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Resumo: Os dados do relatório PNUD-2013 revelam que o Brasil tem a terceira maior
taxa de abandono escolar, 24,3%, entre os 100 países com maior Índice de
Desenvolvimento Humano. Em função dessa realidade, o abandono escolar tornou-se um
fenômeno analisado e discutido por diversos pesquisadores. Este estudo objetivou a
realização de uma revisão da literatura sobre os possíveis fatores que geram a elevada
taxa de evasão escolar no ensino médio profissional. Para melhor compreensão desse
fenômeno, devido sua complexidade, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, elaborada
a partir de material já publicado. Na busca de trabalhos que contribuíssem na
identificação e compreensão dos aspectos que colaboram para evasão escolar, analisou-se
teses, livros, dissertações e artigos científicos pertinentes à literatura existente, sobre o
assunto em questão. Os resultados revelaram que a evasão escolar está relacionada a
aspectos socioeconômicos e culturais, destacando-se entre suas variadas causas o desafio
de conciliar estudo e a necessidade de trabalhar, dificuldade de aprendizagem, falta de
conhecimento didático do corpo docente, escolha errada do curso, escola distante, o
desinteresse individual do aluno entre outras. Espera-se que o trabalho aflore interesses a
todos aqueles que direta ou indiretamente se veem envolvidos com o tema, e que o mesmo
possa contribuir na amenização da evasão escolar.
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INTRODUÇÃO
A elevada taxa de abandono escolar é, relevantemente, o assunto em destaque nos debates e
argumentações relativos às políticas públicas educacionais. Os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio (PNAD-2013) demonstram que os maiores índices de abandono
apresentam-se no ensino médio.
Essa evasão escolar, na opinião de Queiroz (2002), não se restringe apenas a algumas
unidades escolares, trata-se de uma questão nacional que vem ocupando relevante papel nas
discussões e pesquisas educacionais no cenário brasileiro. Além disso, o relatório apresentado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD 2013) revela que esse
fenômeno aflige também o cenário internacional.
Observa-se, conforme os dados do relatório PNAD-2013, que a evasão é um fenômeno que
vem ocorrendo em grande parte das instituições brasileiras de ensino. Conforme ratifica Neri
(2009), em sua pesquisa “Motivos da Evasão Escolar”, 40% dos jovens de 15 a 17 anos
deixam de estudar pelo simples fato de acreditarem que a escola é desinteressante.
Para Batista e Oliveira (2009) a evasão escolar é composta por diversificados parâmetros que
atuam mutuamente no interior dessa problemática. Os autores destacam que a decisão tomada
pela pessoa em abandonar a escola é influenciada por dimensões de ordem socioeconômicas,
culturais, educacionais, históricas e sociais entre outras.
Neste contexto, Adeleke & Ogunkola (2013) enfatizam que o abando escolar traz limitações
severas frente às perspectivas de futuro, sendo causador do aprofundamento e ininterrupção
do ciclo de pobreza.
De acordo com os dados do PNUD (2013), o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono
escolar, 24,3%, entre os 100 países com maior Índice de Desenvolvimento Humano, (IDH),
só atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São Cristovam e Névis, no Caribe
(26,5%).
O relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 2014, assegura que
menos de um terço dos jovens de classes socioeconômicas desfavorecidas conclui o ensino
médio no Brasil.
Nas conclusões de Aranha (2009), a superlotação nas turmas de ensino médio (chegando a 50
alunos por sala), conteúdos que levam ao desinteresse do discente e o despreparo do corpo
docente para promover o desenvolvimento dos alunos, tornaram-se fatores de desmotivação
entre os estudantes. Talvez isso justifique a opinião de Neri (2009) a respeito da escola não
interessante ao aluno.
Outro fator, destacado por Lopez & Menezes (2002), que influencia os jovens estudantes do
Ensino Médio na decisão de continuar ou não os estudos é as frequentes reprovações,
induzindo-os ao desinteresse e consequentemente ao abandono escolar.
Lara (2003) complementa afirmando a influência de outros fatores, como, por exemplo, a
despreocupação por parte da escola em promover aos alunos e professores a experiência do
acontecer das ideias.

