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RESUMO 
 

 
 

Este trabalho apresenta discussões comparadas de autores sobre a evasão em escolas do 
campo. Nesse sentido foi realizada uma pesquisa em escolas da zona rural do município de 

Massapê do Piauí, que ocorreu através de visitas às escolas e aplicação de questionários aos 

alunos, aos professores e aos gestores. Os dados colhidos na pesquisa revelam vários fatores, 

como a distância entre as residências dos alunos e as escolas, baixa renda das famílias dos 

alunos, insatisfação com a escola agregada à falta de interesse, etc. que dificultam a 

permanência dos discentes nas escolas. Os dados mostram que muitos alunos necessitam de 

trabalhar para ajudarem às famílias no próprio sustento, o que compromete o interesse pela 

escola e, por conseguinte, a aprendizagem. Em contraste a essa realidade, existem alguns 

alunos que não trabalham e somente estudam. As escolas pesquisadas dão apoio aos alunos 

segundo alguns professores. Entretanto, outros professores afirmaram que, por falta de 

estrutura adequada, esse apoio não é tão aconchegante e por isso, deixa muito a desejar. É fato 

que a evasão escolar é um dos problemas enfrentados em todas as escolas públicas, que lutam 

para, com o mínimo de recursos que têm, manterem os discentes na escola. 

 
Palavras-chave: Discentes. Educação do campo. Escolas do campo. Evasão escolar. Escolas 

Públicas. 



ABSTRACT 
 

 
 

This paper presents comparative discussions by authors about dropout in rural schools. In this 
sense, a survey was conducted in rural schools in the municipality of Massapê do Piauí, which 

took place through visits to schools and questionnaires to students, teachers and managers. The 

data collected in the survey reveal several factors, such as the distance between students 

'homes and schools, low income of students' families, dissatisfaction with the school and lack 

of interest, etc. that make it difficult for students to stay in schools. The data show that many 

pupils need to work to help families with their own livelihoods, which undermines interest in 

school and therefore learning. In contrast to this reality, there are some students who do not 

work and only study. The schools surveyed support students according to some teachers. 

However, other teachers stated that, due to lack of adequate structure, this support is not so 

cozy and therefore leaves much to be desired. It is a fact that dropout is one of the problems 

faced by all public schools, which struggle to keep their students in school with the minimum 

resources they have. 

 

Keywords: Students. Rural education. Country schools. School dropout. Public schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A evasão escolar, considerada um fracasso escolar, é um tema que há décadas vem 

fazendo parte dos debates e das reflexões em reuniões no âmbito das instituições públicas de 

educação e que, nos dias atuais, continua a ocupar espaço no cenário das políticas públicas de 

educação no Brasil. A evasão consiste no abandono da escola pelos alunos e tem relações com 

distintas causas, e gera consequências comuns entre os que abandonam os estudos. São muitos 

os fatores, que são julgados como determinantes do abandono escolar - dentre eles a falta de 

estrutura familiar adequada, o desemprego, a desnutrição, a necessidade de trabalhar ainda 

adolescente para ajudar no sustento da família, casamentos, etc. Para Johann (2012, p. 65), 

[...] a evasão é um fenômeno caracterizado pelo abandono do curso, rompendo com o 

vínculo jurídico estabelecido, não renovando o compromisso ou sua manifestação de 

continuar no estabelecimento de ensino. Esta situação de evasão é vista como 

abandono, sem intenção de voltar, uma vez que não renovando a matrícula rompe-se 

o vínculo existente entre aluno e escola. 

 

Segundo Charlot (2000), o fracasso escolar é, por si só, ausente. Logo, esse objeto 

fracasso escolar é inexistente. Entretanto, o que realmente existem são discentes em situação 

de fracasso. São alunos que possuem enormes dificuldades para aprender. Esses alunos não 

conseguem construir certos conhecimentos ou competências. Assim, recuam e reagem 

impulsivamente contra a escola. Geralmente, esses alunos são de classes desfavorecidas, ou de 

famílias desestruturadas, que não oferecem incentivos a esses jovens carentes de orientação e 

de acompanhamento. 

Embora venha sendo estudada há muitos anos, ainda não houve a descoberta de uma 

solução adequada capaz de resolver o problema da evasão escolar no Brasil. De acordo com 

Queiroz (2002), o fato de o aluno não estar conseguindo aprender constitui-se numa propensão 

ao abandono escolar. A autora afirma ainda que os educandos não conseguem conciliar escola 

e trabalho, causando assim um conflito entre o estudo e suas necessidades de trabalhar. Logo, 

quando arrumam um emprego, mesmo sabendo que a escola pode torná-los profissionais mais 

eficientes, optam pelo abandono à escola. 

