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Os motivos da evasão escolar no Brasil

A partir da leitura dos textos de apoio seguintes e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação acadêmica e pessoal, redija um texto dissertativoargumentativo em norma padrão da língua portuguesa - respeitando os critérios de
formalidade da escrita - sobre o tema: Os motivos da evasão escolar no Brasil.
Apresente proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos, a fim de evitar zerar
qualquer categoria de sua prova.
Selecione, pontue, organize e relacione, de forma coerente e coesa (com sentido e boa
conexão entre as ideias), argumentos e fatos comprobatórios para a defesa de seu ponto de
vista.
Texto I
Evasão escolar é realidade em muitas cidades brasileiras
Profissão Repórter investiga por que crianças e adolescentes abandonam a escola em
Fortaleza, São Paulo e Arapiraca, AL.

Dois milhões e meio de crianças e adolescentes estão fora da escola no Brasil. Apenas
76% dos jovens concluem o ensino fundamental e 58% terminam o ensino médio. Com
dados tão alarmantes, o Profissão Repórter investiga por que esses jovens estão
abandonando a escola. Em Jangurussu, bairro mais pobre e mais violento de Fortaleza, a
guerra entre facções criminosas apavora os moradores e aumenta a evasão escolar. No ano
passado, 72 pessoas foram assassinadas no bairro - 19 eram estudantes adolescentes.
Segundo Vânia Ventura, diretora da maior escola municipal do bairro, a violência afetou
muito a frequência dos alunos. Em 2017, o ano escolar começou com 252 alunos. Esse ano,
a escola tem menos de 200. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da
Educação, Alagoas é o estado com a maior evasão escolar no ensino fundamental do país.
No município de Arapiraca está um dos piores índices. Desinteresse, trabalho, gravidez e
violência são as quatro principais causas de abandono da escola.
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Disponível

em:

http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2018/05/evasao-escolar-e-realidade-em-

muitas-cidades-brasileiras.html

Texto 2
Os motivos para o abandono da escola

Dentre os motivos alegados pelos pais ou responsáveis para a evasão dos alunos, são
mais frequentes nos anos iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries/1º ao 9º ano) os
seguintes: Escola distante de casa, falta de transporte escolar, não ter adulto que leve até a
escola, falta de interesse e ainda doenças/dificuldades dos alunos.
Ajudar os pais em casa ou no trabalho, necessidade de trabalhar, falta de interesse e
proibição dos pais de ir à escola são motivos mais frequentes alegados pelos pais a partir
dos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e pelos próprios alunos no Ensino
Médio. Cabe lembrar que, segundo a legislação brasileira, o ensino fundamental é obrigatório
para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo responsabilidade das famílias e do
Estado garantir a eles uma educação integral.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB9394/96) e o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), um número elevado de faltas sem justificativa e a evasão escolar ferem
os direitos das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, cabe a instituição escolar valer-se
de todos os recursos dos quais disponha para garantir a permanência dos alunos na escola.
Prevê ainda a legislação que esgotados os recursos da escola, a mesma deve informar o
Conselho Tutelar do Município sobre os casos de faltas excessivas não justificadas e de
evasão escolar, para que o Conselho tome as medidas cabíveis.
Disponível em: https://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/
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Texto 3

Disponível

em:

https://novaescola.org.br/conteudo/1004/como-manter-todos-na-escola
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