As pesquisas sobre o tema apontam causas distintas e complexas relativas ao fracasso escolar,
ressaltando diferentes variáveis que conduzem o aluno à evasão. Ferreira (2013,) corrobora
que os motivos promotores da evasão escolar não agem isoladamente, pois a ocorrência do
fenômeno se verifica em virtude da concomitância de distintos parâmetros.
Esta pesquisa buscou, através de uma revisão de literatura, no sentido de encontrar respostas
ao problema da evasão, analisar, compreender e ranquear os fatores que, segundo os autores
referenciados, mais influenciam no comportamento da evasão escolar.
Assim, essa pesquisa buscará uma contribuição científica que venha incrementar a
formulação, implantação e execução de novas metodologias de gestão que cooperem de forma
positiva no combate à evasão escolar.

METODOLOGIA DA PESQUISA
Marconi e Lakatos (2010) argumentam que à seleção de métodos e técnicas a serem
empregados na pesquisa científica estão relacionados diretamente com o problema a ser
estudado e seus objetivos. A utilização não se restringe a apenas um método ou uma técnica
para investigação de determinado caso, visto que, na maioria das vezes, há uma combinação
de dois ou mais deles usados concomitantemente.
Nesta pesquisa o método utilizado foi à revisão narrativa da literatura, o qual compreendeu a
avaliação e análise do material bibliográfico, interpretação e discussão dos resultados obtidos.
Sendo assim, elaborou-se uma revisão de pesquisas científicas publicadas na literatura
nacional e internacional acerca do tema evasão escolar, baseando-se em dados provenientes
de teses, dissertações, livros e artigos científicos, entendendo-se a evasão como o desvínculo
definitivo do aluno de seu curso de origem.
Para o alcance do objetivo deste trabalho, buscou-se delinear um panorama inerente à
produção científica cujos contextos evidenciassem correlações relativas ao abandono escolar.
Foram empregados arranjos de palavras-chave (dropout school, school failure, abandono
escolar e evasão escolar), optando-se (Quadro 02) pela busca de periódicos na Plataforma
CAPES e Google escolar.
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Quadro 2 – Artigos selecionados
Fonte: Plataforma CAPES e outras fontes de pesquisa

REFERENCIAL TEÓRICO
A Constituição Federal de 1988 (CF, 1988) traz à luz em seu Art. 205 que: “a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Neste sentido, a educação
encontra-se em sintonia com o exercício do direito constitucional, garantindo a qualquer
cidadão expectativa de aquisição intelectual em proveito de si próprio e da nação.
Em complemento a Carta Magna, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96)
enfatiza através de seu 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”. Assim, faz-se notória a imensa tarefa que cabe à sociedade e ao Estado na
formação dos educandos, buscando, através da educação, a inserção social da pessoa.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) descreve, em seu art. 4º, que: “é dever da
família, sociedade em geral, poder público e da comunidade assegurar o direito à educação às
crianças e aos adolescentes”.
Desse modo, o desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação
profissional do educando far-se-ão de forma consolidada entre a sociedade, família,
comunidade e o poder público.
Portanto, infere-se do contexto que a todos compete o dever de orientar a criança e/ou
adolescente em seu percurso socioeducacional, cabendo a todos, não isoladamente, a
responsabilidade pelo sucesso, assim como pelo fracasso escolar do educando.

