
1

A evasão escolar está presente no 
cotidiano de diversas instituições edu-
cacionais no Brasil e no mundo e afeta, 
principalmente, os alunos com maior ní-
vel de vulnerabilidade social e econômica. 
A evasão é caracterizada pelo abandono 
do aluno ou pela reprovação em deter-
minado ano letivo seguido pela não efe-
tuação da matrícula no ano subsequente 
[10]. No Brasil, a ocorrência da evasão é 
observada durante todo o ciclo da Educa-
ção Básica. Porém, como destacado na 
tabela abaixo, se torna mais prevalente 
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nos Anos Finais do Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio, especialmente em anos 
marcados por mudanças no meio escolar. 
Por exemplo, é durante a transição entre 
os Anos Iniciais e os Anos Finais do En-
sino Fundamental que observamos uma 
alta considerável na taxa de abandono. 
Durante esta transição, uma das grandes 
mudanças que ocorre no meio escolar é 
a permuta de professores, momento no 
qual os alunos passam a interagir com 
professores especialistas ao invés de pro-
fessores generalistas. 

Tabela 1 - Taxa de Abandono Escolar no Brasil, em % (2019)

Anos Iniciais Anos Finais Ensino Médio

0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 1.9 1.8 1.8 1.9 6.1 4.6 3.0 3.9

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2021, elaborado pelo Todos Pela Educação [15].

No estudo sobre os fatores que con-
tribuem para o abandono escolar, é muito 
importante que formuladores e gestores de 
políticas públicas estejam atentos as rela-

ções entre os diversos indicadores educa-
cionais, socioeconômicos, geográficos dos 
alunos etc. Por meio do estudo quantita-
tivo e estatístico os formuladores podem 
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compreender diversos aspectos sobre os 
fatores que culminam no abandono, como 
a força da relação e os níveis de interação 
entre as variáveis. Por exemplo, o pesqui-
sador André Salata [14] almejou avaliar a 
força da relação entre origem social e fre-
quência escolar entre jovens de 15 e 17 
anos de idade em um estudo quantitativo 
utilizando dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). No estudo, 
o pesquisador levantou algumas hipóteses 
sobre as chances de os alunos frequenta-
rem ou abandonarem a escola a partir do 
mapeamento do perfil socioeconômico das 
famílias e da participação dos alunos no 
mercado de trabalho. Dentre as várias con-
clusões que puderam ser extraídas nesse 
estudo, o autor ressalta que os recursos 
econômicos das famílias e o trabalho inten-
sivo por parte dos alunos exercem forte in-
fluência sobre as chances de evasão [14].

Os formuladores e os gestores de po-
líticas públicas podem e devem avaliar a 
correlação e a interação entre indicadores 
educacionais e socioeconômicos, determi-
nando, por exemplo, a probabilidade de os 
alunos abandonarem ou permanecerem na 
escola com base no perfil socioeconômico 
das famílias, da localização geográfica de-
les em relação a escola etc. Porém, para 
além das avaliações quantitativas, é muito 
importante que também investiguem, qua-
litativamente, os fatores que influenciam 
os alunos a seguirem com o abandono 
escolar. Por exemplo, por meio de um es-
tudo qualitativo composto por entrevistas 
focais e em grupo com diretores, professo-
res, alunos e responsáveis, os formulado-
res podem estudar os discursos de cada 
participante sobre as dificuldades que en-
frentam para acessar a escola, bem como 
sobre os processos de ensino-aprendiza-
gem, inserindo essas narrativas ao arca-
bouço de conhecimento das secretarias de 
educação e das gestões escolares.
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Em dois relatórios publicados pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) nos anos de 2014 e 2021, nos 
contextos pré-pandemia e pós-pandemia, 
a organização utilizou abordagens quan-
titativas e qualitativas para fazer menção 
aos diversos fatores internos e externos 
à escola que corroboram com o abando-
no no contexto brasileiro. No relatório de 
2014, a organização elencou fatores indivi-
duais, comunitários, e macro determinan-
tes que culminam no abandono, entre eles 
a relevância do currículo, a discriminação 
em sala de aula e a violência doméstica 
[18]. Já no relatório de 2021, ano em que 
as escolas foram fechadas devido a pan-
demia da Covid-19, o UNICEF ressaltou, 
além desses desafios, a gravidez na ado-
lescência e o trabalho remunerado. Ade-
mais, pôs em evidência que características 
pessoais como raça, gênero e deficiência 
são preditoras do abandono [17]. Essa lis-
ta de fatores ressalta as múltiplas variáveis 
que podem, juntas, culminar na evasão e 
no entrave ao alcance de diversos objeti-
vos do Plano Nacional de Educação (PNE) 
e do Objetivo de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) número quatro.

