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1. PERMANÊNCIA E EVASÃO: O ARCABOUÇO LEGAL 

A Constituição Federal, que consagra o direito à educação (arts. 

6º e 205) insere, entre os princípios a partir dos quais o ensino será ministrado, 

a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I)1. 

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo (art. 208, §1º)2. E os sistemas de ensino das três esferas federativas 

devem definir formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório (art.211, §4º). A educação básica é obrigatória e gratuita dos 

4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (art. 208, I)3.  

A preocupação da Carta Magna vai além do acesso – os demais 

incisos do dispositivo que define os instrumentos que o Estado utilizará a fim de 

cumprir seu dever para com a educação (art. 208, caput) articulam-se no sentido 

de buscar a permanência do educando na escola.  

Assim, é previsto o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência (art. 208, III)4. A oferta de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando (art. 208, VI)5 visa propiciar o acesso ao 

estudante que trabalha no período diurno. E o inciso VII objetiva contribuir para 

a permanência, ao prever o atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde6.  

A permanência na escola, com a frequência a suas atividades, 

recebe das Constituição Federal tratamento especial, em relação ao ensino 

fundamental: compete ao Poder Público recensear os educandos nesta etapa, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

                                            
1 Princípio replicado no art. 3º,I , da LDB 
2 Cf. art. 5º da LDB 
3 Cf. art. 4º,I da LDB 
4  Cf. art. 4º, III da LDB 
5 Cf. art. 4º,VI da LDB 
6 Cf. art. 4º, VIII da LDB 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

reproduz princípios inscritos e instrumentos previstos na Constituição Federal e 

amplia ou acrescenta outros. Nesse diploma, a obrigação de recensear 

anualmente os educandos não se limita ao ensino fundamental, mas abrange as 

crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que 

não concluíram a educação básica (art. 5º, I, LDB). Há uma preocupação com 

os jovens e adultos, devendo ser observadas características e oferecidas 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-

se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na 

escola (art. 4º, VII,LDB) – que devem ser viabilizadas e estimuladas pelo Poder 

Público, mediante ações integradas e complementares entre si (art. 37, § 2º). 

Também o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela 

Lei nº 13.005/2014, lida com a redução da evasão escolar, utilizando essa 

expressão apenas quando trata de um dos instrumentos para tanto – o transporte 

gratuito (estratégia 7.13). A exemplo dos diplomas citados, enfatiza o oposto da 

evasão, que afinal é o objetivo dos sistemas educacionais – a permanência, 

referida nos seguintes termos: 

a) estabelecimento, no primeiro ano de vigência do PNE, 

normas, de procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta 

pública da demanda das famílias por creches; (estratégia 1.4) ; 

b) acompanhamento e monitoramento da permanência dos 

beneficiários de programas de transferência de renda, bem como no 

monitoramento das situações de discriminação, preconceitos e violências na 

escola (estratégias  2.4, 3.8, 4.9); 

c) políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito 

(estratégia 3.13); 

d) manutenção e ampliação de programas suplementares que 

promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a 

permanência dos alunos com deficiência (estratégia 4.6); 
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e) implementação de políticas de inclusão e permanência na 

escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade 

assistida e em situação de rua (estratégia 7.24); 

f)  institucionalização de programa nacional de assistência ao 

estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 

psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 

aprendizagem e a conclusão com êxito da EJA articulada à educação 

profissional (estratégia 10.9) e cursos técnicos de nível médio (estratégia 11.12); 

g) ampliação das políticas de inclusão e de assistência 

estudantil para permanência na educação superior de estudantes egressos da 

escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

(estratégia 12.5); 

h) expansão do atendimento específico a populações do 

campo e comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, 

permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas 

populações (estratégia 12.13). 

O PNE, em realidade, busca mais permanência, ao propugnar 

pela ampliação da jornada e pela adoção do tempo integral, o que se propõe na 

Meta 6 e suas estratégias. 

O PNE propugna por um importante instrumento para a garantia 

do acesso e da permanência: a busca ativa, referida em várias de suas 

estratégias: 1.15; 1.16; 2.5; 3.9; e 9.57. 

Para a legislação educacional, a realização educacional não se 

limita ao acesso à escola e tampouco ao tempo de escolarização – é necessário 

convertê-los em permanência e aprendizagem (TAVARES Júnior et ali,2016). 

  

                                            
7 O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime) desenvolveram a Busca Ativa Escolar - 
plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar. 
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2. A EVASÃO E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS 

O cumprimento do dever do Estado de assegurar a educação 

aos brasileiros traz como primeiro desafio a inclusão, o acesso, que só se torna 

pleno com a permanência e a qualidade. 