Fracasso e evasão escolar
O fracasso escolar é compreendido sob diversos conceitos, dentre outros pode-se destacar a
evasão escolar e a repetência. Segundo Souza (2011), trata-se de um assunto antigo, porém
cada vez mais atual, preenchendo lacunas relevantes na política educacional pública
brasileira.
Autores como Neri (2009), Aranha (2009), Souza (2011), Ferreira (2013), Jiménez Asenjo e
Gaete Astica (2013), apontam em suas pesquisas uma diversidade de causas que levam o
educando ao fracasso escolar, sobre tudo a dificuldade de aprendizagem, falta de
conhecimento didático do corpo docente, desinteresse individual, envolvimento com drogas,
gravidez, necessidade de trabalhar, etc. Assim, conclui-se que o fracasso escolar é oriundo de
fatores culturais, sociais e políticos aos quais o indivíduo possa estar inserido.
Alguns autores entendem que a evasão é um problema complexo e multidimensional,
havendo-se a necessidade de mais investigações sobre esse fenômeno (Azevedo 2006;
Lüscher e Dore, 2011; Ferreira, 2013). Portanto, identificar, analisar e compreender os fatores
que influenciam os discentes no processo de abandono escolar poderá contribuir na
propositura de ações que venham reduzir esse fenômeno.
“Tratar da evasão é tratar do fracasso escolar; o que pressupõe um sujeito que não logrou
êxito em sua trajetória na escola” (MACHADO, 2009, p. 36).
Jiménez Asenjo e Gaete Astica (2013) salientam que para se obter um conhecimento profundo
sobre a evasão é preciso analisar alguns aspectos relevantes ligados a família, a gestão
institucional e as condições sociais e econômicas.
Barros, et al. (2008) alertam sobre a predominância do desinteresse por parte do aluno:
Se existe um desinteresse dos jovens pela escola, é importante saber por que. Uma
possibilidade é que estejamos assistindo a um desinteresse geral da juventude em se
educar, que pode resultar da percepção desse grupo de que a escola não representa
uma verdadeira oportunidade, seja devido à baixa qualidade dos serviços oferecidos
ou à inadequação às necessidades dos alunos. Se a escola não oferece o que a
juventude busca, seria razoável esperar certa perda de interesse por ela (BARROS,
et al. 2008, p. 168).

As pesquisas de Neri (2009) e Bastos (2014) confirmam a premissa de Barros et al. (2008).
Os autores concluíram que o fracasso escolar está diretamente atribuído ao educando,
revelando o “desinteresse do aluno” como o fator mais evidente.
Entretanto, Azevedo (2006) destaca que as causas e consequências do fracasso escolar não
estão somente ligadas ao aluno. O autor elenca distintos fatores, incluindo-se a escola onde
professores têm contribuído para o agravamento do problema, mediante uma prática didática
ultrapassada.
Nas conclusões de Aranha (2009), a superlotação nas turmas de ensino médio (chegando a 50
alunos por sala), conteúdos que levam ao desinteresse do discente e o despreparo do corpo
docente para promover o desenvolvimento dos alunos, tornaram-se fatores de desmotivação
entre os estudantes.

Adeleke e Ogunkola (2013) identificaram uma grande parcela de estudantes sendo compelida
a abandonar a escola. Tal iniciativa não se dá por espontaneidade, mais, sim, devido a sua
condição financeira precária que provoca sua inserção precoce no mercado de trabalho.
Araújo e Santos (2012) abordaram três perspectivas na análise da evasão, a do aluno (fatores
referentes a características individuais); a da escola (fatores internos ao ambiente acadêmico);
e a da Sociedade (fatores externos). Como resultado, identificaram a “escola não atrativa”
como fator predominante da evasão em uma escola de ensino profissional técnico.
As autoras alertam que junto aos fatores internos, interagem, em concomitância, os fatores
externos, afetando negativamente a formação do aluno e a permanência do mesmo no
ambiente acadêmico.
De acordo com Dore e Lüscher (2011), tamanha é a dificuldade de identificação dos fatores
que causam a evasão, pois analogamente a esse fenômeno ocorrem outros processos atrelados
ao desempenho escolar. A evasão pode estar relacionada tanto a fatores inerentes ao aluno e
sua família, quanto à instituição escolar e ao ambiente social em que está inserido.
A análise das pesquisas dos autores referenciados revela uma variedade de determinantes da
evasão escolar e, através dessa análise, percebe-se que escola, família, comunidade, sociedade
em geral e Poder Público são, conjuntamente, encarregados pela formação educacional da
criança e do adolescente, visto que a evasão escolar direciona o aluno ao processo de exclusão
social.

