o satisfatório, médio/regular ou insatisfatórias. 

Há um primeiro subgrupo de sujeitos, numericamente mais expressivo, que tende a 

fazer uma auto-avaliação satisfatória, considerando seu desempenho Bom (60.4%) ou Muito 

bom (2.1%). Esse subgrupo soma um total de 30 sujeitos e representa 62.5% dos 

entrevistados. 

O segundo subgrupo, composto por 7 sujeitos e que representa 14.6% dos 

entrevistados, declara considerar seu desempenho escolar na 5ª série como sendo Mais ou 

menos ou Regular. O terceiro subgrupo é composto por 11 sujeitos, ou seja, 22.9% dos 

entrevistados, que avaliam seu próprio desempenho como insatisfatório: Ruim/Fraco (14.6%) 

ou Muito ruim/Péssimo (8.3%). 

Observa-se então que 37.5% dos entrevistados avaliam que seu desempenho é  médio 

ou insatisfatório. 

Na questão 2. observa-se o seguinte 41 sujeitos, ou seja, 85.4% do total, afirmam não 

ter ficado em recuperação em anos anteriores, e 6 sujeitos, que representam 12.5% dos 

entrevistados, declaram ter ficado em recuperação pelo menos uma disciplina. Um dos 

entrevistados não respondeu a esta pergunta. 

E na questão 2.12 a resposta obtida levou a seguintes resultados;  

• 35 entrevistados, ou seja, 72.9%, responderam que NÃO; 

• Os 13 entrevistados restantes (27.1%) afirmaram que SIM 

Quando a resposta era afirmativa formulavam-se ao entrevistado as seguintes 

indagações: Em que série e quantas vezes? A essas questões obtiveram-se os seguintes tipos 

de respostas;  

• 5ª série - reprovados por 1 vez  (2 sujeitos); 

• 6ª série - reprovados por 1 vez  (4 sujeitos), reprovados por 2 vezes  (1 sujeito); 

• 7ª série - reprovados por 1 vez (6 sujeito), reprovados por 2 vezes (2 sujeitos); 

Ao todo esses 12 (25.1%) sujeitos afirmaram que tiveram, juntos, 7 reprovações, 

sendo 1 na 5ª série, 3 na 6ª série, 3 na 7ª série. Um dado a ser destacado é que, de acordo com 

as informações dos entrevistados, deduz-se numericamente que, apesar de ter havido casos de 

multi - repetências numa mesma série não se registraram situações em que o mesmo sujeito 

tenha sido reprovado em mais de uma série. Outro fato a destacar é o número relativamente 
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grande de reprovações registradas na 6ª e na 7ª séries, entre esses 10 sujeitos, contrariando a 

tendência verificada nos dados oficiais anteriormente apresentados.  

Essa relação (idade elevada - fracassos anteriores) foi também um fato constatado 

nas entrevistas com alunos cujos dados demonstram existir na história escolar de muitos deles 

episódios de reprovação e de evasão em séries anteriores. Os dados colhidos nas entrevistas 

demonstram indícios que a maioria dos alunos são oriunda de famílias que pertenciam às 

camadas D e E, ou seja, às duas camadas socioeconômicas mais baixas numa escala de A. 

Porém, encontra-se também entre eles um grande número de desempregados, 

observando-se uma grande instabilidade nas relações de trabalho, mesmo daqueles que estão 

empregados, e certa rotatividade entre os que estão trabalhando e os que procuram por 

trabalho. A entrada precoce dos jovens no mercado de trabalho é justificada por TENCA 

(1982) pela necessidade de contribuírem com o baixo orçamento doméstico, problema 

também detectado por ROSENBERG (1981), que constata que 64% dos alunos do curso 

noturno trabalhavam e 16% procuravam trabalho. 

Nesse sentido, é importante resgatar a teoria e a prática de Paulo Freire num 

momento em que estamos vivenciando um cenário social que permite a liberação da educação 

e um descompromisso dela pelas autoridades britense, no qual a liberdade é apenas entendida 

como liberdade de mercado. Quando a ideologia neoliberal está sendo veiculada como o 

único discurso possível. Quando não há espaço para o uma mudança profunda na educação. 

Numa sociedade onde ser mais pode ser confundido com ter mais. Quando os governantes 

continuam a desrespeitar a coisa pública, os (as) professores (as), os alunos pobres e os 

trabalhadores da educação. Quando a democracia da sociedade e a autonomia da escola e dos 

seres humanos passam a ser uma utopia.  

 

Um desses sonhos para que lutar, sonho possível mas cuja concretização 

demanda coerência, valor, tenacidade, senso de justiça, força para brigar, de 

todas e de todos os que a ele se entreguem, é o sonho por um mundo menos 

feio, em que as desigualdades diminuam, em que as discriminações de raça, 

de sexo, de classe sejam sinais de vergonha e não de afirmação orgulhosa ou 

de lamentação puramente cavilosa.  No fundo, é um sonho sem cuja 

realização a democracia de que tanto falamos, sobretudo hoje, é uma farsa 

(Freire, 2001, p.25). 
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A questão de evasão da educação não é uma questão nova, desde a Antigüidade esse 

debate está presente na cena política e nos escritos daqueles que procuraram descrever e/ou 

filosofar sobre determinadas práticas sociais. Também não é uma questão simples, pois cada 

período histórico e seus intérpretes destacaram aspectos diferentes dessa temática. 

Nos dias atuais, segundo SINGER (1999) e as observações feitas a esse respeito nas 

entrevistas com os educadores, certamente a porcentagem de alunos que trabalham é 

diferente. Em decorrência das mudanças ocorridas nos processos (uso de novas tecnologias) e 

nas relações de trabalho (terceirização, informalidade e outras formas de precarização) 

promovidas pela globalização, pelas políticas neoliberais e pela conseqüente crise de 

emprego, é possível constatar que há hoje, no país, um número menor de empregados e um 

maior número de jovens atuando na informalidade ou desempregados naquele período. Aliás, 

alguns dados recentes comprovam esse fato.  

A análise dos dados relativos aos alunos bem como os estudos feitos por outros 

pesquisadores com esses segmentos demonstrou que tais sujeitos têm um conhecimento da 

realidade escolar centrado nos aspectos físicos, ligados à organização e ao funcionamento 

escolar, naquilo que têm de mais visível e formal. Porém, os aspectos pedagógicos ou 

institucionais que, para serem percebidos, exigem um conhecimento aprofundado da 

realidade, lhes passam quase despercebidos.  

Dentre os motivos que justificam esse fato, é possível destacar uma série de 

elementos, como o grau de escolaridade, além da idade e da inexperiência dos alunos. As 

explicações determinísticas do fracasso  e consequentemente a evasão escolar e visto como 

um fenômeno que ocorre por culpa ou incompetência do próprio aluno – foram difundidas 

largamente e estão arraigadas no ideário de grande parcela dos educadores e no imaginário 

dos mesmos. 
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