 
[...] os estudos analisam o fracasso escolar, a partir de duas diferentes abordagens: a 

primeira, que busca explicações a partir dos fatores externos à escola, e a segunda, a 

partir de fatores internos. Dentre os fatores externos relacionados à questão do 

fracasso escolar são apontados o trabalho, as desigualdades sociais, e a família. E 

dentre os fatores internos são apontados à própria escola, a linguagem e o professor 

(QUEIROZ, 2002, p. 2). 
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Marx (1991, p. 27), apresenta a ideia de que: “A educação é o único caminho capaz 

para transformação humana social dos indivíduos, conduzindo-os para uma visão crítica, 

conscientizando e preparando-os para viverem em sociedade e assumindo a sua cidadania”. 

Então, sendo a educação um fator fundamental à transformação da sociedade, o que há a se 

questionar é aquilo que tem sido realizado para conscientizar os alunos sobre importância da 

participação deles no processo educativo desde o planejamento. 

Diversos autores fazem abordagens sobre a evasão escolar, cujas opiniões são distintas 

em relação aos fatores que contribuem, negativamente, para que diversos alunos evadam de 

suas respectivas escolas. 

Em Massapê do Piauí, as escolas enfrentam constantemente esse problema da evasão 

em várias séries, tanto no Ensino Fundamental I como no Ensino Fundamental II. Os casos de 

abandono são bastante comuns, principalmente nas escolas da zona rural do município em que 

o acesso é muito difícil, especialmente no período chuvoso. Contudo, mesmo após os meses 

marcados pelas fortes chuvas, há alunos que abandonam as escolas na zona rural do  

município. Dessa forma, o propósito dessa pesquisa é identificar os motivos que causam a 

evasão escolar no ensino fundamental em escolas do campo no município de Massapê do 

Piauí. 

 

 
2 OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo geral 

 
Identificar os motivos que causam a evasão escolar no ensino fundamental em escolas do 

campo no município de Massapê do Piauí. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
 Verificar a evasão escolar em escolas do campo de Massapê do Piauí; 

 Verificar quais os fatores que interferem no prosseguimento da jornada escolar dos alunos; 

 Identificar os problemas e as dificuldades encontradas pelos alunos da escola do campo na 

sua vida escolar e rever estratégias que possam minimizar essas dificuldades; 

 Investigar o ponto de vista dos gestores, professores e alunos acerca do problema da 

evasão escolar nas escolas do campo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1. Evasão Escolar no Ensino Fundamental 

 
Relacionado ao problema da evasão escolar, encontra-se autores que tentam explicar 

esse fenômeno levando em consideração fatores sociais, apesar de não avançarem em uma 

crítica mais aprofundada sobre a forma como a sociedade se encontra organizada. Em uma 

entrevista à Revista Brasileira de Educação, Dubet (1997), fez várias considerações 

importantes sobre a dinâmica de organização escolar que pode contribuir para a compreensão 

da evasão e da reprovação escolares. 

Segundo Dubet (1997), a rigidez do sistema em que se funda a organização e  o 

controle escolar representa um grande fracasso pedagógico e moral, que apesar de aparentar 

ser um sistema eficiente para o controle da permanência dos alunos nas escolas, causa cada 

vez mais o afastamento do aluno da escola. O que realmente precisa ser realizado é um 

trabalho que possibilite a transformação das crianças e dos adolescentes em alunos quando 

estes não apresentam o desejo de serem discentes. O autor afirma ainda que os professores 

devem se conscientizar de que trabalham com alunos de diferentes níveis de aprendizagem. 

Logo, os planejamentos de ensino não devem ser feitos, exclusivamente, para o aluno que 

apresenta alto nível de desempenho. 

Não há, portanto, uma receita pronta para que os sistemas de ensino e/ou os professores 

produzam seus planos de ensino já que a estética de um planejamento bem feito, por si só, não 

atinge com êxito, o objetivo final – a permanência dos alunos nas escolas até a conclusão das 

respectivas etapas, saindo delas acompanhados pela aprendizagem. Então, é extremamente 

necessário que as escolas e seus sistemas de ensino façam sentido para os alunos, conforme 

cita o autor: 

 
[...] a escola não pode mais esperar que o sentido da situação escolar venha de fora, 

das famílias cujo julgamento os professores fazem, alias, muitas vezes. É preciso, 

portanto, rever a oferta escolar. Seria preciso rever os programas e as ambições de 

um modo que os alunos não sejam colocados de entrada em situações de fracasso. É 

preferível ensinar menos coisas, mas que de fato elas sejam aprendidas (DUBET, 

1997, p. 12). 