Tavares Junior et alli (2016) identificam duas situações que se 

encaixam no tema da evasão: 

- abandono ou desistência da escolarização durante o ano letivo 

(há matrícula, mas a frequência cai e ao final não há aproveitamento); 

- não efetuação de matrícula por alunos que concluíram o ano 

letivo anterior, independentemente de terem sido promovidos – o que se 

caracteriza como a típica evasão. 

Os autores apontam os efeitos perversos da evasão: 

Mesmo os alunos que retornam à escola após alguma evasão 

enfrentam dificuldades crescentes: apresentam defasagem idade/série, tendem 

a ser enturmados em classes de pior desempenho, estão mais propícios a 

rótulos, discriminações e expectativas cada vez menores, tanto por parte dos 

professores quanto de seus próprios familiares e toda uma série de efeitos que 

tendem a provocar novas evasões e repetências (TAVARES JUNIOR et alli, 

2016, p.79). 

Entre os determinantes das causas de evasão podem ser 

apontados: 

1) contexto socioeconômico desfavorável; 

2) gravidez e necessidade de cuidado dos filhos; 

3) necessidade de ingresso no mercado de trabalho; 

4) desestímulo aos educandos após repetência em anos 

anteriores; 

5)  ensino desinteressante ou não identificado como tendo 

utilidade à vida do estudante; 

6) Falta de oferta. 
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A evasão não está associada necessariamente a apenas um dos 

fatores acima mencionados – eles podem se reforçar mutuamente para motivar 

a decisão de abandonar a escola dos pais com responsabilidade pela guarda e 

cuidado dos filhos. 

2.1 CONTEXTO ECONÔMICO DESFAVORÁVEL 

As políticas de inclusão, ao trazerem contingentes de educandos 

que provêm de situação socioeconômica mais vulnerável, requerem que sejam 

investigadas as causas da evasão e construídos instrumento e políticas para 

evitá-la e combatê-la. 

Ao mesmo tempo, não se pode cair na falsa dicotomia 

inclusão/perda de qualidade. Ao contrário, como aponta Beisiegel (2006), a 

inclusão de mais educandos é um dado de qualidade do sistema e não se pode 

a ela imputar a causa de “perda de qualidade”, a partir de avaliações que 

desconsideram essa situação. 

Como aponta Simões (2016), as políticas dos anos 90, entre as 

quais o Fundef, contribuíram para que a taxa de matrícula escolar subisse de 

87% em 1992 para 97% em 2002, sendo que a variação do grupo de renda mais 

baixo foi de 16 pontos percentuais. Mas, entre os que evadem, prevalecem os 

pobres. O autor destaca a importância dos programas de transferência 

condicionada de renda para a matrícula, frequência e redução do abandono 

pelos mais pobres, aspecto também mencionado por Shirasu (2014). 

2.2 GRAVIDEZ JUVENIL, CUIDADO COM OS FILHOS E PROCURA DE 

EMPREGO 

Souza aponta que evasão escolar é risco potencial entre 

gestantes adolescentes e identifica que são diversos os motivos para a evasão 

escolar entre gestantes adolescentes: “vergonha, alterações físicas da gravidez, 

gestação de risco, necessidade de cuidados com a criança, ou mesmo uma 

mudança no foco da vida da mãe adolescente” (SOUZA, 2013, p.15). 
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Nascimento et alli (2011) ressaltam a importância do 

acolhimento às adolescentes grávidas, por parte da escola, e a necessidade de 

que esta crie alternativas, para que elas deem continuidade aos seus estudos. 

Dias e Teixeira (2010) lembram que as relações causais 

estabelecidas entre evasão escolar e gravidez na adolescência são 

controversas. Se, por um lado, a gestação na adolescência seria uma das 

causas da evasão escolar, há também evidências de que jovens que evadem da 

escola possuem mais chances de tornarem-se gestantes adolescentes. 

Depois do nascimento há a necessidade de lidar com a guarda 

e o cuidado dos filhos. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2013 

mostrou que o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 15 a 17 anos, das quais 

414.105 tinham pelo menos um filho. Neste grupo, apenas 104.731 estudavam. 

As outras 309.374 estavam fora da escola. A Pnad 2017 traz as seguintes 

informações, em relação aos jovens de 16 a 29 anos: 

Gênero 

Principal motivo por não tomar providência para conseguir 
ocupação ou estudar 

Tinha que cuidar dos afazeres 

domésticos, do(s) filho(s) ou de 

outro(s) parente(s) 

Por problema de saúde 

ou gravidez 

Homem 1,4% 6,7% 

Mulher 34,6% 6,6% 

Fonte: IBGE/PNAD 2017 

Os dados indicam que os cuidados com a prole ainda recaem 

sobre as mulheres.  

