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RESUMO
A evasão escolar no Brasil é um fenômeno, que embora muito estudado, ainda persiste com
sério problema nas escolas públicas. Do total de adolescentes brasileiros com idade de 15 a 17
anos, 16,3% estão fora da escola, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
realizada em 2011. No que pese o fato deste problema se presentificar em toda educação
básica, o que chama atenção é a constatação de que o mesmo incide com maior ênfase no
ensino médio. Mas, como melhorar os indicadores da evasão nas escolas públicas brasileiras?
Embora seja difícil responder esta questão, partimos da premissa de que é necessário que
sejam utilizados mecanismos, como os dados dos alunos evadidos, para melhoria de tais
indicadores e garantia da permanência do educando na escola para concluir seu percurso
educativo. Imbuídos desse espírito, que apresentamos o presente trabalho cujo objetivo foi
identificar os fatores que contribuem para a evasão escolar nas escolas públicas estaduais de
ensino médio da Cidade de Feira de Santana na Bahia, locus desta pesquisa. Trata-se de uma
pesquisa de natureza aplicada, que teve o estudo de caso como estratégia e a triangulação de
dados como procedimento metodológico. A base de dados que sustentou a pesquisa foi
construída pela combinação das informações obtidas no Sistema de Gestão Escolar da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia, prontuários dos alunos evadidos e na observação
direta das escolas selecionadas. Este trabalho culminou com a criação de um aplicativo para
dispositivos móveis, protocolo eletrônico, um dos produtos desta pesquisa, que será utilizado
para medir e classificar o risco a evasão nas escolas públicas, de modo que o Gestor Escolar
possa intervir para que ela não se concretize.
Palavras-chave: Evasão escolar. Escola pública. Ensino médio. Protocolo eletrônico.

ABSTRACT
School dropout in Brazil is a phenomenon that, although much studied, persists with a serious
problem of public schools. Of the total Brazilian adolescents aged 15 to 17 years, 16.3% are
out of school, based on the National Household Sample Survey, 2011. Although this problem
is present in all basic education, what draws attention is the finding that it focuses more
heavily on secondary education. But, how to improve the indicators of evasion in Brazilian
public schools? Although it is difficult to answer this question, we assume that it is necessary
to use mechanisms, such as the data of the students being evaded, to improve these indicators
and guarantee the student's permanence in school to complete his or her education. Imbued
with this spirit, we present the present study whose objective was to identify the factors that
contribute to school dropout in the state public high schools of the city of Feira de Santana in
Bahia, locus of this research. It is a research of an applied nature, which had the case study as
a strategy and the triangulation of data as a methodological procedure. The database that
supported the research was constructed by combining the information obtained in the School
Management System of the State of Bahia's Education Department, the records of the students
evaded and the direct observation of the selected schools. This work culminated in the
creation of an application for mobile devices, electronic protocol, one of the products of this
research, which will be used to measure and classify the risk of evasion in public schools, so
that the School Manager can intervene so that it is not concretize
Keywords: School evasion. Public school. High school. Electronic protocol.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho se debruça sobre a evasão escolar, no âmbito das escolas públicas
estaduais de ensino médio da Cidade de Feira de Santana na Bahia. Um grave problema que
se presentifica nas escolas públicas brasileiras e que, na maioria das vezes, interrompe o
percurso educativo dos alunos, ainda que o acesso e a permanência à educação sejam direitos
constitucionais.
No Brasil a garantia desses direitos tornou-se difícil. Mesmo sabendo que a
Constituição Brasileira de 1988 universaliza o acesso à educação quando trata, em seu artigo
205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família (BRASIL, 2012b), o
impasse está na permanência que é diretamente influenciada pela repetência, o abandono, e a
evasão escolar, dentre outros problemas que levam o aluno a deixar a escola.
Do total de adolescentes brasileiros com idade de 15 a 17 anos, 1.722.175 estão fora
da escola (16,3% dessa população), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD, 2011). De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
Educacionais Anísio Teixeira (2015), em 2014 a taxa de evasão escolar na educação básica no
Brasil apresentou números preocupantes que partiram de 1,1% na Educação Fundamental
séries iniciais, passaram pelos 3,3% na educação fundamental séries finais e chegaram aos
8,7% no ensino médio. Na Bahia os números da evasão não são diferentes daquelas
nacionalmente encontrados, e de acordo com o mesmo Instituto, a taxa de evasão desse
Estado no ano 2014 no ensino médio foi de 6,4%, no ensino fundamental foi de 3,5% nos
anos finais, e 1,1% nos anos inicias. Já em Feira de Santana, cidade da Bahia e campo da
presente pesquisa, a taxa de evasão no ensino médio, segundo o INEP (2015) chegou em
9,6%. Esses números mostram que apesar da evasão escolar ainda existir no ensino
fundamental, o que chama atenção é o número de alunos que abandonam o ensino médio seja
no Brasil, na Bahia ou em Feira de Santana.
Independente dos níveis e modalidades da educação básica em que o aluno se
encontre, abandonar a escola retira deste a oportunidade de estar em contato com saberes que
o ajudarão a desenvolver habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios
futuros, quer seja no mundo do trabalho ou nas relações pessoais, pois é na escola que o
educando tem a oportunidade de aliar os conhecimentos aprendidos e trazidos da família com
aqueles por ela oferecidos. Quando é permitido ao aluno fazer essa junção de conhecimentos,
a aprendizagem acontece de forma significativa. Infelizmente, grande parcela dos jovens
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brasileiros não tem essa oportunidade, saem da escola, por diversos fatores, antes que isso
aconteça.
Muitas são as causas que levam os educandos a deixarem a escola. Para Leon e
Menezes Filho (2002) dentre as principais causas destacam-se a necessidade de trabalhar para
ajudar a família e para seu próprio sustento; ingresso na criminalidade e na violência;
convívio familiar conflituoso; e a má qualidade do ensino.
É válido dizer que a evasão está relacionada não apenas à escola, mas também à
família, às políticas governamentais e ao próprio aluno. Todo esse contexto faz com que o
estudante do ensino médio deixe de acreditar que a escola contribuirá para seu futuro, já que a
educação que recebe pode ser precária em relação ao conteúdo, à formação de valores e ao
preparo para o mundo do trabalho.
Ainda de acordo com Leon e Menezes Filho (2002) outro fator impeditivo relacionado
à falta de interesse dos jovens estudantes do ensino médio são as sucessivas reprovações, que
têm significativo peso na decisão de continuar ou não os estudos, pois, geralmente a
repetência é seguida pelo abandono escolar.
Independente das causas ou dos números que retratam a evasão escolar é necessário
que estudemos esse fenômeno para que possamos atuar no seu cerne. Foi a possibilidade de
compreendê-lo e buscar instrumentos para o seu diagnóstico que me motivaram a realizar esta
pesquisa. Essa inquietação surgiu de minha experiência enquanto professor, gestor escolar e
territorial (dezesseis anos de trabalho em sala de aula, sete anos como gestor de unidades
escolares e três anos como Gestor do Núcleo Territorial de Educação Portal do Sertão1- NTE),
aliado aos conhecimentos adquiridos na especialização em Gestão Escolar (embrião de
minhas reflexões sobre essa temática) que realizei na Universidade Federal da Bahia (UFBA),
que me levaram a pensar nos índices da evasão escolar nas escolas públicas da Bahia, no
geral, e em particular, nas escolas públicas estaduais da Cidade de Feira de Santana, auxiliado
pelos dados do Sistema de Gestão Escolar (SGE) da Secretária do Educação do Estado da
Bahia (SEC), que apresentam números preocupantes, principalmente quando se tratada do
ensino médio.
Partindo dessas reflexões e da verificação desses dados (onde constam informações
tanto dos alunos com frequência, quanto daqueles que abandonaram seus estudos) que estão
1

Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o
desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da Bahia passou a reconhecer a
existência de 27 Territórios de Identidades, constituído a partir das especificidades de cada Região. Dentre
estes está o Território Portal do Sertão constituído por 17 municípios e tendo Feira de Santana como sede.
BAHIA, Secretaria do Planejamento. Territórios de Identidade. Disponível em: <http://
www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo.phpconteudo=17>. Acesso em: 21mar. 2107.
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disponíveis anualmente nos sistemas de cada escola pública estadual da Bahia, e de forma
mais aprofundada no sistema dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), que vimos a
possibilidade de utilizarmos tais informações para nos auxiliar na busca dos fatores e das
frequências que estes aparecem nos perfis dos estudantes evadidos causando maior ou menor
risco desses evadirem-se.
Diante do exposto, esse trabalho tem como pergunta de partida:
 Como classificar o risco à evasão escolar nas escolas públicas estaduais de ensino
médio da cidade de Feira de Santana na Bahia?
E partindo desta pergunta, tem-se como o objetivo geral:
 Identificar os fatores que contribuem para a evasão escolar nas escolas públicas
estaduais de ensino médio da Cidade de Feira de Santana, a partir do uso dos dados
presentes no Sistema de Gestão Escolar da Secretaria de Educação do Estado da
Bahia – SGE/BA, para a determinação do perfil dos alunos evadidos e posterior
classificação do risco a evasão escolar.
Especificamente, objetivamos:
 Identificar as escolas pública estaduais de ensino médio regular da Cidade de Feira
de Santana, com taxa de evasão escolar maior ou igual a média apresentada por
essas escolas, nos anos de 2014 e 2015, assim como os alunos delas evadidos;
 Analisar, estatisticamente, os indicadores educacionais apresentados pelos alunos
evadidos, bem como as informações relativas ao ambiente escolar e a presença de
equipamentos físicos, dessas escolas;
 Agrupar as características apresentadas pelos indicadores e pelas escolas por eles
frequentadas, por meio dos quais será construída a classificação do risco a evasão
escolar;
 Desenvolver um protocolo eletrônico (software aplicativo) com base na
classificação de risco, construída.
Este estudo está baseado na premissa metodológica estudo de caso e utiliza, além dos
dados presentes no SGE, aqueles obtidos a partir da pesquisa documental realizada em
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prontuários dos alunos evadidos das escolas estaduais de ensino médio regular da Cidade de
Feira de Santana, como também, os dados advindos da observação direta, realizada pela
observação, in locu do pesquisador, nos ambientes das escolas participantes desse estudo.
A partir da análise desses dados, o estudo construiu o perfil do aluno propenso a evadir
e a classificação do risco à evasão escolar em baixo, moderado baixo, moderado alto e alto, de
acordo com a gradação 2 desse perfil, com base no agrupamento das características desses
alunos, partindo do estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF
(2014) no qual estão elencados alguns fatores de risco para a evasão escolar como: defasagem
idade-série, notas e/ou frequência baixas, abandono escolar, repetência, dentre outros.
De posse da classificação do risco a evasão escolar, desenvolvemos um protocolo
eletrônico (software aplicativo3) que é uma planilha eletrônica onde estão armazenadas as
características de cada perfil como modelagem apropriada para, a partir das combinações
dessas características indicarem em qual classificação de risco o aluno se enquadra. Esse
protocolo será utilizado, após aprovação, nas escolas públicas estaduais de ensino médio da
Cidade de Feira de Santana para testar sua efetividade na detecção do aluno com propensão a
evasão escolar, para que possamos intervir a partir da identificação da causas e busca de
soluções, antes que o mesmo abandone seu percurso educativo.
Nesse sentido, esta pesquisa torna-se relevante não apenas por buscar soluções e
conhecimento das causas da evasão escolar no ensino médio, mas, além disso, permitir que o
modelo adotado e sua metodologia sirvam de base para que outras instituições de ensino
possam aplicá-la adequando-a as suas realidades e níveis/modalidades de ensino para o
mesmo fim: proporcionar aos alunos a conclusão da educação básica.
De acordo com Diniz (2015) as taxas referentes ao rendimento dos alunos das escolas
públicas brasileiras, obtidas por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação (MEC), não apresentam
distinção entre os dados de evasão e abandono. O mesmo é constatado em grande parte da
literatura, aqui consultada. Desta forma, os termos evasão e/ou abandono, neste trabalho,
serão analisados como tendo o mesmo sentido e a luz do conceito de Klein (2008): refere-se
ao aluno matriculado, que deixa de frequentar a escola durante o andamento do ano letivo,
sem comunicação formal ou ter solicitado a transferência, e a ela não retorna naquele ano.

2
3

Nesse caso a gradação refere-se à proximidade ou distanciamento gradativo do perfil do aluno com maior
número de fatores de risco para a evasão escolar.
São programas de uso geral utilizados em contexto de ensino como, por exemplo, banco de dados, editores de
textos, planilhas eletrônicas, editores de gráficos. JUCÁ (2006).
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Este Relatório Técnico está dividido em sete partes. A primeira traz em linhas gerais a
proposta da pesquisa, com a pergunta de partida, os principais objetivos, as razões que
nortearam a escolha pelo objeto da pesquisa e a justificativa.
A segunda parte trata da pesquisa exploratória sobre a evasão escolar e sua relação
com o ensino médio. Traz conceitos, causas e consequências desse problema que tem sido
motivo de preocupação de organismo nacionais e internacionais. Mostra as principais taxas de
evasão escolar, principalmente no ensino médio, e seus desdobramentos.
Na terceira parte o autor descreve o cenário educacional da cidade de Feira de
Santana, lócus dessa pesquisa. Para isso relata, brevemente, o histórico dessa cidade, fala
sobre sua população, economia e eventos oficiais. No cenário educacional desta cidade, traz
objetivos e diretrizes dos Planos Municipal, Estadual e Nacional de Educação, caracteriza as
escolas de rede municipal e estadual, assim como os últimos indicadores educacionais dessas
escolas.
Na quarta parte a metodologia é descrita, com breve explicação para cada uma das
fases e etapas que compõe a pesquisa, além dos aspectos éticos que a envolve. A quinta parte
realiza uma análise dos resultados encontrados nos dados trabalhados, relacionando-os com a
classificação do risco à evasão escolar e promovendo uma discussão em torno desses
resultados.
A sexta parte descreve como o protótipo do aplicativo foi desenvolvido, desde as
tecnologias envolvidas às potencialidades que ele apresenta. Por fim, na sétima parte
encontramos as considerações finais acerca desta pesquisa, e os possíveis caminhos a serem
adotados como continuidade deste trabalho ou projetos futuros.
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3 A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO

O ensino médio é o nível final da educação básica e possui especial importância pois é
nele que os adolescentes adquirem maior maturidade e escolhem a carreira que querem seguir
por toda vida. Por isso é necessário que todos tenham o direito garantido de cursa-lo na idade
correta. Através da Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009a) a educação básica
tornou-se obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, inclusive para todos os que não
tiveram acesso a ela na idade adequada, e foi estabelecido o prazo limite até 2016, prazo este
já ultrapassado, para que municípios e estados estruturassem suas redes e oferecessem vagas
suficientes para atender todos os adolescentes, inclusive aqueles que abandonaram a escola.
Infelizmente, percebemos, inclusive nos resultados estatísticos, que isso não está acontecendo.
Segundo dados da PNAD (2011), os adolescentes de 15 a 17 anos formam o grupo
mais atingido pela exclusão. Mais de 1,7 milhão deles estão fora da escola. Entre os que estão
matriculados, 35,2% (em torno de 3,1 milhões) ainda frequentam o ensino fundamental. Além
disso, 31,1% dos alunos que cursam o ensino médio (cerca de 2,6 milhões) encontram-se em
situação de distorção idade/série, de acordo com o Censo Escolar 2014.
Sendo assim, é necessário entendermos como caminhou/caminha o ensino médio ao
longo da história do nosso país para que possamos compreender como o fenômeno da evasão
escolar retirou/retira tantos jovens das salas de aula, principalmente neste nível de ensino.

3.1 O ENSINO MÉDIO BRASILEIRO
Ao refletirmos sobre o sistema educacional brasileiro percebemos que o ensino médio
é uma etapa que provoca os mais controversos debates, seja pelos persistentes problemas de
acesso e permanência, seja pela qualidade da educação oferecida (KRAWCZYK, 2011).
Segundo Neubauer et al. (2011), a universalização tardia do ensino fundamental no
Brasil é a principal razão para que o nível médio só apareça na agenda pública, com força
nunca antes vista, no início do século 21, quanto também, segundo a UNICEF (2014),
iniciativas como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foram
estendidos ao ensino médio, melhorando o acesso dos estudantes a ações estruturantes, com
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potencial para melhorar as condições de oferta de educação. A figura 01 traça a linha do
tempo do ensino médio em nosso país desde a LDB de 1996 até a Reforma do Ensino médio
em 2016. Ao apresentarmos o arcabouço legal a partir do qual o ensino médio brasileiro foi
construído e tem sido reformulado, temos a intenção de compreender como/se essa construção
levou em consideração a importância de ações que tratam da permanência do educando na
escola, nesse nível de ensino. Para isso analisaremos esse “caminhar” chamado atenção para
este ponto.
A progressiva extensão da obrigatoriedade da escola básica até o nível médio só foi
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394 de 1996
(BRASIL,1996), que considerou o ensino médio como etapa de consolidação da educação
básica, de aprimoramento do educando como pessoa humana, de aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental para continuar aprendendo e de preparação
básica para o trabalho e a cidadania. No concernente a permanecia do educando a LDB prevê:
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola [...]; Art. 4º O dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] VII - oferta de
educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem
trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola [...]. BRASIL (2016,
p. 3).