 

É notável que quando as escolas organizam um sistema de ensino excessivamente 

burocrático, sem fazer as devidas reflexões sobre os tipos de discentes que receberão, a evasão 

e a reprovação são resultados esperados com grande tendência de acontecerem. Não é isso o 

que se espera de um planejamento de ensino, a escola é um dos principais meios de 
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socialização. Como é percebida, a evasão escolar é um fator que provoca grande preocupação 

aos sistemas de ensino ao longo de décadas, um problema que se estende e ainda é alarmante 

na década atual. A literatura vem apresentando um quadro de conceitos diversos e traz 

definições que divergem nos diálogos entre si, o que gera ambiguidade e limitações de análises 

e confrontos de ideias, como afirma o seguinte autor: 

 
A evasão escolar tem sido associada a situações tão diversas quanto a retenção e 

repetência do aluno na escola, a saída do aluno da instituição, a saída do aluno do 

sistema de ensino, a não conclusão de um determinado nível de ensino, o abandono 

da escola e posterior retorno. Refere-se ainda àqueles indivíduos que nunca 

ingressaram em um determinado nível de ensino, especialmente na educação 

compulsória, e ao estudante que concluiu um determinado nível de ensino, mas se 

comporta como um dropout (DORE E LÜSCHER, 2011, p. 775). 

 

A busca por soluções para o problema da evasão escolar deve partir da investigação e 

da descoberta de suas causas. Contudo, realizar este tipo de levantamento é bastante 

desafiador. Rumberger (2011), afirma que vários fatores, dentre esses os relativos à escola, à 

família e ao trabalho podem vir a contribuir para a evasão. A interação entre tais fatores 

dificulta e torna impossível fazer uma relação causal entre um fator isolado e a decisão que o 

aluno toma de abandonar a escola. O autor aponta que vários estudos empíricos pertinentes às 

Ciências Sociais distinguiram dois tipos de fatores: os individuais - que se relacionam aos 

próprios alunos às suas atitudes, aos seus comportamentos, ao desempenho escolar e a 

experiências anteriores; e os contextuais, que são relacionados às famílias dos estudantes e às 

comunidades em que vivem. 

Em relação aos fatores individuais, Rumberger (2011), fez sua análise afirmando que 

os índices de abandono são mais elevados entre os discentes mais desmotivados para as 

atividades educacionais e para as ocupacionais. Fatores como o absenteísmo, a gravidez, 

comportamento inadequado e desempenho escolar insatisfatório fazem parte das 

peculiaridades dos alunos. Sobre os fatores contextuais, o autor destaca as famílias. As 

condições socioeconômicas do aluno e de sua família influenciam o comportamento do aluno, 

o interesse pela aprendizagem, moldando as decisões que ele toma, considerando as próprias 

necessidades e as de suas famílias. 

Ainda de acordo com Rumberger (2011), outros dois fatores fazem parte da análise da 

influência do contexto sobre o abandono à escola: a relação escola e comunidade e os grupos 

de amigos. Analisando-se a influência escolar, é possível perceber quatro características: 

composição do corpo discente; características estruturais; recursos escolares e políticas e 

práticas. Em relação às comunidades e aos grupos de amigos, o autor dá ênfase às diferenças 
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dos bairros onde moram os estudantes que ajudam a explicar as diferentes taxas de evasão. 

Esses estudantes, oriundos de comunidades pobres, têm a tendência de serem desistentes como 

amigos de outros que já se evadiram da escola, o que certamente aumenta a taxa de evasão 

escolar. 

Carbonaro e Workman (2013), destacam a influência de amigos no âmbito escolar. 

Analisando os efeitos das amizades próximas e das distantes sobre o comportamento da evasão 

escolar, os autores concluíram que os amigos distantes exercem maior influência sobre os 

estudantes. De acordo com Carbonaro e Workman (2013), isso é explicado através das 

referências alinhadas às diferentes relações de amizades, principalmente com amigos de 

regiões distintas, nos quais os alunos encontram maior respaldo normativo. Entretanto, o 

comportamento dos amigos próximos influenciam apenas as características de personalidade. 

Outro fator de grande relevância em relação à atuação da escola, que impacta 

substancialmente na evasão escolar é a adoção de práticas pedagógicas de avaliação dos 

discentes, que por muitas vezes são excludentes e meramente quantitativas. Segundo 

Hoffmann (2013), o uso abusivo das notas pelos docentes significa o reducionismo do real 

significado da avaliação. A autora acredita que a avaliação deve ser pautada no princípio da 

investigação, possibilitando ao educador, realizar o acompanhamento dos discentes ao longo 

do tempo. 

Os fatores mais influentes na evasão escolar são o tipo de ensino e o conteúdo ofertado 

aos alunos e as condições socioeconômicas deles e de suas famílias. Silva (2013), afirma que o 

principal motivo do abandono escolar é realmente a pobreza das famílias e dos estudantes. 

Muitos alunos precisam trabalhar de alguma forma para ajudarem no sustento da família. 

Assim, vários deles não conseguem conciliar trabalho e estudo. Opostamente a isso, em muitas 

das escolas, não há professores preparados e disponíveis para lidar com alunos em situações 

precárias. A precariedade leva esses discentes ao desinteresse, seja por se sentirem excluídos 

seja por terem um desenvolvimento escolar insatisfatório. 

