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EVASÃO ESCOLAR 

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente projeto vem abordando a evasão escolar onde fizemos 

um questionário com 10 questões de acordo com o tema, para 

algumas pessoas que passaram por dificuldades ao terminar os 

estudos ou ate mesmo não terminaram, pessoas não identificadas 

mais idades entre 18 a 20 e 37 a 45. Seis pessoas responderam o 

questionário onde todos obtiveram dificuldades e os mesmo não 

concluíram o ensino médio. A metade respondeu que sempre teve 

interesse nos estudos e já a outra metade não obteve interesse, os 

mesmo não possuem dificuldades em se relacionar com seus 

colegas e professores. Metade possuem filhos e a outra metade não 

possuem. Na opinião de algumas pessoas os motivos que levam a 

evasão são a falta de interesse dos alunos, não conseguir conciliar 

trabalho e estudos, e a escola não ser atrativa. O que deveria ou 

deve ser feito para diminuir o índice da evasão escolar, algumas 

opiniões sugeridas pelas pessoas, como acordos entre empregadores 

e escolas, métodos alternativos de ensino e também aumentar o 

apoio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as informações obtidas no decorrer deste trabalho 

permitiram concluir que existem alguns pontos críticos na 

educação brasileira, onde  trás, uma reflexão sobre as praticas 

escolares adotadas e suas causa no fracasso escolar, que se 

apresenta sob a forma de evasão do aluno da escola. Sabemos que 

o problema da evasão escolar tem sido um dos maiores desafios 

enfrentados pelas redes do ensino público, pois as consequências 

estão ligadas a muitos fatores como social, cultural, político e 

econômico.  

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

Geral: Apresentar ao leitor sobre a evasão escolar, conscientizar, analisar 

e mostrar algumas maneiras de como trabalhar com aqueles alunos que 

não possuem interesses nas aulas, e algumas maneiras de incentivar 

aqueles que muitas vezes pensam em desistir. 

Específicos: Conscientizar a importância da evasão escolar e Demonstrar 

formas de inclusão no ambiente escolar. 

INTRODUÇÃO 

Elaboramos o presente trabalho com a intenção de apresentar o que 

realmente de fato acontece quando ocorrem um grande número de 

evasão escolar, quais as causas e o que se pode fazer em relação a 

esse assunto. Portanto é de fundamental importância saber o que 

ocasiona tal fenômeno a partir da identificação das causas que 

contribuem para que os alunos abandonem os estudos a fim de que 

a escola possa elaborar estratégias de enfrentamento à problemática 

da evasão escolar. Os esforços feitos pela escola, pela diretora, 

equipe pedagógica e professores para conseguir a frequência e 

aprovação dos alunos não asseguram a permanência deles na escola, 

e muitos acabam desistindo, apesar de muitas vezes isso acontecer 

não podemos desistir de nossos alunos. Por fim, será apresentada 

uma pequena base de referencial teórico sobre evasão escolar, e 

considerações finais. 

Utilizamos neste trabalho a metodologia estudo de caso, onde 

elaboramos entrevistas por intermédio de questionários de perguntas 

abertas, onde obtivemos a coleta dos dados da pesquisa relacionada ao 

tema proposto, para saber o real motivo pelo qual ocorrem as evasões 

escolares. 
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