No contexto da pandemia, esses fa-
tores se tornaram ainda mais prevalentes 
na vida e no cotidiano escolar do alunado, 
demandando assim maior atenção por par-
te dos formuladores de políticas públicas e 
da sociedade em geral. Em 2020, devido 
as políticas de prevenção à disseminação 
do novo coronavírus, as escolas permane-
ceram em torno de 40 semanas fechadas 
no Brasil [15]. Por causa de questões es-
truturais como o acesso desigual às novas 
tecnologias e à internet bem como a má 
redistribuição de renda, alunos mais vulne-
ráveis passaram a enfrentar esses e ou-
tros desafios em proporções escalonadas 
para permanecer e aprender na escola. 
De acordo com um estudo conduzido pelo 

Conselho Nacional de Juventude1, jovens 
oriundos de camadas socioeconômicas 
menos favorecidas começaram a contribuir 
de forma mais contundente para a geração 
de renda na família durante a pandemia, 
elevando então o custo de oportunidade 
para realizar o direito constitucional à edu-
cação. 

Em outro estudo conduzido por grupos 
do Comitê Técnico da Educação do Institu-
to Rui Barbosa (CTE-IRB), do Interdiscipli-
naridade e Evidências no Debate Educa-
cional (Iede) e por tribunais de contas de 
diversos estados e municípios foram iden-
tificadas diversas estratégias para mitigar 
os impactos da pandemia nos processos 
de ensino-aprendizagem [6]. No relatório, 
é possível observar que as localidades 
enfrentaram muitos desafios e que muitas 
conseguiram se planejar, mesmo diante 
das restrições impostas pela pandemia, 
para adotar medidas paliativas e contex-
tualizadas para assegurar a permanência 
e a aprendizagem dos alunos. Entre as 
alternativas que foram ofertadas naquele 
período, destacam-se a veiculação de au-
las televisionadas e em rádio; a distribui-
ção impressa de atividades escolares; e a 
comunicação pelo WhatsApp com alunos 
e responsáveis [6]. As disparidades nas 
ações não são resultantes apenas das ca-
pacidades técnicas e financeiras das se-
cretarias, mas também das necessidades 
individuais e coletivas de cada comunida-
de escolar.

É esperado que essas disparidades 
sobre necessidades coletivas e indivi-
duais também existam em relação aos 
fatores que desencadeiam o abandono 
escolar. A distância entre a casa de um 
aluno e a escola e a falta de recursos po-
dem constituir os fatores mais preponde-
rantes para o abandono entre escolas em 
1  Maiores detalhes: https://atlasdasjuventudes.com.br/
juventudes-e-a-pandemia-do-coronavirus/.
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diferentes localidades. De fato, mesmo 
que uma determinada localidade tenha 
alcançado níveis de qualidade educacio-
nais significativos, atingindo, por exem-
plo, as metas estabelecidas pelo Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB)2, ela pode ainda manifestar dis-
paridades importantes entre escolas e, 
até mesmo, entre salas de aula em uma 
mesma instituição de ensino. Apenas 
por meio do estudo focal, com a coleta 
e a análise de evidências quantitativas 
e qualitativas, que um formulador e/ou 
gestor de políticas públicas pode plane-
jar ações mais aprofundadas, alinhando 
as ações às realidades regionais e locais 
das secretarias e das escolas. Afinal, se 
estamos preocupados com a equidade, 
toda evasão deve ser estudada de modo 
a auxiliar os estudantes afetados a retor-
nar à escola e, acima de tudo, a continuar 
com o seu percurso formativo e de apren-
dizagem.