Embora trate em dois dos seus artigos sobra a permanência do aluno na escola, seja
com igualdade de condições para tal ou como garantia para aqueles que trabalham, a LDB não
deixou claro quais os mecanismos que seriam usados para isso, desta forma, mesmo sendo
garantido por lei, o direito a permanência tem sido um problema no ensino médio brasileiro,
nível que vem, ao longo do tempo, apresentando números preocupantes relacionados a
evasão. Segundo IBGE (2010), cerca de 1,3 milhões de alunos de 15 a 17 anos estão fora da
escola.
A Reforma do Ensino Profissionalizante, realizada em 1997 por meio do Decreto
2208/97, segundo Frigotto e Ciaviatta (2003) levou a uma ruptura entre o ensino médio e a
escolarização de ensino técnico. Nesse período houve um aumento das instituições de ensino
privados e de acordo com Sousa (2011) o ensino profissional, ao invés de atingir seu objetivo
de ampliação de vagas públicas, acabou reduzindo-as significativamente, diminuído a
oportunidade dos jovens, das camadas mais pobres, adentrarem nessa modalidade de ensino.
Nada foi feito em relação a permanência, contudo houve maior dificuldade de acesso.
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Figura 01: Linha do tempo do ensino médio no Brasil
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Em 1998, de acordo com a UNICEF (2014) são elaboradas as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para o ensino médio através Parecer CEB/CNE no 15/98 e instituídas com
força de lei pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da Resolução no 3/98, que
nada traz acerca da permanência, evasão ou abandono. Já as Novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio instituídas em 2012, marca a reformulação das Diretrizes
vigentes desde 1998, e segundo Moehlecke (2012), após uma rápida expansão nos anos 1990,
o acesso ao ensino médio tem se mantido estagnado nos últimos dez anos, juntamente com
altas taxas de evasão e repetência, associadas a um baixo desempenho dos alunos em testes
nacionais de avaliação. Nesse cenário, a questão da organização curricular, particularmente na
forma das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), reaparece
como um aspecto importante para mudar esse quadro, especialmente na ênfase em uma
proposta mais flexível e diversificada de currículo, que seja capaz de se adequar aos distintos
interesses dos jovens.
De acordo com a autora, as novas DCNEM apontam como seu objetivo central
possibilitar a definição de uma proposta curricular mais atrativa e flexível, capaz de atrair o
aluno para o ensino médio e combater a repetência e a evasão. Nessa direção, sugeriu-se uma
estrutura curricular que articulasse uma base unitária com uma parte diversificada, que
atendesse à multiplicidade de interesses dos jovens.
Em 1998 tem início o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para a UNICEF
(2014) constitui-se numa avaliação não obrigatória criada com o objetivo de aferir as
competências e as habilidades desenvolvidas pelos alunos ao longo da educação básica.
Infelizmente, os resultados conseguidos pelas escolas públicas não são satisfatórios. De
acordo com INEP (2015) 91% das escolas públicas brasileiras ficaram com desempenho
abaixo da média do Brasil.
Para Curvelo (2013) o ensino médio encontrado nas escolas ainda se mantém numa
perspectiva dualista, em que continua priorizando o modelo propedêutico. As escolas de
ensino médio, em geral, não conseguem dar conta da formação geral, humanista, proposta
pelos documentos oficiais e só se direcionam para aprovação nos vestibulares, atualmente
substituídos, na sua maioria, pelo novo ENEM, mesmo que seu currículo e sua prática (pelo
menos no caso das escolas públicas) não atendam a este objetivo.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio chegam em 2000, a partir
dos quais são criadas as referências básicas para a formulação de matrizes curriculares.
Segundo Brasil (2006b) propõe, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à
formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações,
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analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples
exercício de memorização. Traz a necessidade de pensar em reformas curriculares, levando
em conta as mudanças estruturais que alteram a produção e a própria organização da
sociedade.
Quanto à evasão, o documento expressa que o aumento da repetência e da evasão, que
estão acompanhando o crescimento da matrícula gratuita do Ensino Médio, alertam para o
fato de que a extensão desse ensino a um número maior e muito mais diversificado de alunos
será uma tarefa tecnicamente complexa e politicamente conflitiva (BRASIL, 2016, p.54). Para
que o estudante do ensino médio possa completar seu percurso educativo e exercer um direito
constitucional com é a educação, é necessário que o crescimento de matriculas para esse nível
de ensino venha com as condições necessária para uma oferta que integre, ao invés de excluir,
o estudante desse processo.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado em 2006, como mecanismo de
financiamento de toda a educação básica, em todos os níveis e modalidades. É baseado em
fundos compostos de recursos federais, estaduais e municipais. Este fundo, de acordo com
Neubauer et al. (2011), garante o direito de acesso e permanência disciplinado pelo artigo 208
da CF/1998 e pelas metas de universalização do PNE.
Em 2009, ocorre a ampliação da obrigatoriedade de ensino médio com a Emenda
Constitucional nº 59 (já discutida nesse trabalho) através da qual o direito à educação é
estendido dos 4 aos 17 anos, incluindo a pré-escola e o ensino médio.
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio foi implantado em 2013 numa
iniciativa focada na formação continuada de professores para este nível de ensino. Segundo
Brasil (2013), representa a articulação e coordenação de ações e estratégias entre a União e os
governos estaduais na formulação e implementação de políticas para elevar o padrão de
qualidade do ensino médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, orientado pela
perspectiva de inclusão de todos que a ele tem direito. Sobre o acesso e permanência, o
documento orientador do Pacto, afirma que os dados elencados nos estudos por eles
realizados permitem inferir que:
Quanto a expansão do acesso, da permanência e efetiva aprendizagem, nos últimos
anos, não houve mudanças significativas; o acesso continua seletivo, e os estudantes
são predominantemente urbanos. Há, pois, que investir na construção coletiva de
uma nova proposta pedagógica que, contemplando a diversidade, articule formação
científica e sócio histórica à formação tecnológica, promovendo autonomia
intelectual e técnica mediante o domínio teórico-metodológico do conhecimento
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socialmente produzido e acumulado, de modo a preparar os jovens para atender e
superar as revoluções na base técnica de produção com seus impactos sobre a vida
individual e coletiva (BRASIL, 2013, p. 8-9).

Há um reconhecimento que não houve grandes mudanças no cenário do ensino médio
brasileiro, contudo investir na formação individual e coletiva dos jovens numa perspectiva de
emancipá-los enquanto sujeitos, promovendo uma autonomia intelectual e técnicas destes,
embora seja um caminho difícil, pode se constituir numa saída exequível para o ensino médio.
Em 2016 a Medida Provisória (MP) Nº 746 (Reforma do Ensino médio) instituiu a
Política de Fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, alterou a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação
nacional. Sob a forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 34/2016, foi aprovada em
fevereiro de 2017.
De acordo com Brasil (2017), no texto aprovado no Congresso Nacional, o ensino
integral será implantado de forma gradual. As escolas terão o prazo de 5 anos para aumentar a
carga horária das 800 horas anuais para 1 mil horas. Isso significa que os turnos passarão das
atuais 4 horas diárias para 5 horas e chegarão a 1,4 mil horas. A reforma vale tanto para
escolas públicas quanto particulares. A prioridade será para as regiões, norte e nordeste, que
apresentam menores Ìndices de Desenvolvimento Humano (IDH) e resultados mais baixos no
Enem.
O currículo será dividido entre conteúdo comum e assuntos específicos de acordo com
o itinerário formativo escolhido pelo estudante (linguagens, matemática, ciências da natureza,
ciências humanas e formação técnica). Português e Matemática continuam obrigatórias e com
maior carga horária em relação as outras disciplinas da Base Nacional Curricular Comum
(BNCC), nos três anos do ensino médio. Entre as línguas estrangeiras, o Espanhol não será
mais obrigatório, ao contrário do Inglês, que continua obrigatório a partir do 6º ano do ensino
fundamental. Já as disciplinas de Filosofia e Sociologia passarão a ser obrigatórias apenas na
BNCC. A organização do ensino médio poderá ser na forma de módulos ou sistema de
créditos com terminologia específica.
Quanto à formação técnica, a nova legislação prevê que essa formação ocorra dentro
da carga horária do ensino regular, desde que o aluno continue cursando português e
matemática. Ao final do ensino médio, o aluno obterá o diploma do ensino regular e um
certificado do ensino técnico.
Esperamos que a reforma do ensino médio possa oportunizar aos alunos uma
escolarização adequada que os enriqueça em sua integralidade. Para isso é necessário que
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estes permaneçam na escola.
Essa longa caminhada que o ensino médio fez até aqui, infelizmente, ainda não foi
suficiente para dirimir seus problemas. Apesar de reconhecermos os avanços, especialmente
no concernente ao aumento do número de vagas para esse nível de ensino, não podemos
deixar de pontuar que:
A expansão do ensino médio não pode ser caracterizada necessariamente como um
processo de universalização da educação, devido às altas porcentagens de jovens
ainda fora da escola (11,4% dos homens e 5,0% das mulheres entre 15 e 17 anos e
56,3% dos homens e 36,3% das mulheres entre 18 e 24 anos), à tendência ao
declínio do número de matrículas, desde 2004, e à persistência dos altos índices de
evasão e reprovação. Além disso, o processo de expansão das matrículas está
reproduzindo a desigualdade regional, sexual, de cor/raça e da modalidade de
ensino: médio regular, profissional ou educação de jovens e adultos. Para além dos
desafios que a universalização do acesso à escola e a igualdade de oportunidades
educacionais propõe, também permanecem, no caso do ensino médio, desafios
referentes ao conteúdo a serem ensinados; à formação e remuneração dos
professores; às condições de infraestrutura e gestão escolar; aos investimentos
públicos realizados; entre outros (KRAWCZYK, 2009, p. 9).

Observamos que os fatores mais básicos da estrutura do Ensino Médio, como
formação continuada e valorização dos docentes, quantidade de alunos por sala,
disponibilização de equipamentos e materiais didáticos, existência de bibliotecas, quadras
poliesportivas e laboratórios e, especialmente, a adequação do currículo, que poderiam
efetivamente obter avanços na qualidade de ensino, permanecem desconectados tanto da
quantidade, quanto do perfil dos estudantes atendidos nesse nível do ensino.
Percebemos que, duas décadas após o debate em torno do direito à educação e do
acesso à escola ter ganhado força no país, tornando-se o norte das políticas educacionais, a
permanência dos adolescentes ao ensino médio, ainda persiste como sério problema.

3.2 A EVASÃO ESCOLAR NO BRASIL
Dentre os grandes desafios enfrentados pela Educação Básica brasileira na perspectiva
de garantir a todos o direito a educação, está a evasão escolar. Embora não tenhamos um
único conceito para esse fenômeno, alguns autores buscam conceituá-lo segundo seus
entendimentos e estudos.
Como já explicitado no início deste Relatório Técnico, o conceito que adotamos, neste
trabalho, tanto para evasão quanto para abandono é aquele trazido por Klein (2008).
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Gaioso (2005) entende a evasão como um fenômeno social complexo, definido como
interrupção no ciclo de estudos. Bueno (1993) considera a evasão como uma postura ativa do
aluno que decide desligar-se por sua própria responsabilidade, em contrapartida, afirma que
ocorre a chamada exclusão educacional quando a escola, e tudo que a cerca, não apresenta
mecanismos capazes de evitar a saída do educando.
Silva Filho e Lima Araújo (2017, p. 38) apud José, Broilo e Andreoli (2010) assim se
referem aos conceitos de evasão e abandono:
Evasão escolar: i) O mesmo que deserção escolar. Fenômeno que expressa o número
de educandos de um grau de ensino ou de uma série escolar, que abandonam
definitiva ou temporariamente a escola; ii) Pessoa que se afastou do Sistema de
Ensino, por haver abandonado o estabelecimento, do qual era aluno frequente, sem
solicitar transferência. Educandos que por razões financeiras de inadaptação, entre
outras, não completaram um determinado período de formação. iii) Expulsão
escolar, porque a saída do aluno da escola não é um ato voluntário, mas uma
imposição sofrida pelo estudante, em razão de condições adversas e hostis do meio.
Abandono escolar: i) Abandono de curso ao término de um ano letivo. ii)
Desistência de atividades escolares por parte do aluno. A desistência supõe
afastamento do estabelecimento de ensino, não-atendimento às exigências de
aproveitamento e de assiduidade e não solicitação de transferência para outro
estabelecimento. (Grifos nossos)

Embora não seja unanime o conceito de evasão escolar, a maioria dos autores
consultados nesta pesquisa relata o fato de que o aluno deixa de frequentar a escola em um
dado momento de sua vida estudantil e isso é grave, uma vez que o educando interrompe seus
estudos. A repetência, o abandono e a evasão são problemas crônicos, que sempre estiveram
presentes na história da educação escolar brasileira.
Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, divulgado em 2013 (Gráfico 01), o Brasil ocupava em 2012 o 3º maior índice de
abandono escolar no ensino fundamental, chegando a 24,3%, quando comparado aos 100
países do mundo com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), perdendo apenas
Bósnia-Herzegovina e São Cristóvão e Nevis, que apresentam índices de 26,8% e 26,5%,
respectivamente. Quando comparado aos países da América Latina, apenas Guatemala
(35,2%) e Nicarágua (51,6%) têm números superiores ao Brasil.
No Brasil em 2014 e 2015 (marco temporal desta pesquisa), segundo dados do Censo
Escolar-INEP os índices da evasão escolar no ensino médio regular foram: 8,7% (580.657
alunos) em 2014 contra 7,8% (502.700 alunos) em 2015. Na Bahia de acordo com Sistema de
Gestão Escolar- SGE da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (BAHIA, 2015), a evasão
escolar, nas escolas públicas estaduais de ensino médio regular apresentaram índices que
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variaram de 6,35% (27.025 alunos) em 2014 a 6,15% (24.070 alunos) em 2015. Já em Feira
de em 2014 a evasão foi em média 4,1% em 2014 e 2,65% em 2015, números menores que os
nacionais e estaduais. Em números absolutos de 14.117 alunos matriculados no ensino médio
regular em 2014, 682 abandonaram. Já em 2015 de 15.355 alunos matriculados nessa mesma
modalidade de ensino, 418 abandonaram (Gráfico 02).

Gráfico 01 – Taxa de abandono escolar no ensino fundamental – Países selecionados,
2012

Fonte: PNUD, 2013

Percebemos que, embora os percentuais da evasão escolas nos anos de 2014 e 2015
não sejam muito altos, os números absolutos assustam, quer seja no Brasil, na Bahia ou em
Feira de Santana. O problema persiste nas escolas, embora esboce uma tímida reação. É
preciso que conheçamos as causas deste sério problema, e esta pesquisa vem nessa
perspectiva, para que possamos agir no seu cerne e transformar esse início de reação em
números positivos que se traduza na motivação necessária a permanência dos alunos em suas
escolas para completarem seu percurso escolar na educação básica.
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Gráfico 02 – Taxa de evasão escolar no ensino médio – Brasil, Bahia e Feira de
Santana, 2014/2015

Fonte: INEP/MEC; SGE/SEC-BA (2015).

Estar com o terceiro maior índice de abandono escolar, em relação aos 100 países com
maior IDH, como nos mostra o gráfico 01, deve servir de alerta, tanto para o Governo
(federal, estadual e municipal), quanto para nós que somos educadores, no sentido de
entendermos o que está acontecendo com o nosso sistema de ensino, nossos educandos e suas
famílias e todo o contexto no qual a educação do Brasil está inserida.
Desta forma, percebemos que a evasão, infelizmente, persiste, de forma preocupante,
em nosso sistema de ensino. Nessa perspectiva,
[...] já sabemos que não há como negar a ocorrência de um mecanismo que promove
a exclusão no interior do próprio sistema de ensino e que tal mecanismo encontra-se
ativado, gerando novos contingentes de jovens excluídos. Por outro lado, sabemos,
também, da necessidade de conceber, desenvolver, implantar, acompanhar e avaliar
formas alternativas para a reinserção dos jovens, de forma a assegurar a
integralização dos estudos no nível médio, deixando-lhe a escolha aberta para o
mundo universitário; que é urgente identificar o que promove essa modalidade de
exclusão bem como identificar como fazer para detê-la; e que é necessário
dimensionar e preparar a infraestrutura do sistema (em termos físicos, humanos e de
material) dotando-a de condições para absorver e lidar com fenômenos como os aqui
descritos. (FIALHO; RAMALHO, 2010, p.10).