 
3.2. A evasão em escolas do campo 

 
O abandono à escola está presente em todas as instituições escolares, não só nas 

pequenas, nas médias e nas grandes cidades, mas também nas escolas do campo. É uma 

temática complexa que, por esse motivo, necessita de definições concisas. Dore e Lucher 

(2011, p. 777) a conceituam como “um processo complexo, dinâmico e cumulativo de 

desengajamento do estudante da vida da escola. A saída do estudante da escola é apenas o 
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estágio final desse processo”. Nesse contexto, as causas da evasão escolar nas escolas da zona 

rural são, assim como nas das cidades, bastante diversificadas, pois envolvem desde a 

qualidade e o tipo de ensino, as necessidades dos estudantes não contempladas na grade 

curricular de ensino, as dificuldades que esses alunos têm para conciliar o estudo e os labores 

do âmbito familiar e trabalhista, etc. 

A melhoria da educação no meio rural é alvo de muitas discussões entre autoridades 

que afirmam estarem engajadas para a consecução desse objetivo. Contudo, os belos discursos 

não saem do papel e por isso a qualidade do ensino continua baixa, levando as escolas a 

contabilizarem anualmente, muitas abstenções e evasões de alunos. Oliveira e Campos (2012), 

afirmam que para ocorrer a consolidação da educação básica do campo, diminuindo as 

contradições entre os discursos legais e a prática, faz-se necessário: 

[...] a ampliação da educação infantil, do segundo segmento do ensino fundamental e 

do ensino médio para os sujeitos do campo; a luta contra o fechamento das escolas do 

campo; o investimento na formação inicial e continuada de educadores do campo; a 

construção de materiais didáticos contextualizados e a implementação de 

metodologias ativas e participativas; o investimento na formação dos gestores das 

escolas do campo; a implementação da pedagogia da alternância nas escolas do 

campo, referenciando-a em documentos oficiais (planos municipais e estaduais de 

educação); a constituição de coordenação de Educação do Campo no âmbito das 

secretarias municipais e estaduais de Educação; a institucionalização de diretrizes de 

Educação no âmbito dos planos municipais e estaduais de Educação; e a abertura de 

concursos públicos específicos. (OLIVEIRA e CAMPOS, 2012, p. 242-243). 

 
 

Há muito tempo, a educação do campo no Brasil se caracterizou como um atraso 

quando comparada à cidade. Por essa razão, muitos grupos de nível nacional se organizaram 

em busca de políticas públicas para a melhoria desse direito consagrado na constituição. Para 

Molina e Freitas (2011, p. 19) 

 
[...] a Educação do Campo vincula-se à construção de um modelo de 

desenvolvimento rural que priorize os diversos sujeitos sociais do campo, isto é, que 

se contraponha ao modelo de desenvolvimento hegemônico que sempre privilegiou 

os interesses dos grandes proprietários de terra no Brasil, e também se vincula a um 

projeto maior de educação da classe trabalhadora, cujas bases se alicerçam na 

necessidade da construção de um outro projeto de sociedade e de Nação. 

 

Nesse contexto, a educação do campo é formulada como uma obra de transformação da 

realidade camponesa, ao tempo em que trabalha pela melhoria deste país. A educação do 

campo é, portanto, mais do que apenas um método de ensino, é mais do que um meio de 

educação, pois se integra com a visão de campo, que é considerado um amplo e necessário 



16 
 

 

 

 

espaço de produção de alimentos, de desenvolvimento, de perpetuação da cultura e dos valores 

da sociedade local. 

Logo, para programar uma educação que contribua para desenvolver um processo de 

resistência e de emancipação, ratificando o campo como território propício de produção da 

existência humana, é necessário que a educação tenha a visão de totalidade. Para isso, é 

necessário ser feita uma mediação de conhecimentos teóricos que foram produzidos 

historicamente pela humanidade. Essa visão é compatível com a dos autores Bezerra Neto & 

Bezerra quando dizem que: 

 
Um cuidado que se deve tomar, quando se pensa na educação do campo, é não 

colocar em segundo plano os conhecimentos socialmente acumulados e deixar de 

considerar a teoria como parte imprescindível da formação do concreto pensado, 

supervalorizando a prática tomada em seu aspecto fenomênico, individual e 

utilitarista [...] (BEZERRA NETO; BEZERRA, 2011, p. 107). 

 
Nesta linha de raciocínio, é indispensável que se entenda de forma clara, o real 

interesse de aprendizagem da população camponesa na localidade onde vive. É preciso 

considerar os conhecimentos e habilidades que os alunos possuem. A grade curricular a ser 

utilizada nas escolas do campo deve ser compatível com as necessidades da população a ser 

atendida. Assim, a evasão escolar, que é o abandono à escola tanto no campo como na cidade, 

poderá ter o seu percentual diminuído. A adequação dos conteúdos e das atividades às 

necessidades dos alunos é um dos méritos da Educação do campo, na tentativa de evitar que os 

discentes desistam da escola. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 
Este trabalho tem caráter qualitativo e foi construído com base em análises 

bibliográficas de vários autores sobre a evasão escolar. A pesquisa foi desenvolvida nas 

escolas do campo no ensino fundamental do município de Massapê do Piauí, onde fomos 

buscar informações sobre a evasão nessas escolas, e a identificação de possíveis causas que 

levam os alunos do ensino fundamental a evadirem-se. Essa pesquisa foi desenvolvida após o 

consentimento dos envolvidos (APÊNDICE A e B). Foi executada através de questionários 

aplicados a alunos, professores e gestores (APÊNDICE C, D e E), analisando o ponto de vista 

de cada um deles, acerca do problema da evasão nas escolas do campo. A pesquisa foi 

realizada nas seguintes escolas conforme a tabela 1. 
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Tabela 1 – Listas das escolas do campo no ensino fundamental do município de Massapê do 

Piauí, PI. 