No que tange os fatores intraescolares, 
algo muito importante deve ser considera-
do. Quando se avalia os dados referentes 
ao fluxo escolar no Brasil, ou seja, os da-
dos sobre a progressão dos alunos entre 
anos letivos consecutivos, nota-se uma 
correlação entre os indicadores de apro-
vação/repetência, distorção-idade série, 
e taxa de evasão. Essa correlação não é 
surpreendente, pois o abandono pode ser 
compreendido como o resultado de fatores 
internos e externos à escola que desesti-
mulam o alunado a permanecer em suas 
respectivas instituições de ensino. 

2  O IDEB é um dispositivo criado em 2007 que avalia a 
qualidade educacional por meio da taxa de aprovação e 
do desempenho dos estudantes na Prova Brasil. Neste 
momento, debates acerca de um novo IDEB estão sendo 
travados para que este seja reformulado. Com a reformu-
lação do cálculo, objetiva-se indicar de forma mais sen-
sitiva os obstáculos equitativos enfrentados pelas redes 
municipais e estaduais no Brasil [1].

Quando um aluno é reprovado diver-
sas vezes, sua autoestima pode ser afe-
tada, induzindo-o a acreditar na sua inap-
tidão para prosseguir com os estudos, 
culminando no abandono escolar. Caso 
venha a retornar à escola, o aluno ficará 
retido na mesma série, contribuindo então 
para a distorção-idade série, outro fator 
que também pode contribuir para futuras 
evasões. Devido ao fato desses indica-
dores estarem interligados, é de suma 
importância que educadores e gestores 
descartem a reprovação automática como 
um instrumento educativo [17;18]. Além 
disso, é essencial que se acompanhem 
todos os indicadores de fluxo que cons-
tituem o ciclo do abandono (reprovação-
-distorção-abandono), pois estes servem 
como um termômetro na prevenção de 
casos de evasão escolar. Afinal de con-
tas, é muito mais vantajoso unir esforços 
para promover a prevenção do que para 
viabilizar a mitigação do abandono, ou 
seja, combatê-lo quando o aluno já eva-
diu a escola. 

Devido ao fato de os formuladores de 
políticas públicas terem grande influên-
cia sobre fatores intraescolares e sobre 
os insumos que são distribuídos pelas 
secretarias e pelas escolas como, por 
exemplo, a merenda e o transporte es-
colar, dedicamos a próxima seção des-
te informe para discorrer sobre algumas 
políticas públicas intraescolares que têm 
se mostrado eficazes no combate aos fa-
tores que podem corroborar com a eva-
são. Ademais, destacamos o impacto de 
políticas públicas estruturantes, aquelas 
que têm como objetivo se sobrepor aos 
problemas sociais que permeiam as pare-
des das escolas, em especial a pobreza. 
Reforçamos ainda sobre a importância de 
se investigar e de se combater os diver-
sos fatores que culminam no abandono 
de forma preventiva.
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1. Prevenindo e combatendo 
fatores relevantes da evasão no 
contexto escolar brasileiro pós-
pandemia