Assim sendo, corroborando com as autoras no sentido de buscar os fatores que
promovem a evasão escolar bem como os mecanismos que a detenha, é mister que mudanças
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aconteçam no cenário educacional brasileiro a partir do conhecimento da real situação de
nossas escolas, no geral, e em particular, do rendimento e permanência dos nossos educandos.
O trabalho intitulado os dez desafios do ensino médio no Brasil, realizado pela
UNICEF (2014), apresenta uma análise dos indicadores de escolarização e frequência da
população de 15 a 17 anos, relacionados ao rendimento e permanência, a partir dos dados da
PNAD (2011). Podemos observar, através do estudo, que estes indicadores influenciam
diretamente à evasão escolar.
O quadro 01 sintetiza os principais pontos da pesquisa e relaciona a influência desses
indicadores com o abandono escolar, trazendo os achados do estudo realizado e suas
conclusões.

Quadro 01: Indicadores de escolarização e frequência escolar de alunos de 15 a 17 anos
Indicador

Achados

Conclusões

Trabalho

Adolescentes que trabalham apresentam taxas de
aprovação e frequência mais baixas que os não
ocupados.

O trabalho interfere no rendimento
e na permanência dos adolescentes
na escola.

Distorção idadesérie

1ª série é a que apresenta a maior distorção no
ensino médio, 34,9%.

Há um problema de fluxo ao longo
do ensino fundamental, que
dificulta sua conclusão e a
continuidade dos estudos.

Idade

Os adolescentes de 15 anos que não frequentam a
escola correspondem a 8% do total dessa
população no Brasil; já os de 16 anos excluídos
são 14,3% do total. Na idade de 17 anos, essa taxa
quase duplica: 27% deles estão fora da escola.

Gênero

16,9% dos homens não frequentam a escola
contra 15,6% das mulheres

Aprovação

A 1ª série apresenta 71,6% contra 80,4% na 2ª
série e 86,4% na 3ª série.

Reprovação

A 1ª série apresenta 16,8%; a 2ª - 11,1% e a 3ª
série - 6,4%.

Abandono

A 1ª série - 11,6%; a 2ª - 8,5% e a 3ª série e 6,3%.

A exclusão escolar cresce com a
idade.

Os homens são mais atingidos pela
exclusão escolar.

A 1ª série do ensino médio é a que
apresenta os piores percentuais de
aprovação,
reprovação
e
abandono.
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Indicador

Achados

Conclusões

Em média, 87,4% das escolas possuem biblioteca
ou sala de leitura ;74,5% quadra de esportes; 93%
contam com acesso à internet e 92,4% oferecem
laboratório de informática aos alunos. Apenas
37,7 possuem dependências adequadas a alunos
com deficiência ou mobilidade reduzida. As
escolas do Sudeste têm os maiores percentuais em
praticamente todos os recursos, as do Norte e do
Nordeste apresentam as menores taxas.

É
necessário
melhorar
a
infraestrutura física das escolas
principalmente em relação a
adequação de dependência para
alunos com deficiência.
Melhorar a distribuição dos
recursos para infraestrutura física
entre as regiões do país.

Formação de
professores

95,4% têm curso superior, sendo que 85,5% têm
diploma de Licenciatura.

Houve um avanço significativo no
sentido
de
cumprir
as
determinações da LDB de 1996.

Disciplinas
Específicas

Apenas 53% dos professores que atuam no ensino
médio têm formação compatível com a disciplina
que lecionam: 25,2% tem formação em Física
(disciplina mais crítica); 40% em Química, Artes
e Língua e Literatura Estrangeira e nas demais e
77,2% tem formação em Educação Física,
disciplina que apresenta o maior percentual de
professores com formação específica.

Infraestrutura
física

É preciso melhorar o percentual de
professores
com
formação
específica, principalmente em
Física.

Fonte: Próprio autor com base na pesquisa da UNICEF (2014)

Analisando o quadro podemos perceber que a 1ª série do ensino médio é a que
apresenta os indicadores mais críticos (menor aprovação, maior distorção idade/série, maior
abandono). Segundo o próprio trabalho da UNICEF isso pode estar associado com a retenção
no ensino fundamental, o que leva a entrada no ensino médio em idade avançada. Assim, com
a falta de adaptação ao novo nível de ensino, que nem sempre acontece na mesma escola, o
aluno encontra dificuldade em adaptar-se a um novo convívio social.
Tino (1994) afirma que a evasão centra-se na falta de identificação com o grupo
acadêmico e em questões sociais de relacionamento humano, o aluno não se sente integrado
ao sistema acadêmico e social da escola. É o que geralmente acontece quando o educando
entra em uma série com idade avançada cuja a maioria dos colegas estão na idade certa, ele se
sente deslocado e não integrado ao grupo. O mesmo pode acontecer, quando seus
conhecimentos prévios não são suficientes para que acompanhe aquela turma.
Fazendo um paralelo com os estudos de Alain Coulon (2008), com estudantes
universitários da Universidade Paris-8 na França, a chamada “falta de identificação” tratada
por Tino (1994), Coulon chama de “tempo de estranhamento” e é vivenciado pelo estudante
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nos primeiros meses de vida universitária, período em que estes chegam à universidade e
ainda não estão integrados ao sistema acadêmico e/ou social, por isso ocorre uma série de
rupturas e obstáculos que geram insegurança e desequilíbrio.
O mesmo pode ocorrer com os alunos do ensino médio quando por questões de
defasagem idade/série, por não acompanhar academicamente a turma ou por entrar em uma
nova escola, com contexto social diferente daquele que vivenciava, pode passar pelo chamado
“tempo de estranhamento”, tempo esse, que se não for trabalhado pelo/com o educando pode
leva-lo a evasão. Para que isso não aconteça, e chamando atenção para este apoio que o aluno
deve receber nesse momento de entrada em um novo contexto, Coulon apresenta duas outras
etapas desse percurso escolar: o “tempo da aprendizagem e o “tempo da afiliação”.
Nesse segundo tempo, o de aprendizagem, que acontece ainda no primeiro ano, o
aluno precisa se adaptar à nova realidade. Aqui ocorre uma aprendizagem complexa e
necessária para o prosseguimento, com a incorporação de novas rotinas institucionais e
referências intelectuais o que o leva a adotar estratégias diferentes de ordem cognitiva e
institucional.
No “tempo da afiliação”, última etapa desse processo, o estudante já mostra que está
adaptado a nova realidade, pois é capaz de assimilar regras, assim como aprender a interpretar
e lidar com as múltiplas obrigações escolares; tem autonomia para buscar conhecimentos em
fontes diversas, e dentre outras competências, possui a capacidade de conciliar a escola com o
mundo profissional.
Para o autor, o estudante precisa passar por um processo de transição entre a realidade
de antes e sua nova realidade, e esse processo, em geral, não é simples. Coulon (2008, p.21)
destaca que na França, o principal problema enfrentado pelos estudantes não é entrar na
universidade, mas permanecer nela. “Dessa forma, a democratização do acesso ao ensino
superior [...] não foi acompanhada por uma democratização do acesso ao saber”. O mesmo
acontece com os estudantes no Brasil seja do ensino médio ou universitário. Ávila (2011)
afirma que diferentes pesquisas realizadas no Brasil sobre o acesso e permanência de
estudantes de camadas populares nas universidades públicas revelam que os problemas
enfrentados pelos estudantes brasileiros são semelhantes aos enfrentados pelos estudantes
franceses.
Ainda em relação ao quadro 01, o indicador trabalho, segundo o estudo, interfere no
rendimento e permanência dos educandos na escola. Muitos tentam conciliar o estudo e o
trabalho, contudo, não conseguem aliar as duas coisas e, na maioria das vezes, deixam a
escola. Nesse sentido, Meksenas (1992) em estudo realizado sobre a evasão escolar dos
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alunos dos cursos noturnos, aponta que em virtude de estes serem obrigados a trabalhar para
sustento próprio e da família, exaustos da maratona diária e desmotivados pela baixa
qualidade do ensino, desistem dos estudos sem completar o ensino médio.
Como esses, existem outros motivos que conduzem o estudante a evadir-se. Alguns
autores buscam explicar a evasão escolar a partir de fatores externos à escola e outros, a
fatores internos.
Na abordagem que busca explicar a evasão escolar a partir de fatores externos,
Brandão et al. (1983), partindo de uma pesquisa desenvolvida pelo Programa de Estudos
Conjuntos de Integração Econômica da América Latina (ECIEL) aponta a família como um
dos determinantes do abandono escolar, seja pelas suas condições de vida, seja por não
acompanhar o aluno em suas atividades escolares. Demo (2000) também aponta como causas
externas da evasão escolar a pobreza das famílias, tanto material quanto política. No plano
material, segundo o autor, as condições muito desfavoráveis de sobrevivência prejudicam o
desenvolvimento físico e intelectual do educando. E no plano político, a falta de ambiente
positivo cultural, linguagem limitada, inexistente de material de leitura, impropriedade de
local para estudar e a falta de apoio familiar, também dificulta expressivamente a
possibilidade de êxito na escola.
Diferentemente dos autores que apontam o estudante e a família como responsáveis
pelo fracasso escolar, ressalta-se a responsabilidade da escola afirmando que:
O fenômeno da evasão e repetência longe está de ser fruto de características
individuais dos alunos e suas famílias. Ao contrário, refletem a forma como a escola
recebe e exerce ação sobre os membros destes diferentes segmentos da sociedade".
(FUKUI, 1980 apud BRANDÃO et al., 1983, p. 32).

Ao entrar na escola os alunos, na maioria das vezes, são tratados como tendo o mesmo
nível de conhecimento, a mesma capacidade de apreensão dos conteúdos, os mesmo costumes
e valores. A homogeneização que pode ocorrer em sala de aula traz expectativa que, quase
sempre, prejudica a aprendizagem e consequentemente favorece o abandono. Não levar em
conta as diferenças sociais, econômicas e culturais dos educandos pode afastá-los da escola ao
invés de incluí-los.
Para Bourdieu (1977) apud Cerqueira (2008), a escola não leva em consideração o
capital cultural4 de cada aluno:

4

O capital cultural é caracterizado por Bourdieu como um sistema de valores sociais, determinados pela união
de conhecimentos, informações, sinais linguísticos, posturas e atitudes e suas particularidades que, segundo o
autor, são adquiridos no seio familiar. CERQUEIRA (2008, p. 266-267)
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Os professores partem da hipótese de que existe, entre o ensinante e o ensinado, uma
comunidade linguística e de cultura, uma cumplicidade prévia nos valores, o que só
ocorre quando o sistema escolar está lidando com seus próprios herdeiros”.
(BOURDIEU,1977, apud CERQUEIRA, 2008, p. 266)

Desta forma, desprezar, ou não dá a devida importância aos conhecimentos e valores
trazidos pelo educando que, muitas vezes, são diferentes daqueles ditos “ideais”, pode causar
uma gap em sua vida estudantil que o afasta e consequentemente, interferem negativamente
na aprendizagem.
Para Brandão et al. (1983) a responsabilidade do professor pelo fracasso escolar do
aluno se deve às expectativas negativas que o discente tem em relação aos seus alunos
considerados como "deficientes", os quais, muitas vezes, apresentam comportamentos de
acordo com o que o professor espera deles. Segundo a autora, as expectativas, em geral,
podem influenciar os fatos da vida cotidiana, e que geralmente, as pessoas parecem ter a
tendência de se comportarem de acordo com o que se espera delas. Assim, a expectativa que
uma pessoa tem sobre o comportamento da outra, acaba por se converter em realidade. A este
fenômeno chamamos "profecia autorealizadora”.
Se por um lado, há aspectos externos à escola que interferem na vida escolar, há por
outro, aspectos internos da escola que também interferem no processo sócio educacional do
aluno, e quer direta ou indiretamente, acabam excluindo o estudante da escola, seja pela
repetência, seja pela evasão.
Frente à complexidade da questão e dos problemas hoje enfrentados pelas famílias e
pelas escolas públicas brasileiras, tanto por parte dos pais/responsáveis como por parte dos
profissionais, para garantir a permanência dos estudantes na escola até completar o ensino
médio, faz-se necessário um esforço conjunto para possibilitar uma melhoria real da educação
no país que contribua para a formação humana desses educandos oportunizando-os uma vida
melhor e os afastamento das estatísticas negativas que se presentifica no nosso cotidiano.
Rolim (2014) aponta a evasão escolar com um dos fatores que interferem no aumento
da criminalidade. Segundo o autor, muitos meninos que se afastam da escola, de fato, são
recrutados pelo tráfico de drogas e são socializados de forma perversa. Para ele, a prevenção
da criminalidade deve levar em conta a redução da evasão escolar, aspecto que costuma ser
negligenciado no Brasil quando o assunto é segurança pública. O autor aponta com causa da
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evasão para este tipo de público: o despreparo de professores para lidar com alunos mais
vulneráveis e indisciplinados; falta de conexão das escolas com as comunidades em regiões
violentas; escolas pouco interessantes e atrativas para o jovem das periferias.
Mas o que se tem feito para combater, ou mesmo, minimizar esse problema? França
(2015, p. 26) chama atenção que o combate à evasão está entre as estratégias de atuação do
Ministério da Educação (MEC), por meio do Decreto n° 6.094 de abril de 2007, que são:
I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir;
II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os
resultados por exame periódico específico; III - acompanhar cada aluno da rede
individualmente, mediante registro da sua frequência e do seu desempenho em
avaliações, que devem ser realizadas periodicamente; IV - combater a repetência,
dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como aulas de reforço
no contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial; V - combater a evasão
pelo acompanhamento individual das razões da não- frequência do educando e sua
superação.

Segundo o mesmo autor a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano
Nacional de Educação (PNE), que também apresentou estratégias para a redução da evasão
escolar:
No que se refere ao transporte escolar, o Programa Caminho da Escola tem o
objetivo de renovar e padronizar a frota de veículos escolares, de forma a garantir a
segurança e a qualidade do transporte dos estudantes e contribuir para a redução da
evasão escolar; implementar políticas de prevenção à evasão motivada por
preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra
formas associadas de exclusão (FRANÇA, 2015, p. 26).

Além dessas, outras iniciativas, de acordo com Burgos (2014) são realizadas pelos
poderes públicos no intuito de aumentar a frequência dos alunos, como o Bolsa Família, que
estabelece como uma das exigências para obtenção do benefício, o compromisso da família
com a permanência dos filhos na escola e com a frequência às aulas: 85% das aulas a cada
mês, no caso das crianças/adolescentes de até 15 anos, e 75% para aqueles que têm entre 16 e
17 anos. Estudo realizado pelo Ministério da Educação, por exemplo, conclui que o Bolsa
Família chega a aumentar a frequência escolar para crianças com idade entre 6 e 16 anos em 3
pontos percentuais, reduzindo em 36% o número de crianças fora da escola. E esse impacto
seria ainda mais eloquente nas regiões Norte e Nordeste do país.
Burgos (2014), ainda salienta que outra política federal com relação a evasão é o
Programa Saúde na Escola. Implementado em 2007, integra os ministérios da Saúde e da
Educação, em parceria com os municípios, para ampliar o atendimento de saúde básica aos
estudantes da rede pública de ensino. Uma de suas iniciativas é a realização de ações de
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promoção da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, articulando os setores de saúde e
educação, visando reduzir os índices de evasão escolar relacionada à gravidez na
adolescência. O autor, ainda, aponta o programa de erradicação do trabalho infantil, e o
programa de alfabetização na idade certa como iniciativas que certamente atuam
preventivamente em face da evasão escolar, na medida em que atacam fatores de risco que
levam à vulnerabilidade escolar.
Apesar das estratégias serem apresentadas pelo governo federal no intuito de diminuir
e/ou prevenir a evasão escolar, chegam à escola como iniciativas top-down (de cima para
baixo), e na maioria das vezes, fora do contexto das escolas. É necessário que a implantação e
implementação destas respeite a situação de cada região, estado, cidade e escola, pois cada
uma destes entes vivem uma situação sui generis que deve ser trabalhada no seu contexto para
que possa surtir efeito.
Constatar, através dos números, que muitas crianças e adolescentes estão fora da
escola, é necessário para que tenhamos a dimensão do problema; contudo, é muito mais
importante que a partir dessas constatações sejam envidados esforços das esferas
governamentais, bem como dos profissionais da educação e da família para o retorno e
manutenção desses educandos no local de onde não deverão sair até chegar ao final de sua
formação básica: a escola, lugar onde poderão exercer um dos direitos mais básicos a eles
garantidos pela nossa Constituição, o direito ao acesso e permanência na educação.
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2 O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA

Apelidada de “Princesa do Sertão” por Ruy Barbosa em 1919, Feira de Santana é a
segunda maior cidade da Bahia em número de habitantes, tem o comércio como segmento de
maior importância econômica e no campo educacional constitui-se como um dos polos de
grande significância regional principalmente pela presença de universidades e faculdades que
oferecem cursos em todas as áreas do conhecimento (GAMA, 2002). Nesta parte,
apresentaremos um breve histórico desta cidade, descreveremos o cenário e os principais
indicies e indicadores educacionais apresentados pelas escolas públicas estaduais de ensino
médio feirense, assim como a configuração da evasão escolar nessas unidades escolares.