Segundo o Relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do 

Plano Nacional de Educação – 2018, elaborado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), dos adolescentes de 

15 a 17, 
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Cerca de 900 mil adolescentes que estão fora da escola e não 

concluíram o ensino médio foram matriculados no início de sua 

trajetória escolar na idade adequada, mas sofreram percalços 

nessa trajetória que os impediram de permanecer até a 

conclusão. (INEP, 2018). 

Ainda assim, em relação à população de 15 a 17 anos de idade, 

75,2% das meninas frequentava o ensino médio ou havia concluído a educação 

básica, em 2017, enquanto, para os meninos, o percentual era de 65,2% – o que 

sugere que a gravidez das meninas não fez com que evadissem a ponto de 

terem frequência menor que a dos meninos, embora seja contrastante a 

diferença na frequência entre as meninas que têm ou não filhos.  

Na realidade, a evasão vem caindo, como noticia Marina 

Kuzuyabu (2017), da Revista Educação: 

As meninas de 15 a 17 anos com pelo menos um filho, têm taxa 

de abandono escolar três vezes superior à do restante de 

jovens na mesma idade: 68% contra 22%. Segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo 

IBGE, havia 5,2 milhões de meninas nessa faixa etária em 2015 

e em torno de 6% delas (ou 297,5 mil) eram mães de, no mínimo, 

uma criança. Destas, 203 mil não estavam mais estudando. 

Analisando o histórico dessas taxas, observa-se que, em 

números absolutos, a soma de mães precoces na referida faixa 

etária está decrescendo: eram 379 mil em 2001 – queda de 27% 

em 14 anos, portanto. Porém, em termos proporcionais, a 

situação praticamente não mudou. Em 2001, elas 

representavam 7% do total. 

Mas a evasão escolar, sim, está diminuindo. No período 

analisado, houve queda de 10 pontos percentuais – saindo de 

78% para os atuais 68%. Isso indica que a ocorrência de 

gravidez nessa idade está nos mesmos patamares há anos, 

porém, menos meninas estão abandonando os estudos por esse 

motivo. 

Apesar da queda, é de assinalar que as adolescentes que 

engravidaram dificilmente dão sequência à sua trajetória escolar. Segundo 

estudo do Instituto Unibanco (2016): 
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Do total de 1,3 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola 

sem ensino médio concluído, 610 mil são mulheres. Entre elas, 

35%, o equivalente a 212 mil, já eram mães nessa faixa etária. 

Apenas 2% das adolescentes que engravidaram deram 

sequência aos estudos. Já entre os homens, o maior percentual, 

63%, estavam trabalhando ou procurando emprego. 

Esse cenário sugere a necessidade de políticas orientadas para 

essa clientela. 

2.3 DESESTÍMULO AOS EDUCANDOS APÓS REPETÊNCIA EM ANOS 

ANTERIORES 

Ao recorrer a análises que remontam a Anísio Teixeira, Simões 

destaca: “a reprovação e a repetência escolar ocupam um lugar central entre os 

desafios para a universalização do acesso” (SIMÕES, 2016, p. 12) – que o autor 

entende como direito à conclusão com aprendizagem, isto é, o oposto da evasão. 

E a evasão dá-se com mais intensidade na população de educandos mais 

pobres: 

Aos 16 anos de idade, é esperado que todo jovem tenha 

concluído o ensino fundamental (EF) e esteja frequentando o 

ensino médio (EM). Em média, até 2014, 79% deles de fato 

conseguiram alcançar o último ano do EF, [...] As diferenças 

entre os quintis extremos da distribuição de renda familiar per 

capita são praticamente inexistentes até o 5º ano (fim do 

primeiro ciclo do ensino fundamental), mas, a partir do 6º ano, 

observa-se uma diferença entre o grupo de jovens dos 20% mais 

pobres e dos 20% mais ricos que se amplia à medida que se 

avança nos anos escolares. O resultado é que cerca de um terço 

do quintil mais pobre não havia chegado ao fim do EF (32%), 

como esperado, até 2014, enquanto 94% dos jovens do quintil 

mais rico o fizeram. (SIMÕES, 2016, p.23). 

Serguei Soares (2007) adverte que 

a ameaça de não passar de ano serve, em sistemas que não 

têm outro modo de incentivar o aprendizado, como incentivo 

para que as crianças estudem com um pouco mais de afinco. 

Contudo, é de pouca importância em face dos efeitos 

devastadores da repetência sobre a autoestima dos 

alunos(SOARES,2007,p.15). 
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Além disso, o autor apresenta dados que sugerem que os países 

que proíbem a repetência se encontram em situação bem melhor que os que a 

permitem, ainda que de modo parcial (SOARES,2007). 