Como discorrido, um dos grandes en-
traves para a permanência de crianças e 
jovens na escola são os fatores socioeco-
nômicos. No Brasil, assim como em outros 
países, políticas públicas de transferência 
condicional de renda como o Bolsa Famí-
lia têm se demonstrado um aliado para a 
promoção de uma educação equitativa. 
Em estudos publicados por organizações 
como o Banco Mundial, a relação entre a 
oferta condicional de recursos para as fa-
mílias e responsáveis e os impactos ge-
rados em indicadores educacionais, de 
saúde e de renda têm sido amplamente 
avaliados e debatidos. Numa revisão bi-
bliográfica conduzida por economistas e 
publicada em uma revista acadêmica do 
Banco Mundial, os especialistas ressaltam 
que tais programas têm gerado impactos 
de curto prazos em indicadores de matrí-
cula, participação e progressão escolar 
[11]. Embora a avaliação sobre o impacto 
dessas intervenções em indicadores de 
longo prazo, como taxa de participação no 
mercado de trabalho e renda ainda sejam 
escassos, os efeitos de curto prazo como 
a conclusão de série sugerem uma contri-
buição para com o desenvolvimento de in-
dicadores longitudinais [11].

Além de retroalimentar outros proces-
sos sociais excludentes, a pobreza também 
cria grandes entraves para a permanência 
dos alunos na escola. Portanto, demanda 
atenção redobrada dos gestores e formu-
ladores de políticas públicas. Por se tratar 
de um desafio e de um projeto de longo 
prazo, do qual também se é necessário o 
acúmulo de capital humano para o alcan-
ce de uma resolução factível e sustentável, 
os formuladores precisam dedicar esforços 

também nas escolas: distribuindo insumos 
educacionais equitativamente – insumos 
como a merenda e o transporte escolar – 
para que estes insumos possam, coletiva-
mente, exercer seus efeitos e influenciar os 
alunos a acessarem e a permanecerem no 
ambiente escolar. Além disso, é necessário 
que estejam atentos às etapas mais signi-
ficativas para o desenvolvimento humano 
como, por exemplo, o período entre zero e 
seis anos de idade, momento que corres-
ponde à primeira infância3. Afinal, é neste 
período que as crianças apresentam maior 
maleabilidade no cérebro para o desenvol-
vimento de funções executivas como a me-
mória de trabalho, que permite armazenar 
e processar informações no curto prazo, e 
o controle inibitório, que por sua vez auxilia 
nos processos de concentração [8]. 

No que tange aos processos escolares 
internos para a prevenção do abandono es-
colar, o combate a reprovação sistemática 
deve estar pautado entre uma das grandes 
prioridades no contexto pós-pandemia. Es-
tudo publicado pelo Instituto Unibanco em 
conjunto com o Insper, estimou uma perda 
de 9 e 10 pontos na escala do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) em 
Língua Portuguesa no ano de 2020 para 
alunos que iniciaram a terceira série do 
Ensino Médio em 2021 [2]. Estimativas já 
apontam que a aprendizagem dos alunos 
tem sido bastante comprometida durante 
o período pandêmico, o que nos levar a 
crer que alunos e professores se sentem 
sobrecarregados para repor conteúdos, 
desenvolver habilidades e adquirir conhe-
cimentos essenciais. 

Da mesma forma, é esperado que 
formuladores e gestores conduzam ava-

3  A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal possui vários 
relatórios e artigos em sua biblioteca virtual referentes ao 
retorno às aulas com enfoque para a educação infantil. 
Acesse o site (https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/) 
e confira toda a gama de informações disponibilizadas 
para gestores de políticas públicas.
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liações diagnósticas, formativas e somati-
vas4 para (i) averiguar que tipos de lacu-
nas de aprendizagem foram criadas e/ou 
aprofundadas durante a pandemia e (ii) se 
as redes estão conseguindo, por meio dos 
insumos e processos educacionais, res-
ponder a todos os desafios gerados pela 
pandemia para garantir a permanência e a 
aprendizagem. 

Currículo e avaliação são dois insu-
mos importantíssimos para o processo de 
ensino-aprendizagem. Contudo, eles tam-
bém podem corroborar com a permanên-
cia ou com a evasão dependendo de como 
esses processos são implementados pe-
las secretarias e escolas. Se por um lado 
as defasagens educacionais aprofunda-
das pela pandemia podem contribuir com 
reprovações no médio e longo prazo, por 
outro lado as avaliações podem descarac-
terizar processos educacionais caso não 
assumam um caráter formativo. 