2.1 A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA
Feira de Santana teve sua origem no começo do século XVIII, na fazenda Santana dos
Olhos D'água, de propriedade dos portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa.
Nessa fazenda foi construída uma capela em torno da qual surgiu um povoado. Ali se instituiu
uma feira, que se tornou um centro de permuta comercial e, por isto, pouso obrigatório de
tropas e viajantes que passavam pela estrada real de Capoeiruçu vindo do alto sertão da Bahia,
de Minas Gerais, do Piauí e de Goiás, com destino ao porto de Nossa Senhora do Rosário de
Cachoeira, à margem do rio Paraguaçu (FEIRA DE SANTANA, 2012).
Segundo o Plano Municipal de Educação (2012), em 6 de junho de 1873, a Lei
Provincial nº 1.320, concedeu foros de cidade à sede municipal, com a denominação de
Cidade Comercial de Feira de Santana. Os decretos estaduais de números 7.566 e 7.479, de 23
de junho e 8 de agosto de 1931, respectivamente, simplificaram o nome para Feira. Esta
denominação, todavia, foi modificada mais uma vez para o atual topônimo de Feira de
Santana, a partir da vigência do decreto estadual nº. 11.089, de 30 de novembro de 1938.
De acordo com Gama (2002), o município de Feira de Santana encontra-se no Território
de Identidade Portal do Sertão, o qual é formado por dezessete municípios: Água Fria, Amélia
Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Coração
de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São
Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova (Figura 02). Para Diniz
(2012) estes municípios, em sua maioria, compartilham a noção de pertencimento e de laços
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culturais em comum. Além disso, o Território de Identidade baseou-se na integração de
políticas públicas e a sua implementação.

Figura 02: Divisão Geográfica de Feira de Santana

Fonte: PME/Feira de Santana, 2012

Possui, segundo IBGE (2010) 622.639 habitantes e ocupa a segunda posição em
população do Estado atrás, apenas de Salvador. Em número de habitantes é a 34ª colocação no
ranking nacional, maior que oito capitais: Cuiabá/MT, Vitória/ES, Florianópolis/SC, Rio
Branco/AC, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR e Macapá/AP, conforme estimativas
calculadas pelo IBGE.
Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013), o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) municipal de Feira de Santana ocupa a 1.546ª posição no cenário nacional e
no Estado a 5ª posição. O IDH é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três
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dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Desta forma, o
município de Feira de Santana precisa melhorar, segundo o PENUD, a média de anos de
estudo da população adulta e expectativa de vida escolar; a Renda Nacional Bruta (RNB) per
capita, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes; a expectativa de vida da
população; principalmente as condições de saúde e dos serviços de saneamento ambiental.
No cenário econômico, o município de Feira de Santana ocupa uma posição
privilegiada confrontado com outras regiões do Estado da Bahia. De acordo com Lima (2008)
é uma zona de transição, que separa o Litoral do Sertão e se mistura na confluência de dois
eixos econômicos, sendo que um margeia o litoral, com algumas localidades acenando
prosperidade industrial, e outro se expande para o interior, com baixa densidade de
organização econômica e, em muitos lugares, ainda ostentando enormes dificuldades para
formar sua própria matriz de produção e de consumo, surgindo, assim, uma relação de
dependência, que muitas vezes é comparada com outras regiões dentro do próprio Estado da
Bahia.
O comércio (varejista e atacadista) e serviços (públicos e privados) congregam a
atividade de maior importância na estrutura econômica do município em arrecadação de
impostos e geração de emprego e renda.
O município tem como principal evento a Micareta, carnaval fora de época,
considerada uma das maiores festas populares do interior do Nordeste. Outro evento
importante é a Exposição Agropecuária no Parque João Martins da Silva. Como atrativos
turísticos podem ser citados o Mercado de Arte Popular (MAP), que funciona no antigo
prédio do Mercado Municipal, inaugurado em 1914 e 1915; o templo da Igreja de Nossa
Senhora dos Remédios, considerado como prédio mais antigo da cidade, presume-se que
tenha sido construído no final do século XVII; a Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), a qual estão ligados o Museu Casa do Sertão, o Observatório Astronômico Antares,
o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), o Museu Regional de Arte e a Galeria de
Arte Carlos. (FEIRA DE SANTANA, 2012).

2.2 O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
O município de Feira de Santana possui um Plano Municipal de Educação com
vigência de 2011 a 2021 que, atualmente, está passando por atualizações. O Plano Municipal
de Educação é documento que expressa a política educacional para todos os níveis, etapas e
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modalidades da educação e de ensino de um município e deve ser elaborado com a
participação do governo e da sociedade civil, e, a partir da análise do diagnóstico da educação
no município, traçar metas e estratégias a curto, médio e longo prazo.
O Plano Municipal de Educação de Feira de Santana tem seus objetivos pautados no
Plano Nacional de Educação que são em síntese:
a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do
ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no
tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; a
democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais,
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades
escolares locais em conselhos escolares ou equivalentes. (FEIRA DE SANTANA,
2012, p.32).

E como diretrizes, aquelas presentes no Art. 2º do PNE - 2011/2021:
I - Erradicação do analfabetismo; II - Universalização do atendimento escolar; III Superação das desigualdades educacionais; IV - Melhoria da qualidade do ensino; V
- Formação para o trabalho; VI - Promoção da sustentabilidade socioambiental; VII Promoção humanística, científica e tecnológica do País; VIII - Estabelecimento de
meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto
interno bruto; IX - Valorização dos profissionais da educação; e X - Difusão dos
princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação
(FEIRA DE SANTANA, 2012, p.33).

De acordo com Gama (2002), Feira de Santana é hoje uma das cidades de maior
desenvolvimento regional em educação da Bahia. Na educação básica, de acordo com INEP
(2015) o município possui 252 Escolas que ofertam ensino pré-escolar, 367 que ofertam
ensino fundamental e 74 escolas que ofertam ensino médio (Tabela 01).
Ao observarmos o número de estabelecimentos de ensino da cidade notamos que o
maior número de escolas está na esfera municipal, cuja responsabilidade legal é com a préescola e com o ensino fundamental, embora uma parcela dessas escolas do ensino
fundamental, 71 escolas, ainda esteja com dependência administrativa estadual. O Estado,
neste caso, responsabiliza-se por parte das escolas de ensino fundamental e pelas as escolas de
ensino médio.
As escolas públicas estaduais da Cidade de Feira de Santana estão localizadas em
bairros tanto da periferia quanto do centro (Figura 03) e possuem infraestrutura de acordo
com o Quadro 02.
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Tabela 01: Estabelecimentos de ensino por dependência administrativa no
município de Feira de Santana – Bahia, 2015.
Dependência
administrativa

Pré-escolar

Ensino fundamental

Ensino médio

Federal

-

-

1

Estadual

-

71

51

Municipal

138

167

-

Particular

114

129

22

Total

252

367

74

Fonte: MEC/INEP (2005)

Figura 03: Escolas Públicas Estaduais em Feira de Santana, 2017

Fonte: Google Map (2017).

Analisando o quadro 02, percebemos que a infraestrutura das escolas públicas
estaduais da Cidade de Feira de Santana merece maior atenção.
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Quadro 02: Infraestrutura das Escolas Públicas Estaduais de Feira de Santana, 2015
Tipo de serviços
Alimentação

Serviços

Dependências

Equipamentos

Tecnologia

Itens
Escolas que fornecem alimentação

100%

Escolas que fornecem água filtrada

98%

Água via rede pública

88%

Energia via rede pública

100%

Esgoto via rede pública

44%

Coleta de lixo periódica

88%

Biblioteca

43%

Cozinha

96%

Laboratório de informática

47%

Laboratório de ciências

7%

Quadra de esportes

22%

Sala para leitura

29%

Sala para a diretoria

60%

Sala para os professores

40%

Sala para atendimento especial

19%

Sanitário dentro do prédio da escola

86%

Aparelho de DVD

74%

Impressora

84%

Máquina copiadora

44%

Projetor multimídia

28%

Televisão

84%

Internet

52%

Banda larga

34%

Computadores para uso dos alunos e

2.315

administrativo
Escolas com dependências acessíveis aos
Acessibilidade

portadores de deficiência
Escolas com sanitários acessíveis aos
portadores de deficiência

Funcionários

Percentual

Funcionários em todas as escolas

Fonte: Censo Escolar/ INEP, 2015

equipamentos
14%
29%
9.901
funcionários

43
Observamos que no nível dos serviços o item esgoto via rede pública está abaixo do
50%, isso é preocupante uma vez que trabalhamos com crianças e jovens, e saneamento
básico é questão de saúde pública e não deve ser negligenciado.
No nível dependências, é necessário que sejam implantados e implementados um
número maior de laboratórios de ciências, assim como construídas um maior número de
quadras poliesportivas, pois aulas práticas em laboratórios e práticas desportivas, segundo
Satyro e Soares (2007), ajudam a sedimentar o conhecimento e a melhorar o condicionamento
físico, respectivamente, o que refletirá no seu desempenho acadêmico. Nos demais níveis e
itens, podemos destacar a necessidade de maior número de projetores multimídias e internet
banda larga, na maioria das escolas, assim como itens de acessibilidade.
A deficiência de infraestrutura nas escolas, de acordo com os mesmos autores, afeta
diretamente a qualidade da educação. Prédios e instalações inadequadas, a inexistência de
bibliotecas, espaços esportivos e laboratórios, a falta de acesso a livros didáticos, materiais de
leitura, a relação inadequada ao tamanho da sala de aula e o número de alunos, são problemas
que influenciam diretamente no desempenho dos alunos.
Mesmo com todas essas deficiências estruturais e necessidade de equipamento para as
escolas, Feira de Santana realizou, acordo com o INEP (2015), no ano de 2015, por nível de
ensino, 12.801 matrículas na pré-escola, 74.136 no ensino fundamental e 18.762 no ensino
médio.
No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), calculado com base no
aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de
aprovação), segundo o mesmo Instituto, a cidade de Feira de Santana obteve nos anos iniciais
do ensino fundamental nota 4,0 (Gráfico 03) e nos anos finais nota 3,1 (Gráfico 04). A meta
prevista para o IDEB dos anos inicias e finais do ensino fundamental foi 4,3 e 3,9
respectivamente. Esses números mostram, segundo INEP, que os alunos não estão com os
conteúdos totalmente garantidos e não conseguem realizar todas as operações e conexões,
sejam matemáticas ou de linguagem, de forma adequada para a série na qual estão
matriculados.
Quando analisamos o histórico desses índices ao longo dos anos constatamos que, nos
anos iniciais do ensino fundamental, em 2007, a meta proposta pelo INEP foi ultrapassada,
mostrando que houve avanço na aprendizagem. Contudo, do ano de 2007 a 2013 o IDEB
dessas escolas decresceu, só conseguindo retomada em 2015. Já, as séries finais do ensino
fundamental conseguiram manter este índice em crescimento ao longo desses mesmos anos,
vindo a decrescer, somente, em 2015. Esse não crescimento do IDEB, nessas séries, reflete
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diretamente no ensino médio, próximo nível que esses alunos cursarão e, com mostram os
indicadores, sem os pré-requisitos necessários para isso.
Gráfico 03: Feira de Santana: apuração e meta do IDEB para anos iniciais do ensino
fundamental – escolas públicas, 2005 -2021

Fonte: Inep (2015)

Gráfico 04: Feira de Santana: apuração e meta do IDEB para anos finais do ensino
fundamental – escolas públicas, 2005 -2021

Fonte: Inep (2015)
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Em se tratando do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 2015 as médias das
notas dos alunos das escolas públicas de Feira de Santana estão expressas na tabela 02.

Tabela 02: Média das notas do ENEM das escolas públicas de ensino médio de Feira de
Santana, 2015
Ciências

Ciências da

Linguagens e

Humanas

Natureza

Códigos

562,84

474,72

503,08

Matemática

455,32

Redação

537,6

Fonte: INEP (2015)

Os números apresentados pelos alunos do ensino médio das escolas públicas estaduais
da Cidade de Feira de Santana estão, acima da média, em 3 áreas e abaixo da média em 2
delas. Isso reflete que esses educandos não apresentam proficiência necessária em todas as
disciplinas que integram as áreas do saber. Tomando por base que o ensino fundamental
precede o médio, podemos inferir que os resultados do IDEB, também insuficiente,
influenciam diretamente os resultados do ensino médio, já que os alunos ou são da mesma
rede ou migra da rede municipal para a estadual. É preciso que ambas as redes utilizem esses
resultados para traçarem estratégias para a melhoria da educação no município como um todo.
Os resultados do Enem por escola devem, no entanto, ser considerados com cautela,
uma vez que a participação dos estudantes no exame é voluntária. Por esta razão, a
representatividade dos resultados varia de acordo com o percentual de participação de
estudantes em cada escola.
De acordo com Morin (2000, p. 36), o “conhecimento das informações ou dos dados
isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto”. Assim
sendo, na análise de resultados, é importante considerar as informações contextuais que são
disponibilizadas, como os indicadores de nível socioeconômico e de formação docente da
escola para, a partir disso, realizar uma análise mais fidedigna da situação.
Frete ao cenário educacional apresentado, tanto com as dificuldades estruturais
encontradas nas escolas, quanto com os números das avaliações externas, constatamos um
campo que necessita de atenção por parte dos governantes, pais, professores e gestores
educacionais, no estabelecimento de estratégias em favor da melhoria da qualidade da
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educação a partir de uma análise que os faça ver, os avanços, mas principalmente os desafios
a serem enfrentados para suplantarem essas dificuldades, juntamente com os educandos,
partícipes ativos desse processo, para que no futuro não tenhamos interrupção no percurso
educativo destes, o que levará ao aumento dos índices de evasão escolar.
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO
O presente trabalho resulta de uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa, de
cunho explicativo, tendo o estudo de caso como estratégia (Quadro 03). Segundo Yin (2001),
o estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um método abrangente,
com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Para Gil (2002) o estudo de
caso consiste no profundo e exaustivo estudo de um ou poucos objetos, de maneira que
permita seu amplo e detalhado conhecimento.
Utilizamos esta metodologia, para este estudo, pois nos debruçamos de forma
aprofundada sobre o caso da evasão escolar, especificamente, nas escolas públicas de ensino
médio regular da Cidade de Feira de Santana, com todas as especificidades deste locus e de
toda comunidade ligada direta ou indiretamente a ele.
Quadro 03: Enquadramento da pesquisa

Fonte: Autor e Orientador

4.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
O problema de pesquisa é "balizador" de toda investigação, daí a importância de sua
elaboração ser precedida de longa reflexão e estudo. Para a estratégia estudo de caso é
apropriada a utilização de questões do tipo "como" e "por que” pois, são ambivalentes e
necessitam de esclarecimentos (YIN, 2001, p. 42).
Este trabalho tem a seguinte questão de pesquisa: Como classificar o risco à evasão
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escolar nas escolas pública estaduais de ensino médio da cidade de Feira de Santana na
Bahia? E partindo desta pergunta buscou construir todo o trabalho relacionando o resultado
obtido, da análise de dados, com a classificação do risco à evasão escolar.