Escola Localidade Número total 

de alunos 

matriculados* 

Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho Povoado São 

Francisco 

242 

Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues Gangorrinha 183 

*Dados Março/2019. Fonte: Elaborada pela autora. 

 
A Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho funciona nos turnos manhã e tarde, 

com a creche, a pré-escola e o ensino fundamental I e II, a escola tem o total de 242 alunos e 

atende o Povoado São Francisco, localizado a 25 km da sede do Município de Massapê, sendo 

a única escola na região. 

Já a Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues, funciona também nos turnos manhã 

e tarde com a educação infantil completa, o ensino fundamental I e II e a Educação de Jovens  

e Adultos – EJA, totalizando um total de 183 alunos matriculados, a escola fica a 17 km da 

sede do Município de Massapê. Esta escola desempenha as suas atividades pedagógicas em 

regime de tempo integral e a jornada para os alunos começa às sete horas e termina às quatorze 

horas. 

Essa pesquisa foi aplicada aos alunos, aos professores e aos gestores das duas escolas 

do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, através da utilização de três tipos de questionários. 

 

 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Os resultados encontrados mostram as dificuldades que os alunos encontram para 

estudar. Um dos principais obstáculos é que a maior parte desses discentes precisam se 

deslocar vários quilômetros até às escolas. Outro problema é que são, na maioria, filhos de 

famílias carentes e muitos precisam trabalhar para ajudar às suas famílias no sustento e assim 

garantir a sobrevivência. Em vista disso, a aprendizagem se torna prejudicada e muitos acabam 

por evadirem-se das escolas. 

De acordo com os professores, os alunos são bem acolhidos nas escolas. Eles 

afirmaram que os principais motivos da evasão escolar são o desinteresse dos discentes, a 
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dificuldade de adaptação às metodologias, e a necessidade que esses estudantes têm de ajudar 

a família, trabalhando para garantirem o próprio sustento. Em relação aos recursos didáticos, 

os docentes disseram que os alunos da zona rural têm acesso e utilizam os mesmos materiais 

que são utilizados na zona urbana. Para uns professores, a evasão não é gerada apenas por 

alunos oriundos de famílias carentes. Para outros, a maioria são alunos de famílias com 

insuficiência de recursos para o próprio bem estar. Independentemente das causas para a sua 

ocorrência, a evasão escolar é um acontecimento de cunho social e bastante complexo que traz 

graves consequências causadoras de grandes obstáculos para os estudantes (BORJA; 

MARTINS, 2012). 

Os docentes foram também questionados sobre a realização de atividades transversais 

ao currículo de ensino, como por exemplo, atividades esportivas, culturais e inclusivas, que 

podem revelar e/ou divulgar talentos escondidos. Quase todos os professores afirmaram que 

participar de atividades como essas é uma necessidade e uma raridade para esses alunos. O 

município não é inclusivo nessas atividades e os alunos têm pouco participado de eventos 

prazerosos como esses. 

Os gestores, diretores e coordenadores pedagógicos da Escola Municipal Adriano 

Antônio Rodrigues e da Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho, afirmaram que o 

número de alunos, que abandonam essas escolas é igual ou inferior a cinco. Segundo a gestão, 

as escolas procuram as famílias dos alunos para discutir sobre as atividades que serão 

desenvolvidas pelas instituições de ensino. Contudo, nem todos os pais participam, embora as 

reuniões que envolvem os pais aconteçam a cada bimestre. 

A pesquisa, realizada através de questionários, teve também a participação de alunos 

do 6º ao 9º ano que estão matriculados na Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues e na 

Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho. A tabela 2 informa a quantidade de alunos 

que responderam os questionários nas duas escolas alvos da pesquisa. 

 
Tabela 2 – Quantidade de alunos do 6º ao 9º ano que responderam os questionários. 

 

Escola Total 

 

Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues 

 

61 

Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho 72 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.1 Distâncias aproximadas dos alunos em relação às escolas que frequentam 

 
 

Uma das perguntas do questionário foi relacionada ao percurso que os discentes fazem 

de suas residências até chegarem às escolas fontes desta pesquisa. Ao analisar as respostas 

deles percebe-se que alguns moram na mesma localidade das escolas. Porém, através do 

transporte escolar, a maioria se desloca de outras regiões para terem acesso às escolas, 

percorrendo poucos ou vários quilômetros. O gráfico 1 expressa as distâncias entre as 

residências dos alunos e as seguintes escolas onde estudam: Escola Municipal Adriano 

Antônio Rodrigues e Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho onde estudam. 