Em revisão da literatura publicada pela 
Organização de Cooperação para o De-
senvolvimento Econômico (OCDE), esta 
destaca algumas formas de promover ava-
liações sensitivas aos contextos e as ne-
cessidades dos alunos e educadores. No 
relatório, a OCDE destaca a importância 
de devolutivas (feedback) para o alunado 
após a aplicação de avaliações formativas 
e somativas, do uso formativo de avalia-
ções somativas, e da capacitação dos 
professores para que estes profissionais 
possam conhecer com profundidade os 
construtos e descritores dos sistemas de 
avaliações [7]. No contexto da pandemia, 
os formuladores e gestores de políticas 
públicas e das secretarias deveriam estar 
ainda mais atentos a estes pontos para 
que as avaliações fossem pensadas e im-
4  Para compreender um pouco sobre as características 
de avaliações diagnósticas, formativas e somativas ali-
nhadas à BNCC, veja este vídeo publicado pela Funda-
ção Lemann no link https://www.youtube.com/watch?v=-
FmUQpsWOjis.

plementadas como uma oportunidade for-
mativa ao invés de um obstáculo adicional 
para o alunado, ou seja, apenas uma es-
tatística descritiva que determina se o alu-
no está apto para prosseguir ou não para 
uma nova etapa ou série. Já em relação 
ao currículo, é crucial que as redes voltem 
a trabalhar para organizar o calendário e 
para priorizar conhecimentos e habilidades 
centrais mesmo diante das limitações com 
o tempo5. 

Na prevenção do abando escolar, ou-
tros tipos de intervenções/abordagens tam-
bém têm se mostrado eficazes no contexto 
brasileiro. Por meio de uma parceria entre 
o governo do estado de Goiás e outras or-
ganizações não governamentais, as ins-
tituições conduziram uma iniciativa piloto 
na qual dois grupos de alunos foram sele-
cionados aleatoriamente: o grupo de inter-
venção, o qual passou a receber mensa-
gens de texto (oito no total) durante quatro 
semanas, e o grupo de controle, que não 
recebeu mensagens. Essas mensagens 
de texto almejaram motivar e engajar os 
alunos a permanecerem na escola, acom-
panhando as aulas e concluindo as ativida-
des escolares remotamente [9]. O impacto 
do programa sobre indicadores de perma-
nência/evasão foi avaliado e constatou-se 
que 77,3% dos alunos que receberam as 
mensagens tiveram uma taxa de abando-
no menor comparado ao grupo de controle. 
Além disso, a intervenção teve um efeito 
importante nas atitudes dos estudantes re-
ferentes ao retorno às aulas, estimando-se 
um impacto de aproximadamente 44% na 
redução da evasão esperada [9].

Essa iniciativa no estado de Goiás res-
salta a importância da comunicação e do 
diálogo entre escola, alunos e família, bem 
como o papel incentivador e acolhedor que 

5  Confira os mapas de foco da BNCC desenvolvidos pelo 
Instituto Reúna no link: https://www.institutoreuna.org.br/
contents/pages/31. 
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sistemas educacionais precisam desem-
penhar caso queiram combater o aban-
dono de forma preventiva. A construção 
deste diálogo e o engajamento são aspec-
tos presentes em iniciativas que anseiam 
cessar e/ou amenizar os efeitos de outros 
fatores sob o abandono escolar também 
em contextos internacionais. Estudos ex-
perimentais e quase-experimentais sobre 
intervenções que pretendiam interromper 
casos de discriminação e agressões no 
ambiente escolar, bem como casos de gra-
videz precoce, evidenciaram a importância 
de se engajar toda a comunidade para criar 
um ambiente propício para a permanência 
e aprendizagem do alunado. 