4.2 DEFINIÇÃO DA UNIDADE-CASO
Uma unidade-caso pode referir-se a um indivíduo num contexto definido, contudo, de
acordo com Gil (2002), o conceito de caso ampliou-se, a ponto de poder ser entendido como
uma família ou qualquer outro grupo social, um pequeno grupo, uma organização, um
conjunto de relações, um papel social, um processo social, uma comunidade, uma nação ou
mesmo toda uma cultura. Os critérios de seleção dos casos variam de acordo com os
propósitos da pesquisa.
A unidade-caso desta pesquisa é a evasão escolar estudada em 22 escolas públicas
estaduais de ensino médio da Cidade de Feira de Santana na Bahia. Escolhidas a partir de
seus índices de abandono nos anos de 2014 e 2015.

4.3 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE CASOS
Os estudos de caso podem ser constituídos tanto de um único quanto de múltiplos
casos. Para este estudo foi utilizado o caso da evasão escolar nas 22 escolas públicas estaduais
de ensino médio da Cidade de Feira de Santana.
4.3.1 Critério de inclusão e exclusão
Dentre todas as escolas públicas estaduais de ensino médio da Cidade de Feira de
Santana, participaram do presente estudos aquelas que oferecem apenas ensino médio regular,
excluídas desta forma, as unidades escolares que ofertam ensino médio integral, médio
profissional e Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade Médio (EJA médio). Dentre as
escolas de ensino médio regular foram incluídas no estudo aquelas que apresentaram em 2014
e/ou 2015 taxa de evasão (segundo dados do SGE/BA) maior ou igual à taxa média de evasão
das escolas de ensino médio regular dessa cidade. Partindo desses critérios entraram na
pesquisa vinte e duas unidades escolares.
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4.3.2 Amostragem
A amostra inicial foi composta por todos os alunos evadidos das 22 escolas
selecionadas dos anos de 2014 (11 escolas) e 2015 (11 escolas), cujos dados estavam
presentes no banco de dados do SGE. Desta forma, compuseram a amostra do ano de 2014,
seiscentos e três alunos e do ano de 2015, trezentos e oitenta e sete educandos, perfazendo
uma amostra total de novecentos e noventa discentes. Contudo, quando iniciamos a pesquisa,
nas escolas, para verificação dos prontuários de tais estudantes, constatamos que nem todos os
dados registrados no SGE estavam nos prontuários dos alunos (2014: faltaram dados em
setenta e três prontuários; 2015: faltaram dados em trinta e sete prontuários); tivemos também
casos da não existência de portuária arquivados: trinta e dois em 2014 e dezenove em 2015. E
ainda, retiramos da pesquisa aqueles registros dos alunos que estavam duplicados nos dados
do SGE em 2014 (vinte e oito alunos) e 2015 (nove alunos).
Assim, não entraram na pesquisa os alunos cujos dados estavam incompletos no SGE,
os portuários não foram encontrados nas escolas ou apresentaram registros duplicados no
SGE.

Portanto, tiveram seus dados analisados setecentos e noventa e dois alunos

(quatrocentos e setenta, em 2014, trezentos e vinte e dois em 2015), que compuseram a
amostra final desse estudo. A tabela 03 sintetiza os números relativos a amostra.

Tabela 03: Síntese da amostra
Anos

Nº de alunos
evadidos – SGE
(Amostra inicial)

Prontuários
incompletos

Prontuários
Inexistentes

Registros
Duplicados no
SGE

Amostra Final

2014

603

73

32

28

470

2015

387

37

19

09

322

Total

990

110

51

37

792

Fonte: Próprio autor.

4.4 ASPECTOS ÉTICOS
Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB), possui Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
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(CAAE) de número 63088116.2.0000.0057 e teve Parecer Consubstanciado aprovado (Anexo
A) sob o número 2.007.871 em 08 de abril de 2017.
Foi realizada em observância a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
466/12 (BRASIL, 2012a), respeitando os princípios da autonomia, da beneficência, da não
maleficência, da justiça e da equidade.
Desta forma, os pesquisadores assumiram o compromisso de preservar a privacidade
dos participantes cujos dados foram coletados e divulgados no anonimato sem possibilidade
de identificação dos mesmos, e asseguram que as informações foram utilizadas única e
exclusivamente para a execução da pesquisa apresentada.
Tomando por base que toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e
gradações variadas, que são justificados pelos benefícios que traz para os envolvidos, este
trabalho tem quantificação de risco baixo para seus participantes, segundo Resolução CNS
466/12466/12 (BRASIL, 2012a) por utilizar dados secundários dos mesmos, e ainda assim,
para este trabalho, os riscos foram/serão minimizados da seguinte forma:
 Não serão utilizadas as informações confidenciais a que os pesquisadores tiveram
acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, no presente ou futuro,
para o uso de terceiros;
 Não serão efetuadas gravações ou cópia da documentação confidencial a que os
pesquisadores tiveram acesso;
 Não serão apropriados pelos pesquisadores material confidencial e/ou sigiloso da
tecnologia que foram disponibilizados;
 Não serão repassados o conhecimento das informações confidenciais, tendo os
pesquisadores responsabilidades por todas as pessoas que vierem a ter acesso às
informações, por seus intermédios, e obrigando-os, assim, a ressarcirem a ocorrência
de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das
informações fornecidas.
 Todos os prontuários foram consultados na secretaria da própria unidade escolar,
solicitados à secretaria por meio do número da matrícula do aluno evadido. Em
nenhum momento utilizou-se referência nominal para identificação dos prontuários.
As informações foram sintetizadas por meio da ficha documental (Apêndice A).
 Nenhum material contido no portuário do aluno (documento pessoal, ficha de
observação, ou histórico escolar) foi gravado, fotografado ou copiado.
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4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO
Segundo Lakatos e Marconi (2001) variáveis nos estudos quantitativos são os valores
que assumem determinadas características dentro da pesquisa.
A partir das pesquisas da UNICEF (2014), PNAD (2011) e INEP (2014) onde são
utilizados indicadores escolares para determinar os índices de abandono, aliados aos estudos
de Krawczyk (2009), Satyro e Soares (2007), Fialho e Ramalho (2010) que relaciona a
infraestrutura escolar com a permanência do educando na escola, foram escolhidas as
variáveis desse estudo, de acordo com o quadro abaixo:
Quadro 04: Variáveis da pesquisa
Aluno
Pessoais

Acadêmicas

Escola
Infraestrutura

Variáveis

Tamanho/localização
Variáveis

Gênero

Abandono

Biblioteca

Porte

Idade

Aprovação

Conservação

Localização

Série

Defasagem
Idade-Série

Laboratório de
Ciências

-

Turno

Notas de Português

Laboratório de
informática

-

Turma

Notas de Matemática

Quadra
esportiva

-

-

Observações

Internet sem fio

-

-

Reprovação

-

-

-

Transferência

-

-

-

Unidades Frequentadas

-

-

Fonte: Próprio autor, 2017.
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4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DADOS
Na maioria das estratégias de pesquisas é utilizada uma técnica básica para a coleta de
dados e outras de forma complementar. No estudo de caso utiliza-se sempre mais de uma
técnica. De acordo com Gil (2002), isso constitui-se um princípio básico que não pode ser
descartado. Os resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da convergência
ou da divergência das observações obtidas de diferentes procedimentos. A utilização de
múltiplas fontes de evidência, segundo Yin (2001), constitui o principal recurso de que se vale
o estudo de caso para conferir significância a seus resultados.
No presente estudo os dados foram coletados das seguintes fontes: banco de dados do
SGE, prontuários dos alunos evadidos, arquivados nas suas unidades escolares, e da
observação direta realizada pelo pesquisador nas escolas selecionadas para este estudo
(procedimento descrito no item observação direta). Desta forma realizamos a chamada
triangulação dos dados (Figura 04), ou seja, diferentes fontes para obtenção de evidências.

Figura 04: Triangulação dos dados da pesquisa

Registro em Arquivos (SGE)

Classificação do risco à
Evasão

Observação direta

Fonte: Próprio Autor

Fonte documental

53
Para Yin (2001), qualquer descoberta ou conclusão em um estudo de caso,
provavelmente será muito mais convincente e acurada quando baseada em várias fontes
distintas de informações, obedecendo a um estilo corroborativo de pesquisa.

4.6.1 Registros em arquivos
Foi realizado utilizando a base de dados do Sistema de Gestão Escolar (SGE), um
sistema em ambiente web onde estão registrados os dados dos alunos de todas as escolas
públicas estaduais da Bahia. Constitui-se, portanto, em uma importante fonte de coleta de
dados. A figura 05 apresenta a tela inicial do Sistema:

Figura 05 – Tela de acesso ao SGE

Fonte: http://sge.educacao.ba.gov.br/escolas/login.tela . Acesso: 2 abr. 2017

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia (2010), O SGE
é uma ferramenta gerencial para a rede pública estadual de ensino da Bahia, que facilita a
administração escolar no que diz respeito à execução das atividades escolares pois
disponibiliza planilhas de planejamento por série e disciplinas; distribuição de séries e turmas,
matrizes curriculares; ao acompanhamento, no concernente a frequência dos alunos suas
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notas, progressão parcial (dependência por disciplina), necessidade de utilização transporte
escolar, movimentação do aluno (transferência), e controle de suas atividades, tais como
comprimento dos dias letivos, números de aulas dadas por disciplinas/série, atas de resultados
parciais e finais. Essa ferramenta permite a atualização em tempo real da base de dados
gerenciais da Secretaria de Educação.
Com esse sistema, segundo Bahia (2010), são integradas as informações de todas as
escolas da rede estadual de ensino, evitando distorções no planejamento da educação e
permitindo a identificação da demanda real de vagas nas escolas, a padronização dos
documentos escolares emitidos pelas escolas, informações referentes aos indicadores
educacionais e a eficiência na gestão de cada uma das escolas.
A Portaria nº 2970/2010 publicada do Diário Oficial do Estado da Bahia em 08 de
abril de 2010, que dispõe sobre a utilização do Sistema de Gestão Escolar (SGE), pelas
unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado da Bahia, traz em seu artigo
Art. 2º os objetivos desse Sistema, no âmbito da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia:
I - O registro, a movimentação, o acompanhamento e o controle dos
procedimentos relativos às informações da gestão escolar; II– A emissão da
documentação escolar oficial e dos relatórios de acompanhamento pedagógico
das Unidades Escolares de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº
9394/96); III – A disponibilização de ferramenta apropriada à montagem da
matriz de carga horária, de acordo com as prioridades e necessidades próprias de
cada unidade escolar; IV - A racionalização das rotinas de escrituração escolar,
no âmbito das unidades escolares; V – O acompanhamento E o gerenciamento
das informações disponibilizadas pelas Unidades Escolares visando o
aprimoramento das políticas públicas de ensino; VI- A integração da base de
dados dos sistemas existentes na Secretaria da Educação, através do registro e
controle de: Unidades Escolares, anexos e extensões, rede física e equipamentos
escolares, matrícula escolar e movimentação de alunos, movimentação de
docentes, matriz curricular, acompanhamento acadêmico, censo escolar e
transporte escolar. BAHIA (2010, p. 1-3).

Por estar em constante atualização, os dados presentes no SGE constituem-se numa
importante fonte de pesquisa. Para isso, é necessário que esses dados sejam atualizados
constantemente. É responsabilidade de cada unidade escolar proceder essa atualização
diariamente com lançamento de notas, falta ou movimentação dos alunos, e ao final de
cada unidade escolar, com resultados parciais e/ou finais dos alunos. Nem sempre essa
atualização acontece em tempo real, em todas as escolas. É papel dos Núcleos Territoriais
de Educação acompanhar esses lançamentos junto as escolas. Embora seja uma limitação,
a desatualização temporária do SGE não afetou o presente estudo, pois utilizou-se os dados
referentes aos anos de 2014 e 2015, os quais encontravam-se atualizados.
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4.6.2 Fonte documental
Uma vez selecionadas as escolas e os alunos que participaram da pesquisa (conforme
apresentado nos itens critérios de inclusão/exclusão e amostragem), foram utilizados os
prontuários dos alunos contendo documentos pessoais, histórico escolar e fichas de
observação comportamental, para confirmação dos dados pesquisados no banco de dados do
SGE com o objetivo de verificar se houve alguma divergência de informações, e ainda
verificação de dados novos relativos ao comportamento dos alunos.
4.6.3 Observação direta
Ao realizar uma visita de campo ao local escolhido para o estudo de caso, pode-se
estar criando a oportunidade de fazer observações diretas. Essas observações servem como
outra fonte de evidência.
Para esta pesquisa foram observados, pelo pesquisador em visita às escolas
selecionadas, os seguintes itens:

estado de conservação da estrutura física, presença de

biblioteca, laboratórios de informática e ciências, quadra poliesportiva, acesso à internet, porte
da escola5 e localização, se em bairros periféricos ou centrais.
4.6.4 Instrumentos de coleta de dados
Para realizar a coleta de dados é necessário definir qual ou quais os instrumentos serão
utilizados. No caso dos dados do SGE o instrumento de coleta foi planilha em Excel ®
(Microsoft office Excel ®) que o próprio sistema exporta de acordo com os comandos por ele
recebido. Para a pesquisa documental e a observação direta foram utilizadas fichas de análise
documental (Apêndice A) e de observação (Apêndice B), respectivamente, estruturadas e
categorizadas através de escala numérica.
4.7 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados do SGE coletados foram, primeiramente, tratados pelo Power BI uma
ferramenta integrada a esse sistema que analisa os dados e os exporta através de planilhas e
5

O Estatuto do Magistério Público do Ensino fundamental e Médio do Estado da Bahia, tipifica as Escolas
Estaduais de acordo ao número de alunos: de 120 a 500 pequeno porte, de 501 a 1400 médio porte, de 1401 a
2500 grande porte e acima de 2500 alunos porte especial. Anexo V da Lei nº 8.261 de 29 de maio de 2002.
Disponível em <http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=78384&>. Acesso em: 7 mar. 2017.
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gráficos. Essa sistematização é realizada segundo comandos do usuário, que escolhe os
cruzamentos das variáveis necessárias ao estudo. A figura 06 apresenta a tela de trabalho da
ferramenta.
Figura 06: Tela de trabalho do Power BI

Fonte: < https://app.powerbi.com> Acesso: 2 abr. 2017

Uma vez exportados, os dados do SGE foram agregados aqueles da pesquisa
documental e da observação direta, e tratados pelo Statistical Package for Social Science for
Windows (SPSS), um software para análise estatística de dados que permite realizar cálculos
complexos, como análise de representatividade e de correlação. Utilizando este software foi
verificada, dentre outras análises, a representatividade que as variáveis do estudo possuem na
ocorrência da evasão escolar.
Realizado o tratamento dos dados com o Power BI e o SPSS, estes foram submetidos a
uma análise discriminante, a fim de construir um modelo de credit score que permitiu
classificar o perfil dos sujeitos da pesquisa em grupos relativos ao grau de risco que estes
apresentam em relação a evasão escolar: baixo, médio ou alto. O credit score é uma
ferramenta estatística utilizada na área financeira para concessão de crédito. A partir da
análise das características do cadastro de um indivíduo e seu agrupamento (sexo, idade, estado
civil, renda etc.) é capaz de determinar, se um certo cliente é merecedor ou não de crédito.
Nesse trabalho ele foi adaptado para configurar o perfil do aluno, a partir do agrupamento das
características analisada pelo SPSS e suas correlações, e dessa forma foi realizada a
classificação do risco à evasão escolar em baixo, médio ou alto. Esta classificação serviu para
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a criação de um protocolo eletrônico que será utilizado, em estudos posteriores, nas escolas
públicas estaduais de ensino médio da cidade de Feira de Santana, como instrumento
diagnóstico, para identificar os alunos que apresentam risco à evasão escolar.
A Figura 07 apresenta as fases de tratamento dos dados dessa pesquisa, desde a coletas
no SGE até o agrupamento destes para gerar o perfil dos alunos que culminou com
classificação do risco à evasão escolar, a partir da qual foi proposto o desenvolvimento do
Protocolo Eletrônico.

Figura 07: Fases de tratamento dos dados

SPSS

Dados do SGE
2014 – 2015

Verificar escolas
ensino médio com
elevadas taxas de
abandono escolar

POWER BI

Ficha de análise documental

Dados dos
indicadores
educacionais

Observação
direta
S
P
S
S

Prontuários
dos alunos

Protocolo Eletrônico

SPSS
Classificação do
risco a evasão
escolar: baixo,
médio ou alto

S
C
O
R
E

Agrupamento das
características dos
alunos (perfil)

Fonte: Próprio Autor, 2017.