 
Gráfico 1 – Distância entre as residências dos alunos e as escolas onde estudam 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
5.2 Rendas mensais das famílias dos alunos 

 
A pesquisa também questionou sobre a renda mensal que as famílias dos alunos 

possuem. Através das respostas obtidas por meio dos questionários, percebeu-se que a grande 

maioria das famílias dos alunos que estudam na Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues 

possui renda inferior ao salário mínimo, havendo algumas delas com renda inferior a 450 reais 

mensais. Entretanto, entre as famílias dos alunos que estudam na Escola Municipal Manoel 

Joaquim de Carvalho, as que têm renda de um salário mínimo são maioria em relação às que 

possuem renda inferior ao mínimo. 
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A má distribuição de renda entre os brasileiros não é uma novidade, mas  uma realidade que, 

há muitos anos, prejudica a sociedade em diversos aspectos. No âmbito escolar, esse problema 

impacta diretamente na aprendizagem dos alunos, pois ninguém vai dar prioridade ao 

conhecimento se estiver mal alimentado ou mal nutrido. Essa é uma necessidade primária que 

deve ser a primeira a ser suprida. 

Então, o patamar da renda dos alunos dessas duas escolas pesquisadas está em conformidade 

com o que Paro (1996), afirma: 

 
“[...] a grande maioria da população de nossas escolas apresenta todos os tipos de 

problemas relacionados à desnutrição, fome, carência cultural e afetiva, falta de 

condições materiais e psicológicas para o estudo em casa, necessidade de trabalhar 

para ajudar no orçamento doméstico, bem como uma série de outros problemas, 

advindos do estado de injustiça social vigente e que comprometem o 

desenvolvimento do aluno na aprendizagem.” (PARO, 1996, p. 143). 

 

O gráfico 2 apresenta a renda das famílias dos alunos que estudam na Escola Municipal 

Adriano Antônio Rodrigues e o gráfico 3 mostra a renda das famílias dos discentes que 

estudam na Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho. 

 
Gráfico 2 – Renda das famílias dos alunos que estudam na Escola Municipal Adriano Antônio 

Rodrigues 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 3 – Renda das famílias dos alunos que estudam na Escola Municipal Manoel Joaquim 

de Carvalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
5.3 Satisfação dos alunos com as escolas 

 
 

Ao responderem o questionário, os discentes declararam que gostam ou não da escola 

que frequentam. A maioria dos alunos gosta da escola na qual estudam. O gráfico 4 apresenta 

a satisfação dos alunos das duas escolas fontes desta pesquisa. 

Renda das famílias dos alunos que estudam na Escola 
Municipal Manoel Joaquim de Carvalho 

50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 

Escola Municipal 
Manoel Joaquim 

de Carvalho 
 

Abaixo de meio salário mínimo 

Maior que meio salário e menor que um salário mínimo 

Um salário mínimo 

Maior que um salário mínimo 



22 
 

Alunos satisfeitos com as escolas onde estudam 

Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues 
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83,30% 

93,40% 

 

 

 

Gráfico 4 – Alunos satisfeitos com as escolas onde estudam 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
5.4 Alunos que trabalham e estudam e alunos que só estudam 

 
Outra pergunta do questionário foi direcionada à vida ativa dos alunos. Procurou-se 

saber se esses alunos trabalhavam ou não. Como são alunos do interior, o resultado não foi 

diferente do esperado, pois neste município – assim como em muitos outros do Piauí – grande 

parte dos alunos trabalham e estudam para se sustentar e/ou ajudar sua família. Entretanto, 

existem nas duas escolas muitos alunos que só estudam e não precisam trabalhar. Isso é 

coerente à aqueles que declararam, no questionário, que suas famílias têm renda igual ou 

superior a um salário mínimo. Há um contraste deste assunto quando se comparam as duas 

escolas. O gráfico 5 apresenta esta situação dos alunos das duas escolas. 
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Gráfico 5 – Alunos que trabalham e estudam e alunos que somente estudam 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
5.5 Alunos que já foram ou não reprovados 

 
 

Pesquisas feitas por Pezzi, Donelli e Marin (2016), revelaram algumas semelhanças 

com esta, pois tentaram compreender as causas do fracasso escolar. As autoras apontaram que 

prevalece a lógica da culpabilização pessoal do aluno e de seus familiares pela reprovação. 