2.4 DESINTERESSE 

Pesquisa promovida pela FGV, publicada em 2009, identificou o 

desinteresse intrínseco como fator muito relevante de evasão, responsável, à 

época, por 40,3%, contra 27,1% da necessidade de renda e trabalho. Assim, a 

conclusão sugere a necessidade de aumento da atratividade da escola. 

A falta de apelo da escola, associada à prioridade que os pais 

dão à guarda e atendimento das necessidades de seus filhos, desestimula a 

busca de alternativas para que completem seus estudos. 

2.5 FALTA DE OFERTA 

Não é incomum que a localidade de residência dos pais não 

tenha creches próximas ou com vagas.  

A mencionada pesquisa da FGV identificava a falta de oferta 

como fator importante da evasão em 2006, sobretudo na faixa de 4 a 17 anos. 

Em relação à faixa de 15 a 17 anos: 

Entre 2004 e 2006 observamos uma redução absoluta de 12,4% 

nos motivos de falta de oferta e de 9,8% na falta de interesse 

intrínseco na educação, ao mesmo tempo em que houve um 

acréscimo de 27,8% na evasão absoluta dos pobres por motivo 

de falta de renda (FGV, 2006). 

No período da pesquisa ainda vigorava o antigo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), que não abrangia a educação infantil e o ensino médio e já 

estava em fase de esgotamento, com a pouco significativa complementação da 

União.  

Com a implementação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) criou-se um cenário comparativamente mais favorável à 
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universalização das etapas obrigatórias da educação básica (ensino 

fundamental e ensino médio) e incremento da oferta da educação infantil nos 

termos do PNE. 

Havia, contudo, uma demanda reprimida em relação à educação 

infantil, etapa em que a falta ou insuficiência de oferta é fator relevante para a 

não escolarização das crianças e evasão dos pais que devem delas cuidar. 

Segundo estudo da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), os investimentos do 
Programa Proinfância foram concentrados no período de 
2011 a 2014, financiados pelo PAC 2, e reduziram o ritmo 
a partir de 2015:  [...] um pouco mais de 40% das creches 
pactuadas foram concluídas e que um conjunto significativo 
demonstra atraso de execução, sendo que basicamente 
20% das unidades conveniadas sequer foram iniciadas” 
(CNM, 2017). 

3. ALTERNATIVAS PARA A ESCOLARIZAÇÃO DOS PAIS RESPONSÁVEIS 

PELA GUARDA E CUIDADO DOS FILHOS 

O estímulo para que os pais de crianças e adolescentes não 

evadam do sistema escolar passa pelo combate a todas as causas 

mencionadas, com ênfase, a nosso juízo, na oferta de creches e pré-escolas, 

nos termos do Plano Nacional de Educação (PNE) e dos planos estaduais e 

municipais de educação, com apoio do governo federal, no exercício de função 

supletiva por meio de programas – infelizmente comprimidos pelo teto previsto 

na EC nº 95. 

Outras ações acessórias podem contribuir, também, como as 

previstas no PL nº 5.982/2016, que acrescenta dispositivo à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de forma a estabelecer regime escolar 

especial para atendimento a educandos nas situações que especifica, entre as 

quais as mães lactantes e pais e mães estudantes, cujos filhos tenham até três 

anos de idade. A autora da proposição, Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende, menciona a legislação de Portugal, onde há normas que estabelecem 

regime especial relativo aos direitos de ensino destinado a pais e mães 

estudantes, cujos filhos tenham até 3 anos de idade, para amamentação, entre 

outros, que inclui: 
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- justificação de faltas, desde que devidamente comprovadas; 

- a possibilidade de adiamento da entrega ou apresentação de 

trabalho; 

- a possibilidade da realização de testes em data posterior; 

- a isenção de mecanismos legais que façam depender o 

aproveitamento escolar da frequência de um número mínimo de aulas; 

- a dispensa da obrigatoriedade de inscrição num número 

mínimo de disciplinas no ensino superior. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evasão de pais que são responsáveis pela guarda e cuidado 

de seus filhos pode se dar por vários motivos: contexto econômico desfavorável, 

gravidez juvenil, procura de emprego, desestímulo aos educandos após 

repetência em anos anteriores, desinteresse ou falta de oferta – seja de escolas 

para os educandos pais ou de creches, pré-escolas e escolas para seus filhos. 

A garantia do direito à educação é plena quando observadas 

todas as dimensões – o acesso, a permanência e a aprendizagem. 

A Constituição brasileira e a legislação infraconstitucional (LDB 

e PNE) procuram criar os instrumentos para combater a evasão e garantir a 

permanência. 

É necessário que, em consonância com esse arcabouço legal, 

sejam criados e aperfeiçoados programas que combatam a evasão de pais e 

filhos. 
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