Evasão no ensino médio profissional
Diante de uma sociedade capitalista onde habilidades técnicas é fator preponderante para a
absorção do indivíduo em um mundo do trabalho cada vez mais exigente e excludente,
percebe-se que a evasão escolar ainda persiste na modalidade de ensino médio
profissionalizante.
Araújo e Santos, (2012) destacam a procura expressiva por uma formação profissional, diante
a busca de jovens e adultos por uma rápida colocação em um mercado de trabalho cada vez
seletivo, como também por uma remuneração melhor. Entretanto, as autoras enfatizam sobre
o quão difícil é a permanência do alunado nessa modalidade de ensino.
Mendonça, (2014) realça que é através do ensino médio profissionalizante que os jovens
passam a adquirir qualificação profissional, sendo esta um parâmetro contributivo para o
ingresso no mercado de trabalho.
O mundo do trabalho sofreu mudanças drásticas nos últimos 30 anos, redefinindo as
demandas de competências voltadas para as novas gerações que ingressam nesse mercado.
Até os anos 1980, jovens sem ensino médio ainda conseguiam encontrar um emprego com um
salário atrativo. Hoje esses empregos são escassos e, na maioria das vezes, oferecem salários
desmotivadores (LEGTERS e BALFANZ, 2010).
Kalleberg (2011), reforçando a sustentação apresentada por Legters e Balfanz (2010), adverte
sobre as mudanças relativas à mão de obra nos últimos 40 anos. O autor alerta que atualmente
o aluno evasor não tem a mesma oportunidade de conquistar um emprego que os alunos que

evadiram da escola na década de 1970 ou 1980, pois a falta de qualificação dificulta o acesso
ao mercado de trabalho, acarretando uma multiplicidade de desvantagens.
Conforme os dados do Sistema de Indicadores de Percepção Social, (SIPS), do IPEA, em
2011 no Brasil 45% dos desempregados estavam à procura de trabalho há mais de seis meses,
e 25% há mais de um ano. Essa demora na reinserção no mercado dava-se por conta da
ausência de qualificação profissional.
O pesquisador do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV), Marcelo
Neri, divulgou em 2010 o resultado de uma pesquisa baseada nos dados da (Pnad) e da
Pesquisa Mensal de Emprego (PME), cujos dados revelam que a chance de arrumar emprego
para jovens que cursam alguma modalidade de educação profissional é 48% maior e a
possibilidade de carteira assinada também cresce 38%.
As conclusões de Neri, (2010) confirmam-se no estudo de Song et al. (2013). Os autores
identificaram que os alunos evasores da educação profissional, e, portanto sem qualificação,
têm maior dificuldade para ingressar no mercado trabalhista, preenchendo apenas cargos que
não exijam mão de obra qualificada.
Mattos, Neto e Bernardino (2013), ressaltam que uma das possíveis causas da evasão no
ensino médio profissionalizante deve-se ao desconhecimento, por parte do aluno, da
valorização/desvalorização que é dada pelo mercado de trabalho para os egressos dessa
modalidade de ensino. Os autores alertam que uma das fases mais difíceis enfrentadas pelos
jovens é a escolha certa do curso profissionalizante.
Severino e Dias (2013) defendem que embora os alunos do ensino profissional busquem,
através da conclusão do curso, o ingresso no mercado do trabalho, ainda é expressiva a
quantidade de abandono nessa modalidade de ensino. Portanto, faz-se imprescindível orientálos, no sentido de fazê-los perceber, que por meio da qualificação profissional ampliam-se as
chances de empregabilidade.