Entretanto, culpar o aluno, além de não trazer solução, é injusto. Sobre esse assunto, os alunos 

das duas escolas foram analisados por meio do questionário, se em algum ano da vida 

estudantil já ficaram reprovados. Na Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues, a maioria 

dos alunos afirmou que já foi reprovada. Entretanto, na Escola Municipal Manoel Joaquim de 

Carvalho, o resultado é oposto, pois a maioria afirma nunca ter sofrido reprovação. O gráfico 6 

expressa esse resultado. 
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Gráfico 6 – Alunos que já foram ou não reprovados 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
5.6 Principais motivos da evasão nas escolas pesquisadas 

 
Dentre as perguntas do questionário, uma se referiu às causas da evasão escolar nas 

duas escolas pesquisadas. Possíveis causas apresentadas como: insatisfação com a escola, 

problemas familiares, dificuldades financeiras, moradia distante da escola, doenças, etc. fazem 

parte desse dilema do abandono à escola. A maioria respondeu que a evasão ocorre por causas 

relacionadas à necessidade que muitos alunos têm de ajudar a família nas atividades do dia-a- 

dia. Já outros afirmaram que há falta de credibilidade por parte de alguns alunos, por não 

crerem que a escola pode ajudá-los a mudar a vida para melhor. Outros, segundo os alunos 

desistem por outros motivos não especificados. 

Diante de tantos problemas que dificultam a aprendizagem e promovem a evasão 

escolar, é necessário compreender que a escola deve estar preparada para receber e formar as 

crianças e os adolescentes, que são frutos de uma sociedade que carece de justiça e, para isso, 

os professores devem ser bastante dinâmicos, responsáveis e repletos de criatividade, para que 

sejam capazes de inovar e fazer de sua sala de aula um ambiente atrativo que estimula os 

alunos a aprenderem. Com essa concepção, Azevedo (2011, p.05), enriquece a discussão ao 

afirmar que: 

 
O problema da evasão e da repetência escolar no país tem sido um dos maiores 

desafios enfrentados pelas redes do ensino público, pois as causas e consequências 

estão ligadas a muitos fatores como social, cultural, político e econômico, como 
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também a escola onde professores têm contribuído a cada dia para o problema se 

agravar, diante de uma prática didática ultrapassada. 

 

Nas escolas públicas, controlar a evasão escolar é um sonho que está distante frente à 

realidade que é vivenciada pelos alunos e até mesmo pelos profissionais da educação. São 

maioria os alunos que ainda estão adaptados a métodos de ensino ultrapassados e ainda 

utilizados pelos docentes. Muitos professores estão permanecendo na inércia quando o 

objetivo é mudar a metodologia utilizada na disseminação do conhecimento. Isso, de forma 

causal, contribui com a evasão escolar. 

O gráfico 7 apresenta essa situação referente à Escola Municipal Adriano Antônio 

Rodrigues e o gráfico 8 a referente à Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho. 

 
Gráfico 7 – Principais causas da evasão na Escola Municipal Adriano Antônio Rodrigues 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 8 – Principais causas da evasão na Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
5.7 Evasão e retorno no ano seguinte e interesse dos alunos pelos conteúdos 

 
 

Ao final da pesquisa, os discentes informaram ao responderem a pergunta que 

geralmente os alunos evadidos costumam retornar no ano seguinte. Essa informação foi 

semelhante nas duas escolas pesquisadas. Em relação ao interesse pelos conteúdos, a maioria 

dos alunos pesquisados nas duas escolas respondeu que são de grande importância e 

necessários para eles. O gráfico 9 apresenta esses dados referentes às duas escolas que foram 

fontes para essa pesquisa. 
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Gráfico 9 – Retorno dos alunos evadidos e interesse pelos conteúdos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Através desta pesquisa foi possível perceber que tanto a Escola Municipal Adriano 

Antônio Rodrigues como a Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho apresentam 

situações semelhantes em relação aos alunos que nelas são recebidos. Essas instituições de 

ensino atendem alunos oriundos de famílias carentes, que para sobreviverem contam com a 

ajuda dos filhos no trabalho do campo. A maioria dos discentes mora distante das escolas e 

chegam até a elas através do transporte público escolar. 

As escolas encontram muita dificuldade para tornar o ensino mais dinâmico e atrativo. 

Atividades de lazer não são realizadas com frequência em função da falta de estrutura 

adequada, principalmente na Escola Municipal Manoel Joaquim de Carvalho. Apesar disso, os 

alunos buscam o conhecimento, a aprendizagem e a progressão para cursos posteriores ao 

ensino fundamental. São inegáveis os casos de evasão e de reprovação, porém esse fracasso 

não é de responsabilidade exclusiva dos alunos e/ou de suas famílias, mas de toda a 

comunidade escolar, incluindo-se nela o ente público responsável pela oferta do ensino 

fundamental, o município. 

Em fim, culpar não é uma atitude de quem deseja o melhor a todos os envolvidos nesse 

processo educativo. A evasão escolar está ligada a diversos fatores como a insatisfação dos 
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alunos com a escola, a necessidade de ajudar à família no sustento, a distância que os discentes 

percorrem até chegarem às escolas, entre outros. Os docentes disseram que a falta de 

atividades transversais e desportivas, devido à falta de estrutura das escolas, contribui 

significativamente para a evasão dos alunos. 