O quadro 05 apresenta um resumo de toda a metodologia do presente estudo desde a
pergunta de partida aos resultados esperados.
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Quadro 05: Esquema metodológico
Questão

Hipótese

Objetivos

Como classificar o risco à evasão escolar nas Escolas Públicas Estaduais de
Ensino Médio da cidade de Feira de Santana na Bahia?
O Sistema de Gestão Escolar (SGE) pode ser um dos mecanismos utilizados para a
redução da evasão escolar. As informações constantes na base de dados desse
sistema podem, se bem trabalhadas e analisadas, subsidiar a classificação de risco
à evasão escolar nas unidades escolares que utilizam esse Sistema.

Geral

Identificar os fatores que contribuem para à evasão escolar nas
escolas públicas estaduais de ensino médio da Cidade de Feira
de Santana, a partir do uso dos dados presentes no Sistema de
Gestão Escolar da Secretaria de Educação do Estado da Bahia
(SGE/BA), para a determinação do perfil dos alunos evadidos
e posterior classificação do risco a evasão escolar.
Identificar as escolas pública estaduais de ensino médio
regular da cidade de Feira de Santana, com taxa de evasão
escolar maior ou igual a média apresentada por essas escolas,
nos anos de 2014 e 2015, assim como os alunos delas
evadidos;

Específicos

Analisar, estatisticamente, os indicadores educacionais
apresentados pelos alunos evadidos, bem como as informações
relativas ao ambiente escolar e a presença de equipamentos
físicos, dessas escolas;

Agrupar as características apresentadas, pelos indicadores e
pelas escolas por eles frequentadas, por meio das quais será
construída a classificação do risco a evasão escolar.
Desenvolver um protocolo eletrônico (software aplicativo)
com base na classificação de risco, apresentada.

Contexto
Categoria
Método de
Análise

Escolas Públicas Estaduais de Ensino Médio da Cidade de Feira de Santana com
altas taxas de evasão escolar.

Feira de Santana; Ensino médio; Evasão escolar;
Trata-se de uma pesquisa aplicada, de cunho explicativo, de abordagem
quantitativa com procedimento de análise estatística (Power BI, SPSS e credit
score) dos dados.
Classificação de risco à evasão escolar em alto, médio e baixo;
Desenvolvimento do protocolo eletrônico (software aplicativo);

Resultados

Influenciar positivamente os indicadores educacionais de ensino médio da
cidade de Feira de Santana;
Contribuir para o conhecimento das causas da evasão escolar e para melhoria
das políticas públicas do ensino médio.

Fonte: Adaptado de Mota Júnior (2017, p. 95)
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5 PROCEDIMENTOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DO RISCO A EVASÃO

Apresentamos aqui, os procedimentos necessários para estabelecer critérios de
classificação do risco à evasão escolar à luz dos dados coletados. Serão descritas as etapas que
culminaram no protocolo eletrônico proposto neste trabalho.
Incialmente houve a identificação das escolas participantes, a partir da média
aritmética da taxa de evasão apresentada por cada uma delas, considerando os critérios de
participação estabelecidos para este estudo.
Segundo Magalhães e Lima (2002) a média aritmética, juntamente como mediana e a
moda são medidas de tendência central que fornecem um valor númerico representativo do
valor médio (central) de uma distribuição de valores. Assim, a média atitmética ou média de
um comjunto de N valores X:

X1, X2, X3, ..., Xn

usualmente representado por X, é definida

por:
(1)

Neste caso, “X” representa a taxa de evasão de cada escola e “N” o número de escolas.
A Tabela 04 mostra o número de escolas públicas estaduais de ensino médio regular da
Cidade de Feira de Santana, em funcionamento nos anos de 2014 e 2015, assim como a taxa
média de evasão destas, exportados do SGE por meio do Power BI.

Tabela 04 - Dados da evasão das escolas públicas estaduais de ensino médio de Feira de
Santana, 2014 e 2015
Anos

Nº de escolas

Nº total de alunos

Taxa média de
evasão

Nº de alunos
evadidos

2014

43

14.799

4,61

682

2015

43

15.660

2,65

415

Fonte: Próprio autor com base nos dados do SGE, 2017

De posse da taxa média de evasão escolar/ano das escolas de ensino médio, foram
detectadas as escolas com taxa de evasão maior ou igual a taxa média apresentada em 2014 e
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2015, onze escolas em cada ano. Assim chegamos às escolas onde foi desenvolvida a pesquisa
de campo.
A tabela 05 mostra as escolas em cada ano, o número total de alunos do ensino médio
regular, o percentual de evasão escolar e o número de alunos evadidos, em ordem decrescente
com relação a taxa de evasão.
Tabela 05 - Feira de Santana: taxa de evasão das escolas públicas estaduais de ensino
médio incluídas na pesquisa, 2014 e 2015
ESCOLAS - 2014

Nº de
Nº de
alunos no alunos
E.M.
evadidos

Taxa de
evasão
(%)

ESCOLAS - 2015

Nº de
Nº de
alunos no alunos
E.M.
evadidos

Taxa de
evasão
(%)

Centro Noturno de
Educação da Bahia

281

103

Colégio Estadual
36,65 Governador Luiz
Viana Filho

739

129

17,46

Colégio Estadual
Governador Luiz
Viana Filho

754

178

23,61

Colégio Estadual
Odorico Tavares

402

58

14,43

Colégio Estadual
Edelvira de Oliveira

74

12

Colégio Estadual
16,22 Georgina de Melo
Erismann

49

6

12,24

Colégio Estadual
Ernesto Carneiro

483

76

15,73

Colégio Estadual
Edelvira de Oliveira

94

11

11,7

Colégio Georgina
Soares Nascimento

296

43

14,53

Colégio Estadual
Ernesto Carneiro

507

54

10,65

386

55

Colégio Estadual
14,25 Joao Barbosa de
Carvalho

277

28

10,11

277

38

13,72

Colégio Estadual
Padre Vieira

334

29

8,68

56

7

Colégio Estadual
12,5 Doutor Jair Santos
Silva

304

25

8,22

450

44

Centro Noturno de
Educação da Bahia

92

7

7,61

Colégio Estadual
Padre Vieira

331

29

364

15

4,12

Colégio Estadual
Uyara Portugal

348

18

675

25

3,7

Colégio Estadual
Joao Durval
Carneiro
Colégio Estadual
Doutor Jair Santos
Silva
Colégio Estadual
Georgina de Melo
Erismann
Colégio Estadual
Polivalente de Feira
de Santana

Total

3.736

603

9,78

Colégio Estadual
8,76 Edith Machado
Boaventura
Escola do Centro de
5,17 Assistência Social
Santo
16,14

3.837

387

10,09

Fonte: Próprio autor com base nos dados do SGE/2017

Podemos notar que a taxa média da evasão escolar nas escolas apresentadas na tabela
acima, foi em 2014 de 15,53% e em 2015 de 9,65%. Taxas muito mais elevadas do que
aquelas apresentadas, segundo o INEP (2015), no Brasil (2014 - 8,7% e 2015 – 7,8%) na
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Bahia (2014 – 6,35% e 2015 – 6,15%) e em Feira de Santana, pelas demais escolas de ensino
médio (2014 – 4,1% e 2015 – 2,65%).
Do exposto, podemos afirmar que estas são as escolas mais representativas para o
problema da evasão escolar no ensino médio na Cidade de Feira de Santana, por apresentar o
maior número de alunos evadidos, consequentemente, as maiores taxas de evasão.
Como já descrito no percurso metodológico, a amostra final do presente estudo foi
composta por 792 alunos evadidos das 22 escolas selecionadas. Desses sujeitos e de suas
escolas, foram escolhidas as variáveis dessa pesquisa (ver item 4.5 - variáveis do estudo) as
quais fizeram parte da composição dos itens que integraram os instrumentos de coletas de
dados (Apêndices A e B). As respostas dadas a esses itens geraram os dados que conformaram
o banco de dados específico desse estudo o qual foi analisado pelo SPSS, levando em
consideração o grau de representatividade que cada uma dessa variáveis tem na ocorrência da
evasão escolar.
O método de extração dos dados dessa pesquisa, foi a análise de componentes
principais que, Segundo Varela (2008), é uma técnica estatística multivariada que transforma
um conjunto de variáveis originais em outro conjunto de variáveis de mesma dimensão
denominado componente principal.
Os componentes principais apresentam propriedades importantes: cada componente
principal é uma combinação linear de todas as variáveis originais, são independentes entre si e
estimados com o propósito de reter o máximo de informações, em termos da variação total
contida nos dados.
Na análise de componentes principais realiza-se a escolha das formas mais
representativas de dados a partir de combinações lineares das variáveis originais. Para Varela
(2008) esta técnica pode ser utilizada para geração de índices e agrupamento de indivíduos.
Os indivíduos são agrupados segundo seu comportamento dentro da população, representado
pela variação do conjunto de características que define o indivíduo. É esse agrupamento de
característica dos educandos, que abandonaram suas escolas, que necessitamos para
determinar o risco a evasão escolar, nesse estudo.
A tabela 06 mostra o resultado final da análise que traz a matriz de componentes
rotacionados, baseado no método Varimax com normalização Kaiser, com convergências em
20 interações. Foram desprezadas as variáveis com carga fatoral inferior a 0,35 assim sendo,
as variáveis aprovação e presença de internet com wifi, não apresentaram representatividade,
para a evasão escolar, portanto, não foram utilizadas nas análises. As demais foram
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categorizadas por confluência de fatores, de acordo com a maior ou menor representatividade
na ocorrência da evasão.

Tabela 06: Matriz de componentes rotacionados das variáveis do estudo
Componente
Categoria
Idade na série
Defasagem/ano

Defasagem
idade/série

Série

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-,880
,766
-,635

Lab. informática

,862

Lab. ciências
Biblioteca

,578
Infraestrutura

-,563

Quadra

,869

Porte

-,651

Reprovação
Abandono

-,814
Desempenho

Observações
Localização

,507
Localização

Conservação
Conservação /
Turno

Turno
Notas de português
Notas de matemática
Gênero
Frequência na unidade
Transferência

,732

Disciplinas
críticas
Gênero /
Frequência
Movimentação

,933
,694
,665
,788
,768
-,696
,588
0,3911

Fonte: Próprio Autor, baseado na análise do SPSS, 2017.

Assim sendo a primeira categoria, defasagem idade e série, agrupou as variáveis: idade
na série, defasagem idade/série e série, como fatores confluentes para o constructo abandono
escolar. Esses achados corroboram com os estudos da UNICEF (2014) quando afirma que a
exclusão escolar cresce com a idade; que há um problema de fluxo ao longo do ensino
fundamental dificultando sua conclusão e a continuidade dos estudos no ensino médio,
fazendo com que o educando entre nesse nível de ensino com idade avançada e ainda, que há
uma diferença considerável entre as taxas de evasão do 1º ano (11,6%) e 3º ano (6,3%) do
ensino médio. Coulon (2008) também se refere a defasagem idade/série quando diz ser esse,
um dos fatores que influencia no não acompanhamento acadêmico da turma pelos alunos que
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apresenta essa situação. Também se referem a essas variáveis como influenciadoras para a
evasão, estudos como o do PNAD (2011) e INEP (2014).
O segundo e terceiro componentes, categorizados como infraestrutura, dizem respeito
as variáveis ligadas aos ambientes escolares e porte das escolas pesquisadas. Os autores
Satyro e Soares (2007) e Krawczyk (2009), afirmam que a infraestrutura das escolas afeta
diretamente a qualidade da educação, assim como a permanência dos educandos na escola.
Salientam que prédios e instalações inadequadas, inexistência de bibliotecas, espaços
esportivos e laboratórios, relação inadequada ao tamanho da sala de aula e o número de
alunos, são problemas enfrentados pelas escolas brasileiras.
Quanto a infraestrutura das escolas públicas estaduais da Cidade de Feira de Santana,
campo empírico desta pesquisa, de acordo com o Censo Escolar /INEP (2015), embora
precise melhorar, na maioria dos aspectos infraestruturais, o que merece maior atenção é o
saneamento básico que se apresenta inadequado.
Ainda sobre essa categoria e sua influência sobre evasão escolar, Fialho e Ramalho
(2010) chamam atenção para a necessidade de dimensionar e preparar a infraestrutura do
sistema, também em termos físicos, dotando-o de condições para absorver e lidar com
fenômenos, como é a exclusão.
Assim, percebe-se que essa categoria tem forte representatividade para a ocorrência do
fenômeno estudado por esta pesquisa.
A categoria desempenho, formado pelas variáveis reprovação, abandono e observações
(ocorrências de indisciplinas registradas nos portuários dos alunos pesquisados), perfizeram
uma categoria com fatores que possuem a mesma importância estatística na ocorrência da
evasão escolar. Sobre a variável reprovação, Leon e Menezes Filho (2002) salienta que
sucessivas reprovações leva a diminuição do interesse dos jovens estudantes do ensino médio
pela aprendizagem, e isso representa, para eles, significativo peso na decisão de continuar ou
não os estudos.
A variável abandono, analisada nesta categoria, diz respeito a quantidade de vezes que
o educando deixou a escola nos anos pesquisados e como esse abandono influência novas
saídas do educando da escola. De acordo com PNUD (2013) o Brasil ocupava em 2012 o 3º
maior índice de abandono escolar comparado aos 100 países do mundo com maior Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Esse dado nos traz preocupações pois a melhoria do IDH
certamente, passa pela qualidade da educação ofertada e para isso necessitamos da
permanência dos educandos em suas unidades escolares.
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Quanto a variável observação, que trata do registro de ocorrência de indisciplinas no
ambiente escolar, Rolim (2014) em seu trabalho sobre a formação violenta dos jovens, chama
atenção para o aumento da criminalidade em decorrência do aumento da evasão e relata que
esses jovens, que agora estão fora da escola e a mercê do tráfico de drogas, quando
estudavam, na maioria das vezes, apresentaram ocorrências de indisciplina. Não queremos
aqui dizer que alunos indisciplinados poderão ser jovens delinquentes, contudo a ocorrência
de indisciplinas na escola pode gerar violência. E o autor relaciona o aumento da violência
com a evasão escolar.
O quinto componente é formado pela variável localização. É a variável que,
estatisticamente, apresentou a maior carga fatoral em relação a evasão escolar. Relacionada
com o lugar onde a escola está localizada, se periferia ou centro, essa categoria apresentou
num intervalo entre 0 e 1,000 a ocorrência de 0,933 para a periferia. Disso inferimos que, para
este trabalho, a maioria das escolas que apresentam altas taxas de evasão na Cidade de Feira
de Santana, encontram-se nos bairros periféricos da cidade.
A sexta categoria é formada pelas variáveis conservação do ambiente escolar e turno
no qual o aluno estuda. De acordo com Satyro e Soares (2007), tanto quanto a infraestrutura
adequada, a conservação do ambiente escolar aumenta o prazer de estar na escola e,
consequentemente, a permanência do aluno.
Em se tratando do turno que o aluno estuda, para o PNAD (2011) e o INEP (2014), o
noturno é o turno de frequência do estudante que apresenta maior taxa de evasão escolar.
Também, Meksenas (1992), em estudo realizado sobre a evasão escolar dos alunos dos cursos
noturnos, aponta a grande quantidade de adolescentes que desistem dos seus estudos sem
completar o ensino médio. Assim sendo, o turno noturno é apontado como aquele onde os
educandos mais abandonam a escola.
As notas das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática compõem a categoria
disciplinas críticas, por terem apresentado notas muito abaixas entre os estudantes
pesquisados.