Dados nacionais da evasão escolar
Digiácomo (2011) afirma que a evasão escolar tornou-se crônica no cenário nacional, sendo
encarada, de forma passiva por algumas instituições de ensino. Conforme salienta o autor,
algumas escolas chegam a preencher um maior número inicial de matrícula já considerando
um elevado percentual de abandono no decorrer do ano letivo.
Os dados do Censo Escolar (2014) revelaram que somando todas as etapas do ensino básico
(anos iniciais, finais e ensino médio), mais de 1,3 milhão de crianças e adolescentes em todo o
Brasil deixaram as salas de aula durante o ano letivo de 2013.
O abandono é preocupante principalmente nos últimos anos da educação básica, é neste
momento que o aluno começa a se dividir entre estudos e trabalho. Watakabe (2015), em sua
pesquisa em cursos técnicos no Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí, concluiu que
o ingresso no mundo do trabalho faz com que os educandos tenham menos tempo para se
dedicarem ao conteúdo escolar, o que colabora com o aumento da evasão.
Em 2012, a taxa de abandono escolar (tabela 01) atingiu 24,3%. E o índice se torna ainda
mais preocupante se comparado com países vizinhos, como Chile (2,6% de evasão),

Argentina (6,2%) e Uruguai (4,8%). Entre 1,6 milhão de alunos do ensino básico que
abandonaram a escola no ano passado, mais de 1,5 milhão cursava a rede pública, tanto no
nível fundamental (762 mil) quanto no médio (760 mil).
Tabela 1 - Rendimento da educação (2013)
País

Posição
ranking

Noruega

no

IDH

População
alfabetizada

População com pelo
ensino médio completo

menos

Taxa de evasão
escolar

1º

0,955

100%

95,2%

0,5%

Austrália

2º

0,938

100%

92,2%

Não informada

Estados
Unidos

3º

0,937

100%

94,5%

6,9%

Holanda

4º

0,921

100%

88,9%

Não informada

Alemanha

5º

0,920

100%

96,5%

4,4%

Chile

40º

0,819

98,6%

74%

2,6%

Argentina

45º

0,811

97,8%

56%

6,2%

Uruguai

51º

0,792

98,1%

49,8%

4,8%

México

61º

0,775

93,1%

53,9%

6%

Brasil

85º

0,730

90,3%

49,5%

24,3%

Fonte: PNUD/ONU 2013

Conforme Silva Filho et al. (2007), o abandono escolar é um fenômeno verificado em várias
nações, trazendo consequências não só de caráter emocionais e acadêmicas, mas também de
investimentos. “Verifica-se, em todo o mundo, que a taxa de evasão no primeiro ano de curso
é duas a três vezes maior do que a dos anos seguintes. Esse é um problema muito estudado no
exterior”. (SILVA FILHO et al., 2007, p. 642 e 643)

A questão familiar
A pesquisa de Brandão et al. (1983), baseada em uma amostra de cinco países latinoamericanos, demonstrou ser a família o parâmetro mais significativo na vida acadêmica do
aluno. O estudo revelou que quanto mais alto é o grau de escolaridade da mãe, maior será a
permanência, assim como o rendimento da criança na escola.
Em pesquisa recente, Yi et al. (2015) consolidaram a conclusão de Brandão et al. (1983),
afirmando que o nível de escolaridade dos familiares, principalmente o da mãe, incentiva o
filho a buscar um maior grau de escolaridade. Assim, fica evidente que o comprometimento
dos familiares na vida acadêmica dos filhos, comporta-se como um elemento fundamental no
combate ao fracasso escolar.
Os dados apresentados desvelam o fracasso escolar como um fenômeno complexo, no que
tange a sua produção, no decorrer da história, sendo entendida a partir de diferentes enfoques.
Ressalta-se, dessa forma, a necessidade da realização de estudos que possam agregar essas
concepções, considerando os diferentes aspectos envolvidos na sua construção.