O que realmente se espera é que numa próxima pesquisa, os resultados sejam mais 

animadores e que os alunos estejam sendo bastante atraídos por um ensino dinâmico e 

prazeroso, que instiga nos discentes o desejo de aprender e de voltar à escola no dia seguinte. 

Para isso, espera-se que o poder público promova a capacitação contínua dos professores e, 

que a estes, dê estímulo e suporte para que possam desempenhar a prática pedagógica com 

muita garra, tendo a certeza de que verão excelentes resultados. 
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APÊNDICE A – Termo de Assentimento 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 
Eu,   , portador(a) do documento 

de Identidade  (se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos 

do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão 

de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável abaixo assinado, 

declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento 

e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 
Picos,  de  de 2019. 

 

 

 

 

 
Assinatura do(a) responsável 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Piauí, Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, Ciências da Natureza. 

 

TITULO DO PROJETO: Evasão Escolar no Ensino Fundamental em Escolas do Campo no 

Município de Massapê do Piauí. 

 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Vandiela de Sousa Silva. 

 

 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito: 

 

Eu,           , 

abaixo assinado, concordo em participar da referida pesquisa, como sujeito. Fui 

suficientemente informado a respeito da mesma e que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo que está sendo realizado. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento neste Serviço. 

 

Ciente, autorizo. 

 
 

Cidade-PI,  /  / 2019 

 
 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 
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APÊNDICE C – Questionário a ser aplicado aos alunos 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

1. Qual a sua idade?  .  

2. Você é do sexo: ( ) masculino ( ) feminino 

3. Em qual localidade você mora?  

4. A renda de sua família é:  

( ) menos de um salário mínimo  

( ) um salário mínimo. 

( ) maior que um salário mínimo. 

( ) muito pouca. Quanto?    

5. Qual a distância de sua casa até a escola onde estuda? 

6. Você gosta da sua escola? 

7. Você trabalha ou só estuda? Se você trabalha, marque os motivos abaixo: (

 ) porque vivo independente 

( ) para ajudar a minha família comprar os alimentos e outros mantimentos. 

( ) porque preciso de dinheiro para me divertir. 

( ) Outros motivos. Quais?    

8. Você já ficou reprovado alguma vez? Se sim, por quê? 

9. Por qual ou quais motivo(os) alguns de seus colegas de aula desistem de estudar? (

 ) Insatisfação com a escola em que estuda. 

( ) Problemas familiares 

( ) Dificuldades financeiras 

( ) Moram muito longe da escola. 

( ) Possui alguma doença. 

( ) Outros. Especifique   

10. Os seus colegas que abandonam a escola retornam no ano seguinte? 

11. Os conteúdos que os seus professores e a escola oferecem a você são necessários e de 

seu interesse? 
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APÊNDICE D – Questionário a ser aplicado aos professores 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 
1. Em sua escola, os alunos são bem acolhidos? Ainda existem turmas multisseriadas? 

 

 

 
2. Algum/alguns dos seguintes motivos abaixo já contribuiu/contribuíram decisivamente para 

a evasão dos alunos? 

 
( ) Baixo reconhecimento da escola pelos pais dos alunos. 

( ) Insatisfação com o baixo rendimento escolar. 

( ) Dificuldades de adaptação às metodologia adotadas na escola e/ou dificuldades de 

conciliar trabalho e escola. 

( ) Desinteresse dos alunos pelo ensino. 

( ) Outros motivos. Quais?    
 

 

3. Quais estratégias metodológicas são utilizadas para que os alunos com baixo desempenho 

não sejam prejudicados? 

 

 

4. Os alunos que abandonam a escola são todos de famílias carentes? 

 
 

5. No município de massapé do Piauí, os alunos da zona rural contam com os mesmos 

recursos didáticos e/ou tecnológicos? 

 

 

6. Os alunos das escolas da zona rural de Massapê do Piauí participam de atividades 

esportivas, culturais e inclusivas de revelação e de divulgação de talentos? 
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APÊNDICE E – Questionário aplicado aos gestores 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

QUESTIONÁRIO AOS GESTORES 

 
1. Na sua escola, qual o total de alunos: 

 
 

Matriculados?    

Transferidos para outras escolas?    

Provenientes de escolas de outro município?     

 

2. Quantos alunos geralmente abandonam a escola por ano? 

( ) quantidade menor que cinco alunos 

( ) de cinco a dez alunos. 

( ) acima de dez alunos. 

 
3. Existe a preocupação em integrar os pais nas atividades da escola e no controle da 

aprendizagem de seus filhos? Os pais dos discentes aceitam participar ou simplesmente ficam 

distante? 

4. Algum pai já comunicou à escola sobre eventual evasão do(a) filho(a)? Há justificativas da 

eventual evasão? 

5. Quantas reuniões entre professores, gestores e pais de alunos são realizadas anualmente? 

Qual o percentual aproximado de pais presentes? 
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APÊNDICE E – Questionário aplicado aos gestores 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/ 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

 