Nos Estados Unidos, um estudo alea-
torizado mensurou os impactos de um pro-
grama chamado Steps to Respect focado 
na redução de casos de agressões verbais 
e físicas entre alunos. O programa desen-
volveu diversas tarefas para garantir que 
toda a escola estivesse preparada para de-
belar este desafio. Além de assessorar os 
professores com uma formação presencial 
de um dia, momento no qual educadores 
e gestores aprenderam sobre agressões 
no ambiente escolar e estratégias de in-
tervenção, o programa inseriu o tópico so-
bre bullying no currículo e desenvolveu 11 
(onze) planos de sala de aula semanais de 
1 hora cada [4]. Ademais, o programa al-
mejou criar políticas intraescolares contra 
o bullying para que as escolas envolvidas 
pudessem endereçar casos de agressões 
apropriadamente [4]. Por fim, enviou car-
tas e panfletos para os responsáveis com 
informações sobre o programa e sobre 
como ajudar os filhos caso sofressem ou 
presenciassem algum caso de agressão 
na escola. Todos os insumos distribuídos 
pelo programa pretendiam auxiliar os alu-
nos a identificarem, se posicionarem, inter-
virem e reportarem incidências de agres-
sões no ambiente escolar. Na avaliação 

do programa, foram identificados efeitos 
mínimos, mas positivos, em uma série de 
indicadores, entre eles melhora no clima 
escolar, construto mensurado por meio de 
um questionário auto declarável preenchi-
do pelo quadro escolar e pelos alunos. 

Em relação à gravidez precoce, outras 
avaliações e estudos demonstram forte 
relação com abandono escolar entre me-
ninas. Uma avaliação sistemática com 53 
estudos aleatorizados demonstrou que in-
tervenções educacionais múltiplas – aque-
las que almejam desenvolver habilidades e 
conhecimentos sobre riscos e consequên-
cias da gravidez / doenças sexualmente 
transmissíveis juntamente com a distribui-
ção de contraceptivos – têm efeitos positi-
vos sob a redução no nível de incidência 
de gravidez precoce [13]. Os autores re-
forçam a importância de envolver a comu-
nidade como um todo, até mesmo líderes 
comunitários, em ações de prevenção. 
Embora os resultados apresentados não 
possam determinar, com precisão, quais 
dessas ações desempenham o maior efei-
to na redução da incidência da gravidez 
precoce, os autores sugerem que esses 
tipos de ações conjugadas são mais efeti-
vas do que intervenções pontuais, ou seja, 
aquelas que distribuem apenas um insu-
mo para um grupo da comunidade escolar, 
como alunos ou professores [13]. 

Estudos sobre violência escolar e gra-
videz precoce apontam para uma questão 
relevante para a permanência e a apren-
dizagem do aluno: os vínculos que o alu-
nado e seus responsáveis devem desen-
volver com a escola e os relacionamentos 
que a comunidade escolar precisa fomen-
tar com estes grupos para que estes desa-
fios sejam mapeados e contidos de modo 
a precaver o abandono escolar. Em con-
junto com intervenções no currículo, na 
avaliação e na formação de professores, 
o engajamento de alunos e responsáveis é 
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crucial para a criação de um clima escolar 
propício para o combate dos fatores que 
corroboram com a evasão escolar. De fato, 
a comunicação, o acolhimento e o engaja-
mento talvez sejam umas das ferramentas 
mais importantes nesta batalha travada 
diariamente por educadores, gestores e 
formuladores de políticas públicas. Como 
sugerido pelo relatório de desenvolvimen-
to sobre aprendizagem publicado pelo 
Banco Mundial, este relacionamento, que 
também desempenha um papel importante 
na aprendizagem, é imprescindível para o 
fortalecimento do círculo de proteção so-
cial do alunado [19]. Ele deve ser criado 
e fortalecido constantemente para garantir 
que crianças e jovens se matriculem e per-
maneçam na escola. 

2. Mitigando a evasão escolar: 
Liderando esforços quando o 
aluno já abandonou a escola

Quando o abandono já foi consumado, 
o formulador e o gestor de políticas públi-
cas têm um desafio muito maior pela fren-
te: convencer o aluno e/ou responsáveis 
de que o retorno à escola é a ação mais 
benéfica para todos. Este trabalho, quan-
do conduzido tardiamente, pode deteriorar 
ainda mais os laços que o alunado possui 
com a comunidade escolar. Pesquisa rea-
lizada em 2015 composta pela revisão sis-
temática de 34 estudos sobre suspensão 
e abandono escolar, mostrou uma relação 
inversa entre suspensão e rendimento es-
colar, bem como uma relação direta entre 
suspensão e evasão [12].