Síntese dos motivos da evasão escolar
A pesquisa aqui realizada permite, resumidamente, apontar (Quadro 01) de forma abrangente
os motivos para evasão escolar.
AUTORES
Adeleke e Ogunkola (2013)

Necessidade de
Trabalhar
x

Aranha, (2009)

Desinteresse do
Aluno

Escola não
Atrativa

x

Araújo e Santos (2012)

x

Azevedo (2006)

x

Barros, et al. (2008)
Bastos (2014)
Ferreira (2013)
Mattos, Neto e Bernardino
(2013)

Desigualdade
Social

x
x
x

Mendes (2013)

x

Neri (2009)

x

Neri, (2010)

x

Souza, (2011)

x

Watakabe (2015)
TOTAL (%)

x
25

41,6

16,7

16,7

Quadro 1 – Síntese dos motivos da evasão escolar
Fonte: Referencial teórico

Através da análise do Quadro 1, pode-se ratificar que grande parte dos pesquisadores aponta
que o “Desinteresse do Aluno” é o fator que figura como o principal motivo do abandono
escolar. Esse resultado confirma-se no estudo efetuado por Neri (2009), onde foi constatado
que 40% dos jovens de 15 a 17 anos abandonam a escola por simples desinteresse. Barros, et
al. 2008), enfatiza que essa desmotivação do educando pela escola deve-se ao fato da escola
não oferecer aquilo que a juventude busca. Os autores reforçam que se faz necessário uma
investigação profunda, buscando-se desvendar o porquê do problema.
Outro fator a ser considerado é a necessidade de trabalhar, que ameaça a permanência dos
alunos no ambiente escolar. Como explicitado por Adeleke e Ogunkola (2013), que
identificaram uma grande parcela de estudantes sendo compelida a abandonar a escola, não
por espontaneidade, mais, sim, devido a sua condição financeira precária que provoca sua
inserção precoce no mercado de trabalho.
Verificou-se que há uma relevância de fatores extraescolares que influenciam no processo de
evasão. Posto isso, percebe-se a interação entre os fatores, que consequentemente levam o
alunado à evasão escolar, como verificado por Araújo e Santos (2012).
Portanto, faz-se necessário destacar que há uma variedade de fatores responsáveis que,
concomitantemente, podem interferir na permanência do discente no ambiente acadêmico.
Como observado, a evasão não se restringe apenas a um parâmetro específico, mas, sim, a
uma diversidade de fatores.

Conclusão
Este estudo permitiu perceber que os variados motivos que processam o abandono escolar
geram desperdício, não só de ordem financeira, mas também social, levando o indivíduo a um
profundo processo de exclusão.
As elevadas taxas de evasão no ensino profissional contrastam com a atual política pública
educacional adotada, cujo fomento é de se priorizar a formação técnica profissional e, assim,
facilitar a inserção dos egressos desses cursos no tão disputado mercado de trabalhos, cada
vez mais exigente por mão de obra qualificada.
Dessa forma, faz-se relevante o aprofundamento no conhecimento dos fatores causadores da
evasão escolar, para que se possa desenvolver medidas educacionais eficazes, capazes de
gerar uma escola mais atrativa, proporcionando a permanência do aluno em sala de aula e,
assim, amenizar o índice de abandono escolar.
Portanto, clama-se por uma política educacional que priorize o combate a evasão escolar, que
motive o aluno e faça-o perceber as oportunidades que o ensino técnico poderá proporcionalhe em sua trajetória profissional.
O contexto analisado demonstra que o fenômeno da evasão permanece atual, dado ser um
assunto complexo e polêmico. Sendo assim, é importante a continuidade de pesquisas nos
diferentes níveis e modalidades de ensino, cuja averiguação e análise possam contribuir na
melhoria do cenário educacional brasileiro. Acreditamos que a ampliação de pesquisas venha
contribuir para implementação de novas políticas públicas relacionadas ao fracasso escolar,
especialmente à evasão, resultando em possíveis soluções para amenização do problema.
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