De acordo com Brasil (2017), português e matemática são disciplinas

obrigatórias e de maior carga horária em relação as outras disciplinas do BNCC, nos três anos
do ensino médio, além de estarem presentes em todas as avaliações externas (Prova Brasil,
SAEB), vestibulares, ENEM e demais concursos. Pela importância dessas disciplinas na
formação dos alunos, elas foram escolhidas como variáveis para verificação da
representatividade de suas notas na ocorrência da evasão escolar.
A oitava categoria rotacionada e agrupada pelo SPSS, foi a composta pelas variáveis
gênero e frequência nas unidades de estudo (I, II, III ou IV unidades). No concernente ao
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gênero, estudos como os da UNICEF (2014) apontam o gênero masculino como o mais
propenso a evasão. Já em relação a frequência nas unidades de estudo, o PNAD (2011) chama
atenção para a falta de frequência dos alunos em sala de aula e aponta, dentre outras causas, o
trabalho como a principal delas. Burgos (2014) cita alguma iniciativa do poder público feita
no sentido de aumentar a frequência dos alunos tais como, o Bolsa Família e o Programa
Saúde na Escola. Essa variável, na presente pesquisa, procurou relacionar o número de
unidades escolares frequentadas à ocorrência da evasão.
A nona e última categoria, movimentação, levou em consideração, a partir do
prontuário do aluno, o número de vezes que este transferiu-se da escola, buscando relacionar
sua representatividade na evasão escolar. Como não encontramos na literatura pesquisada
nenhum estudo que relacione evasão escolar com transferência do aluno, buscamos na análise
estatística deste estudo os subsídios para inferir sobre esse aspecto.
A análise do componente principal determinou a representatividade, positiva ou
negativa, das variáveis com base nos dados da pesquisa de campo.
Para determinar a ocorrência das variáveis em relação aos dados dos anos pesquisados,
dos alunos evadidos e das escolas selecionadas, realizamos a análise de frequência de casos,
de cada uma das variáveis, por meio do SPSS. Foram utilizadas para essa verificação as
informações advindas das respostas dos instrumentos de coletas de dados, respostas estas que,
quando necessário, foram intervaladas para conferir maior confiabilidade a análise. A tabela
que segue, apresenta essas frequências e o percentual de ocorrência em cada categoria.
Tabela 07: Frequência de ocorrência das variáveis em cada categoria
Categorias

Idade na Série
Validade

Frequência

Percentual

Percentual

Percentual

cumulativo

< 18 anos

63

20.6

20.6

20.6

>= 18 anos

629

79.4

79.4

100.0

792

100.0

100.0

Defasagem
Idade e série

Validade

Defasagem idade/série
Validade

1 ano
2 ou + anos

Série

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

Percentual

cumulativo

149

18.9

18.9

18.9

643

81.1

81.1

100.0

792

100.0

100.0

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

Percentual

cumulativo
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Defasagem

Validade

Idade e série

1º ano

367

46.3

46.3

46.3

2º ano

248

31.3

31.3

77.6

3º ano

177

22.4

22.4

100.0

792

100.0

100.0

Laboratório de
informática
Validade

Frequência

Percentual

69.0

69.0

Não

246

31.0

31.0

100.0

792

100.0

100.0
percentual

cumulativo

41.9

41.9

41.9

Não

460

58.1

58.1

100.0

792

100.0

100.0

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

Sim

760

96.0

96.0

96.0

Não

32

4.0

4.0

100.0

792

100.0

100.0

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

Sim

649

82.0

82.0

82.0

Não

143

18.0

18.0

100.0

792

100.0

100.0

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

Grande

512

64.7

64.7

64.7

Médio

223

28.2

28.2

92.9

57

7.1

7.1

100.0

792

100.0

100.0

Pequeno

Reprovação
Desempenho

Percentual

Percentual

332

Porte da Escola
Validade

Frequência

Validade

Sim

Quadra Esportiva
Validade

cumulativo

69.0

Biblioteca
Validade

percentual

546

ciências

Infraestrutura

Percentual

Sim

Laboratório de
Validade

Validade

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

Validade Nenhuma vez

47

6.0

6.0

6.0

1vez

412

52.0

52.0

58.0

2 ou + vezes

333

42.0

42.0

100.0

792

100.0

100.0

Abandono

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo
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Validade Nenhuma vez

426

53.8

53.8

53.8

1vez

228

28.8

28.8

82.6

2 ou + vezes

138

17.4

17.4

100.0

792

100.0

100.0

Desempenho
Observações

Percentual

Percentual

percentual

cumulativo

Validade Nenhuma vez

725

91.6

91.6

91.6

1vez

57

7.2

7.2

98.8

2 ou + vezes

10

1.2

1.2

100.0

792

100.0

100.0

Localização
Localização

Frequência

Validade

Validade

Conservação

Turno

percentual

cumulativo

127

16.1

16.1

16.1

Periferia

665

83.9

83.9

100.0

792

100.0

100.0

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

Ótimo

344

43.5

43.5

43.5

Bom

416

52.5

52.5

96.0

Regular

12

1.5

1.5

97.5

Ruim

20

2.5

2.5

100

792

100.0

100.0

Turno
Validade

Percentual

Percentual

Centro

Conservação
Validade

Frequência

Validade

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

Matutino

88

11.1

11.1

11.1

Vespertino

150

18.9

18.9

30.0

Noturno

554

70.0

70.0

100.0

792

100.0

100.0

Notas de português
Validade

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

<5

779

98.4

98.4

98.4

>=5

13

1.6

1.6

100.0

792

100.0

100.0

Disciplinas
críticas
Notas de matemática
Validade

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

<5

784

99.0

99.0

99.0

>=5

8

1.0

1.0

100.0

792

100.0

100.0

Gênero

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo
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Gênero

Validade

Masculino

386

48.8

48.8

48.8

Feminino

406

51.2

51.2

100.0

792

100.0

100.0

Transferência
Validade Nenhuma vez
Movimentação

1vez
2 ou + vezes

Frequência

Percentual

Validade

Percentual

percentual

cumulativo

417

52.7

52.7

52.7

370

46.8

46.8

99,5

5

0.5

0.5

100.0

792

100.0

100.0

Fonte: Próprio autor por meio do SPSS, 2017.

Para que pudéssemos realizar a comparação entre as ocorrências de um caso em
relação ao outro, para uma mesma variável, procedemos a relativização das porcentagens
(transformação de um valor percentual em um número inteiro relativo a este), utilizando para
isso a proporcionalidade6.
Segundo Magalhães (2002) a proporcionalidade é uma relação binária que pode
ocorrer numa dupla de funções reais de mesmo domínio. Uma função é proporcional a outra,
se somente se, existir alguma constante real (K) denominada constante de proporcionalidade,
que é igual a cada razão entre as valorações, e é definida por:
(2)
Para o autor, toda função é proporcional a si mesma, a essa propriedade da
proporcionalidade chamamos de reflexiva, e possui a seguinte representação.
(3)
Dessa forma, partimos da propriedade reflexiva da proporcionalidade para determinar
a constante K de cada porcentagem, levando em consideração o menor valor para cada
ocorrência. Para exemplificar, demonstraremos como relativizamos os valores da primeira
variável do primeiro componente (Tabela 07, componente 1).

6

Esse processo muito contribuiu com a pesquisa, visto que os números relativos nos oferecem mais
possibilidades de operações matemáticas, aspecto que se torna restrito com as percentagens. Por exemplo, os
valores relativizados podem ser somados independente das categorias, enquanto que as percentagens só podem
ser somadas dentro da mesma categoria.
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Para a variável idade na série, encontramos dois intervalos de respostas, o primeiro
relativo a “<18 anos” e o segundo a “>=18anos”. Se observamos na Tabela 07, veremos que
para o primeiro intervalo tivemos uma porcentagem de ocorrência de 20,6%, ou seja, 63 dos
participantes tinha idade inferior a 18 anos, já para o segundo intervalo 79,4% das pessoas que
evadiram tinham 18 ou mais anos, 629 pessoas. Utilizaremos a ocorrência de menor
porcentagem para acharmos a constante de proporcionalidade (K) a partir da propriedade
reflexiva, então:

(4)

Logo para o percentual de 20.6% encontramos a proporção de 1. Utilizaremos o
mesmo denominador para encontrarmos a proporcionalidade com o segundo percentual então:

(5)

Disso podemos inferir que para cada 1 aluno com menos de 18 anos que evade, há 3,8
com 18 ou mais anos que abandonam a escola. O mesmo foi realizado com as outras
variáveis.
A tabela 08 apresenta os números já relativizados para cada ocorrência de variável.
Sempre tomando a menor ocorrência com 1, e seu valor equivalente sendo utilizado com
constante para realizar a proporcionalidade com os demais números.

Tabela 08: Valores das variáveis relativizados
Idade na série

Valor Relativo

Observações

Valor Relativo

< 18 anos

1.00

Nenhuma vez

76.4

>= 18 anos

4.30

1vez

6.00

-

-

2 ou + vezes

1.00

Defasagem idade/ano
1 ano

1.00

Localização
Centro

1.00

2 ou + anos

3.8

Periferia

5.20

70

Série
1º ano

2.06

Conservação
Ótimo

28.3

2º ano

1.40

Bom

35.3

3º ano

1.00

Regular

1.00

-

-

Ruim

1.60

Laboratório de informática

Turno

Sim

2.20

Matutino

1.00

Não

1.00

Vespertino

1.70

-

-

Bom

6.30

Laboratório de
ciências
Sim

Notas de Português
1.00

<5

61.5

Não

1.40

>=5

1.00

Biblioteca

Notas de Matemática

Sim

24.0

<5

99.0

Não

1.00

>=5

1.00

Quadra Esportiva

Gênero

Sim

4.60

Masculino

1.00

Não

1.00

Feminino

1.04

Grande

9.10

Frequência por
unidade
I

3.00

Médio

3.90

II

8.50

Pequeno

1.00

III

3.80

Reprovação
Nenhuma vez

-

1.00

1.00

IV
Transferência
Nenhuma vez

105.4

1vez

8.60

1vez

93.6

2 ou + vezes

7.00

2 ou + vezes

1.00

Abandono
Nenhuma vez

3.09

-

-

1vez

1.60

-

-

2 ou + vezes

1.00

-

-

Porte da Escola

Fonte: Próprio autor, 2017

Com os números das porcentagens relativizados podemos agrupar as características de
dois perfis: risco alto e risco baixo a evasão, tomando por base os números mínimos e
máximos de ocorrência para a evasão escolar. O risco médio será determinado
estatisticamente com o cálculo da média, modo, mediana, desvio padrão e variância de
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amostragem, uma vez que ele será conformado pela mescla das características dos perfis de
risco baixo e alto e/ou aqueles que não se enquadram em um dos dois perfis. A tabela 09
sintetiza as características de cada perfil.

Tabela 09: Características dos perfis de baixo e alto risco a evasão
Variáveis

Risco baixo

Risco alto

Idade na série

< 18 anos

>= 18 anos

Defasagem idade/ano

1 ano

2 ou + anos

Série

3º ano

1º ano

Laboratório de
informática
Laboratório de ciências
Biblioteca
Quadra Esportiva

Não

Sim

Sim
Não
Não

Não
Sim
Sim

Porte da Escola

Pequeno

Grande

Reprovação

Nenhuma

1vez

Abandono

2 ou + vezes

Nenhuma vez

Observações

Nenhuma

Nenhuma vez

Localização
Conservação

Centro
Regular

Periferia
Bom

Turno

Matutino

Noturno

Notas de Português

>=5

<5

Notas de Matemática

>=5

<5

Frequência por unidade

IV unidade

II Unidade

Gênero

Masculino

Feminino

Transferência

2 ou + vezes

Nenhuma

Fonte: Próprio autor, 2017.

Esse resultado caracteriza os alunos evadidos das escolas públicas estaduais de ensino
médio da Cidade de Feira de Santana dos anos de 2014 e 2015 e servirá de parâmetros para o
desenvolvimento do Aplicativo que será utilizado para diagnóstico da evasão escolar nessas
escolas.
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Podemos observar que o maior número de alunos evadidos está nas escolas de grande
porte (65%). Os dados do nosso estudo mostram que a medida que o porte da escola aumenta
a evasão cresce também (Gráfico 05).
Gráfico 05: Porte das escolas de ensino médio da Cidade de Feira de Santana

7%
28%
65%

Grande

Médio

Pequeno

Fonte: Próprio autor, 2017

Percebemos, ao observar o gráfico 06, que as unidades escolares de grande porte
possuem a maior quantidade de equipamentos como laboratório de informática, laboratório de
ciências, biblioteca e quadra esportiva, o que justifica a representatividade negativa, para a
evasão, desses equipamentos nessa pesquisa, pois foi dessas escolas que a maioria dos alunos,
sujeitos desse estudo, evadiram.
Outras inferências, desse trabalho, que podem influenciar na classificação do alto risco
para a evasão e que são, também, apontados por estudos dessa natureza (BRANDÂO, 1983;
UNICEF, 2014; PNAD, 2011) são: idade acima de 18 anos; defasagem idade/série acima de 2
anos; frequentar o 1º ano do ensino médio, série que apresenta maior índice de evasão nesse
nível de ensino (nesse estudo chegou a 43,6%); estudar no noturno, turno que apresenta maior
abandono (nesse trabalho encontramos índices de 70%); ter sido reprovado (a partir dos dados
dessa pesquisa observamos que se reprovado apenas uma vez, o educando tem 52% de
chance de evadir ) e estudar em bairros periféricos (89,6% de chance para o abandono).
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Gráfico 06: Equipamentos das escolas públicas de ensino médio, de grande
porte, da Cidade de Feira de Santana

120%
100%

Biblioteca

100%
91%

Laboratório de
Informática

80%
60%

45%

51%

40%
20%

Laboratório de Ciências
Quadra Esportiva

0%
Alunos

Fonte: Próprio autor, 2017.

Contudo, alguns resultados são diferentes da maioria daqueles apresentados pelos
autores que estudam evasão escolar.
Sempre dissemos que nossos resultados estariam relacionados com os lócus da nossa
pesquisa, com o contexto em que as escolas públicas estaduais de ensino médio da Cidade de
Feira de Santana estão inseridas. Assim sendo, o gênero masculino aparecer com menor risco
de evadir (48,8%) em relação ao feminino (51,2%), como diferença de 2,7% entre os gêneros,
quando os estudos da UNICEF (2014) por exemplo, trazem uma diferença negativa para o
gênero masculino de 1,3%. Como esse estudo se ateve aos dados do SGE, não temos como
explicar as reais causas dessa diferença. Isso faremos em estudos futuros.
Quanto ao abandono, observações e transferência, nossos resultados apontam que a
maioria dos alunos até evadirem não apresentavam em seu histórico ocorrência para tais
variáveis.
Como dissemos anteriormente, com a relativização dos números conseguimos
agrupamento de características para os perfis de baixo e alto risco a evasão escolar.
Passaremos, então, a explicar como chegamos a gradação para o médio risco.
Inicialmente atribuímos a cada variável relacionadas aos setecentos e noventa e dois
sujeitos, participantes da pesquisa, os valores relativizados. Feito isso somamos o valor total
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para cada variável, logo após, somamos os resultados de todas as variáveis juntas, obtendo
assim o escore de risco a evasão, conforme demonstrado abaixo:

(6)

Onde, EREi, corresponde ao escore de risco do aluno i evadir e vi representa os valores
obtidos pelo aluno i nas respostas relativas as variáveis que compõem o estudo.
De posse desse resultado passamos a determinação da media, mediana e moda, medidas
de tendência central as quais já nos referimos nesse trabalho. A tabela 10 traz as estatísticas
descritas, que são medidas estatísticas utilizadas para conferir maior confiabilidade aos
valores encontrados.

Tabela 10 – Estatísticas descritivas
ESTATÍSTICA

VALOR

Média

424,39

Erro padrão

0,97

Mediana

432,26

Modo

430,19

Desvio padrão

27,19

Variância da amostra

739,05

Curtose

6,33

Assimetria

-2,33

Intervalo

193,30

Mínimo

262,59

Máximo

455,89

Soma

336.115,34

Contagem
Coeficiente de Variação

792
57,0%

Fonte: Próprio autor, com base no SPSS, 2017.

A partir dessas estatísticas e considerando que a evasão escolar é um fenômeno de
configurações normais, foi possível estabelecer um critério de classificação do risco a evasão,
o qual está expresso na figura abaixo:
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Figura 08 – Critério de classificação do risco a evasão escolar

Desta forma, se a soma total das respostas relativas as variáveis chegar a 397,20 o
educando possui risco baixo a evasão, se ficar num intervalo entre 397,21 a 424,38 dizemos
que ele tem um risco moderado baixo. Quando o intervalo for de 424,39 a 451,56 dizemos
que o risco é moderado alto, acima desse valor (451,57) o risco é considerado alto. Desta
forma, esses valores foram transferidos para o protótipo do Protocolo Eletrônico para que o
APP, possa classificar o risco a evasão escolar, com base nesses critérios.
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6 PROTOCOLO ELETRÔNICO “RISCO A EVASÃO”
Vivemos um momento histórico marcado por transformações resultantes do avanço
tecnológico, o que tem afetado amplamente alguns aspectos da vida social. Segundo Rattner
(1985), comparadas as inovações tecnológicas em curso, as dos séculos anteriores parecem
fenômenos isolados e de pouca influência no desenvolvimento econômico geral. Assim
sendo, a tecnologia está presente e se desenvolve em todos os campos do conhecimento
humano, e no campo educacional não é diferente.
Para Amora (2014) a tecnologia é um “conjunto de princípios científicos que se
aplicam aos diversos ramos de atividade”. Desta forma, a técnica nasce da constante
necessidade que o homem tem de estar criando, reinventando e construindo meios para
satisfazer e responder as suas necessidades imediatas. Surge da inventividade do homem que
busca “o novo” como forma de desenvolver processos que levem a melhoria de sua qualidade
vida.
Da descoberta do fogo até atingir seu apogeu coma Revolução Industrial, a tecnologia
provocou muitas mudanças no processo produtivo, mas sempre com a finalidade maior de
auxiliara a vida do homem transformando, muitas vezes, sua realidade. Nessa perspectiva,
Lima Júnior (2005, p.17) destaca:
A tecnologia tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao ser humano que a
cria dentro de um complexo humano-coisas-instituições-sociedade, de modo que
consiste em um processo criativo mediante o qual o ser humano se utiliza de
recursos materiais e imateriais, transformando a realidade da qual participa, e, ao
mesmo tempo, transforma a si mesmo, descobrindo formas de atuação e produzindo
conhecimento sobre elas, inventando meios no quais está implicado. Sendo assim,
torna-se um indivíduo tecnológico, criativo e transformativo.