Se considerarmos que suspensões 
correspondem a dois atos conjugados – o 
primeiro referente a repreensão ao aluno 
por meio oral ou escrito, e o segundo con-
cernente ao próprio afastamento do aluno 
do meio escolar –, podemos avaliar que 
ambos os atos, a repreensão e o afasta-

mento, podem deteriorar significativamen-
te o vínculo que o aluno tem com a escola. 
Como sugerido no estudo acima, se julgar-
mos que o afastamento, ou seja, o tempo 
dedicado fora da escola tem uma corre-
lação com a evasão, podemos também 
supor que o afastamento (no contexto da 
pandemia) seguido do abandono escolar 
também possa afetar este vínculo conside-
ravelmente. 

De fato, o tempo que o aluno passa 
sem ser notado serve como um indicador 
para o mesmo sobre a importância de sua 
presença no meio escolar. Posto isso, res-
salta-se a importância do senso de urgên-
cia na criação de conexões com os alunos 
antes mesmo de se enfrentar crises como 
a pandemia de Covid-19. Ademais, desta-
ca-se a importância da busca contínua e 
imediata dos alunos que, por diversos mo-
tivos, não comparecem às aulas ou apre-
sentam dificuldades para concluir e entre-
gar as atividades escolares.

No Brasil, vários dispositivos legais se 
sobrepõem à evasão escolar, entre eles 
o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) (Lei nº 8.069/90). Além do respaldo 
legal, escolas também podem acionar e fo-
mentar relações com outros organismos e 
instituições, como o próprio conselho tute-
lar, para que estas organizações também 
possam auxiliar na busca ativa desses alu-
nos e oferecer o suporte necessário para 
as crianças e para os jovens que tenham 
seus direitos negligenciados [5]. No con-
texto da pandemia, tal colaboração se fez 
necessária, especialmente quando casos 
de abuso e maus tratos foram identificados 
por educadores e gestores escolares. 

Em pesquisa recente elaborada pela 
União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (UNDIME) com apoio de ou-
tras organizações não governamentais, foi 
constatado que muitas redes públicas re-
tornaram o ano letivo de 2021 ainda com 
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o ensino remoto [16]. Ademais, o estudo 
ressaltou que para mais de 70% dos muni-
cípios participantes, a busca ativa tem sido 
a ferramenta mais utilizada para engajar 
estudantes que não tem acompanhado ati-
vidades, e que o WhatsApp tem se tornado 
um grande aliado para fomentar a comuni-
cação entre a comunidade escolar, alunos 
e responsáveis [16]. 

Embora não haja estudos que mensu-
rem a efetividade dessas ações de busca 
e engajamento no contexto da pandemia, 
as ações de incentivo como as conduzidas 
pelo estado de Goiás apontam para a rele-
vância do acolhimento e do relacionamento 
no meio escolar. Não se pode esperar para 
notar o aluno apenas quando ele já evadiu 
a escola: as ações precisam ser pensadas 
e implementadas de forma preventiva, fo-
cando na construção de vínculos e de re-
lacionamentos positivos entre educadores, 
gestores, responsáveis e alunos. 

As sociólogas Rebecca Boylan e Linda 
Renzulli [3] sugerem que um dos grandes 
fatores para promover o engajamento é a 
edificação de um relacionamento constru-
tivo entre educador e educando, e a cons-
trução de um sentimento de pertencimen-
to por parte do aluno no contexto escolar. 
Pertencimento, acolhimento e reconheci-
mento, esses devem ser três pilares cen-
trais para o desenvolvimento de políticas 
educacionais no contexto brasileiro pós-
-pandemia. 
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