E essa criatividade, aliada a uma finalidade específica a que se presta a tecnologia ou o
aparato tecnológico, pode ser utilizada para mudar a realidade do cenário no qual uma
pesquisa é realizada. Assim, a tecnologia retorna seu significado à matriz grega teckné que,
segundo Lima Junior (2005) “[...] designava o ‘modo, a maneira eficaz’ para atingir um
objetivo”. Permitindo, então, o desenvolvimento de métodos, práticas e ações com intenções
de realizar mudanças nessa realidade. Hetkowski (2004) corrobora com essa afirmação sobre
tecnologia quando assim se expressa:
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Dialeticamente, o homem sente necessidade em criar novas formas e novos
instrumentos que facilitem sua vida e que, de alguma forma, contribuam para
mudanças no cenário social, cultural, econômico, político e, em especial, no
educacional (HETKOWSKI, 2004, p. 100).

Nessa pesquisa as novas tecnologias aliaram-se aos estudos realizados acerca da
evasão escolar para desenvolvimento de um software 7 (protocolo eletrônico), que, após
aprovado, será utilizado nas escolas públicas estaduais da Cidade de Feira de Santana como
instrumento diagnóstico de classificação de risco a evasão escolar.
Para Lévy (1999) “por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias
[...]” O protocolo eletrônico, um dos produto desta pesquisa, surgiu da ideia de utilizar os
conhecimentos tecnológicos juntamente com as informações sobre evasão escolar,
conseguidas tanto na pesquisa bibliográfica, aqui realizada, quanto da análise dos dados
envolvendo 792 alunos evadidos, da 22 escolas estaduais de ensino médio da Cidade de Feira
de Santana, com a finalidade de desenvolver um aplicativo móvel que será utilizado para
evitar que novos alunos deixem suas escolas e percam a oportunidade de concluírem o último
nível da educação básica, o ensino médio.
Aplicativos móveis são programas desenvolvidos especificamente para um sistema
operacional utilizado por um dispositivo móvel, como tablets e smartphones, que permitem a
interação e navegação através do toque, pois são utilizados em aparelhos dotados de tela
touchscreen. Os aplicativos abrangem diversas classes de programas: podem ser jogos,
organizadores pessoais, editores de texto, leitores de e-books, bate-papos, dentre outros
(AMORIN e BIANCO, 2011, p. 66). Nessa perspectiva, o aplicativo que desenvolvemos
constitui-se num editor de respostas, com uma lógica preestabelecida para culminar com a
classificação do risco a evasão escolar e exportar planilhas de resultados.

6.1 DESENVOLVIEMNTO DO PROTÓTIPO
O protótipo tem a finalidade de mostrar as funcionalidades que comporão o aplicativo
(APP) para dispositivos móveis. O aplicativo foi desenvolvido para classificar o risco a

7

Conjunto de programas, procedimentos e documentação que permitem usufruir da capacidade de
processamento fornecida pelo hardware. Hardware - conjunto de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos
com os quais são construídos os computadores e equipamentos periféricos. Disponível em: <
http://www.inf.ufrgs.br/~alvares/INF01040/ApostilaConceitosBasicos.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2017.
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evasão escolar a partir da combinação dos resultados dessa pesquisa considerando os
indicadores relacionados ao abandono (variáveis), utilizados no estudo.
Mesmo com muitos estudos realizados sobre evasão escolar, não encontramos na
literatura pesquisada trabalhos que façam alusão a um APP com essa funcionalidade. Assim
sendo, foi preciso definir quais os requisitos necessários para o seu funcionamento.
De acordo com Pressman (1995 apud Pinheiro, 2016), os requisitos de software devem
ser descobertos de maneira top-down (de cima para baixo); as grandes funções, interfaces e
informações devem ser completamente entendidas antes da sucessiva camada de detalhes ser
especificada. Nessa técnica, os objetos principais são fixados pelas pessoas responsáveis pelo
sistema, partindo, portanto, das visões e premissas do nível estratégico, incorporando e interrelacionando o nível tático, para finalmente estabelecer os objetos e parâmetros do nível
operacional.
Para Bezerra (2007), um processo de desenvolvimento de software requer diversos
requisitos que atendam as regras e formas de integração do mesmo. O autor elenca três tipos
de requisitos: funcionais, que diz respeito às funcionalidades disponíveis no sistema; não
funcionais, os quais declaram às qualidades que o sistema precisa possuir; normativos, são as
normas a partir das quais os sistemas são construídos.
Partindo dessa premissa, realizamos uma consultoria para o levantamento dos
requisitos do nosso APP com profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI) para que
a funcionalidade do mesmo estivesse em consonância com as normativas de construção de
software. Na oportunidade discutimos sobre os requisitos funcionais e não funcionais e a parti
disso chegamos as fases de desenvolvimento do protótipo que ficaram assim constituídas:
1) escolha dos conteúdos; 2) tipo de tecnologia utilizada; 3) layout do aplicativo;
4) potencialidade do aplicativo.

6.1.1 Escolha dos conteúdos
Para melhor abordagem, os conteúdos do aplicativos foram divididos em abas. Para ter
acesso ao conteúdo é necessário login e senha. (Figura 09). Ao entrar com login e senha
chegaremos a tela principal do aplicativo onde encontraremos as abas: cadastro, aluno, escola
e agenda (Figura 10).
As abas principais são aluno e escola. A aba aluno leva a outra duas abas, atributos
pessoais e informações acadêmicas. A aba atributos pessoas foi subdividida em gênero, idade
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e série, enquanto que na aba informações acadêmicas encontramos: turno, unidades
frequentadas, abandono, transferência, observações, defasagem idade/série, reprovação,
médias das notas de português, médias das notas de matemática.
A aba escola está ligada a infraestrutura, onde encontramos as informações sobre
laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca, estado de conservação da
escola e quadra esportiva, traz também porte e localização da unidade escolar.

Figura 09: Tela de acesso ao protótipo
do aplicativo

RISCO A EVASÃO

Figura 10: Tela principal do protótipo
do aplicativo

RISCO A EVASÃO
Segunda-feira 19:25

Cadastro
usuário

Aluno
senha

Escola
ENTRAR

Agenda

Fonte: Próprio autor, 2017.

Fonte: Próprio autor, 2017.

Cada aba corresponde a uma variável a qual, a partir da pesquisa realizada, foi
atribuída um peso, proporcional a porcentagem de sua ocorrência nas análises realizadas. Por
exemplo, dentre os 792 alunos, sujeitos desta pesquisa, 46,3% estudaram no 1º ano, 31,3%
estudaram no 2º ano e 22,4% estudaram no 3º ano. Após a realização da relativização das
porcentagens entre as séries, chegou aos pesos: 3º ano peso 1, 2º ano peso 1,4 e 1º ano peso
2,06, ou seja, quem estuda no terceiro ano do ensino médio tem, em relação às outras séries, 1
chance de evadir, enquanto aqueles que estudam no segundo ano tem 1,4 em relação ao
terceiro, e quem estuda no primeiro ano possui 2,06 chances, também, em ralação ao terceiro.
Todas as variáveis foram calibradas utilizando o número relativo (ver análise de dados). A
Figura 11 esquematiza as abas, suas subdivisões e o peso de cada resposta.
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Figura 11: Abas do protótipo, subdivisões e pesos das respostas

Matemática

> 5,0 (1)

< =5,0 (99)

< =5,0 (1)

< =5,0 (61,5)

Transferência

Não (105,4)

1 vez (93,6)

2 vezes + (1)

Observações

Não (91,7)

1 vez (7,2)

2 vezes + (1,2)

Reprovação

Não (1)

1 vez (8,6)

2 vezes + (7,9)

Abandono

Não (3,9)

1 vez (1,6)

2 vezes + (1)

Defasagem
Idade-Série

1 ano
(1)

2 + anos
(3,8)

Unidades
Frequentadas

I
(3)

II
(8,5)

Português

Informações
Acadêmicas

ALUNO

Atributos
Pessoais

Gênero

Mas (1)

Fem (71,4)

Idade

> 18 (1)

< =18 (4,3)

Série

1º ano (2,06)

2ºano (1,4)

3ºano (1)

Vep (1,7)

Not (6,3)

Turno

Infraestrutura

ESCOLA
Porte /
Localização

Fonte: Próprio autor, 2017.

III
(3,8)

Mat (1)

Lab. Ciências

Sim (1)

Não (1,4)

Lab. Informática

Sim (2,2)

Não (1)

Biblioteca

Sim (24)

Não (1)

Quadra Esp.

Sim (46)

Não (1)

Conservação

Bom (35,3)

Localização

Centro (1)

Porte

Peq. (1)

Ótimo (28,3)

Reg. (1)

Periferia (5,2)

Med. (3,9)

Gr. + (9,1)

IV
(1)

Ruim (1,6)
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6.1.2 Tipo de tecnologia utilizada

Para a desenvolvimento desse protótipo (APP) utilizamos a plataforma8 Android SDK.
O mesmo será executado a partir do servidor (plataforma) Java SE. Seus dados serão
armazenados no banco de dados MySQL e a troca de dados ente o APP e o banco de dados
ocorrerão através do JSON (Java Script Object Notation – Notação de objeto Java Script).
De acordo com Gonçalves (2011), o Android é uma plataforma para desenvolvimento
de aplicativos voltados para funcionar em dispositivos móveis baseados em um núcleo de
Linux (sistema operacional responsável pelo funcionamento do computador e dispositivos
móveis, assim como o Windows da Microsoft e o Mac OS da Apple). SDK (Android SDK)
são as iniciais para Software Development Kit. É a linguagem de programação do Android,
base para desenvolvedores criarem APP’s nessa plataforma.
Java é uma linguagem de programação pequena, segura, distribuída, robusta,
interpretada, com memória auto gerenciada, de arquitetura neutra, de alto desempenho e
dinâmica (FECCHIO, 2006, p. 10). O Java possui três edições (Figura 12), entre elas a SE,
edição utilizada no desenvolvimento do nosso protótipo. Uma edição do Java é uma versão da
plataforma que contém os recursos necessários para atender um determinado segmento do
mercado. O Java SE é utilizado para desenvolver e distribuir aplicativos em desktops
(ambiente principal do computador ou dispositivos móveis) e servidores.
Figura 12: Edições do Java

Fonte: FECCHIO, 2006.

8

Por definição, plataforma é um ambiente de hardware (parte física, componentes físicos de computador ou
dispositivos móveis) ou software (programas que comandam o funcionamento de computador ou dispositivos
móveis) no qual um programa é executado. (FECCHIO, 2006, p. 13)
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O MySQL é, segundo Pisa (2012), um sistema gerenciador de banco de dados
relacional de código aberto (de licenciamento livre), onde os dados do nosso protótipo serão
armazenados. Esse sistema é usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas bases
de dados. O serviço utiliza a linguagem SQL (Structure Query Language – Linguagem de
Consulta Estruturada), que é a linguagem mais popular para inserir, acessar e gerenciar o
conteúdo armazenado num banco de dados.

Figura 13: Tela do MySQL

Fonte: Pisa, 2012.

A integração entre o banco de dados e o APP acontecerá por meio do JSON, um
formato de texto leve, completamente independente de linguagem (usa convenções), utilizado
para troca de dados. Para seres humanos, é fácil de ler e escrever. Para máquinas, é fácil de
interpretar e gerar.

6.1.3 Layout do aplicativo
O layout

foi planejado e desenvolvido considerando a facilidade do manuseio do APP e

interesse do usuário. Essa etapa envolveu o esboço das telas, o estudo das cores e
principalmente o desenvolvimento da marca do aplicativo.
Cada tela foi estudada de forma que não houvesse dúvidas quanto a sua utilização e
apresentasse a maior interatividade possível. Optamos em utilizar ícones na tela inicial para
obteremos um melhor efeito visual e facilitar a localização da aba desejada.
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Desenvolvemos as abas de modo que, com o menor número de click, se pudesse
chegar nas abas secundárias e na escolha da resposta. A figura 14, mostra uma das sequências
de abas do APP.

Figura 14: Sequência de abas do protótipo “Risco a Evasão”

RISCO A EVASÃO

Aluno
Atributos
Pessoais
Informações
Acadêmicas

RISCO A EVASÃO

Atributos Pessoais

RISCO A EVASÃO

Gênero

Gênero

Masculino

Idade

Feminino

Série

Outros

Turno

Fonte: Próprio autor, 2017.

6.1.4 Potencialidades do aplicativo
Esse aplicativo funcionará como instrumento diagnóstico da evasão escolar nas
unidades escolares para as quais ele for calibrado. Como está interligado ao um banco de
dados, através do qual poderá ser programado para outras análises acerca da evasão escolar, o
potencial desse aplicativo cresce, para a finalidade a que se destina. Tem, inclusive, a
possibilidade de ser interligado a bancos de dados maiores, como é o caso do próprio SGE
para importar dados e realizar análises, dentro de um estudo maior que possa contextualizar a
evasão escolar, em âmbito estadual e para um nível de ensino específico.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS
Este estudo apresentou como problemática a evasão escolar no ensino médio na
Cidade de Feira de Santana, Bahia, e buscou mecanismos, como os dados dos alunos evadidos
destas escolas, armazenados no SGE/SEC/BA, para subsidiar o desenvolvimento de uma
aplicativo para o diagnostico deste grave fenômeno que está presente nessas escolas levando a
interrupção do percurso educativo dos alunos, privando-os da oportunidade de estar em
contato com saberes que os ajudarão a desenvolver habilidades e competências necessárias
para uma vida plena e qualificada dos pontos de vista laboral, política e social.
Tomando por base tal situação, a questão central apresentada: como classificar o risco
a evasão escolar nas escolas públicas estaduais de ensino médio da Cidade de Feira de
Santana? necessitou ser alicerçada nos objetivos do presente estudo para ser,
satisfatoriamente, respondida.
Assim sendo, chegamos a classificação do risco a evasão escolar a partir dos
indicadores educacionais e aspectos infraestruturais das escolas pesquisadas. Os dados, aqui
levantados, foram tratados estatisticamente com representatividade satisfatória, como peso
percentual e proporcional de cada indicador, e possibilitou o desenvolvimento do protótipo
“Risco a Evasão”, que está pronto para ser testado nas escolas públicas estaduais de ensino
médio da Cidade de Feira de Santana, avaliado e ajustado, se necessário, para que possa ser
utilizado no diagnóstico da evasão escolar.
A realização de todas essas ações, nos permite considerar que o principal objetivo,
proposto para este estudo, foi alcançado. No entanto, precisamos estar cientes de que este
trabalho é apenas o início de tantos outros que necessitam ser realizados rumo a mitigação do
grande problema que é a evasão escolar na educação brasileira.
Enfrentamos algumas dificuldades no desenvolvimento dessa pesquisa. A primeira
delas referiu-se aos diferentes conceitos sobre a evasão escolar apresentados pelos autores
pesquisados, o que pôde ser dirimido quando nos posicionamos acerca do entendimento que
adotamos, nesse Relatório Técnico, para tal fenômeno.
Encontramos dificuldades também, na coleta de dados quando 110 prontuários dos
alunos participantes estavam incompletos, 51 prontuários não existiam nas escolas
participantes, embora tivéssemos dados desses alunos no SGE, e 37 alunos apareciam com
duplicidade nos dois anos pesquisados. A falta dessas informações poderia influencia
negativamente na confiabilidade do nosso constructo. Contudo, como nossa mostra era
bastante representativa, inicialmente 990 alunos, essas dificuldades não representaram
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nenhuma limitação a nossa pesquisa. Esses alunos foram retirados do estudo e ficamos com
uma amostra final de 792 sujeitos, satisfatória a realização deste trabalho.
O presente estudo aclarou para algumas ações futuras que podem ser realizadas por
pesquisadores, gestores e demais profissionais de educação no sentido de diagnosticar a
evasão escolar, não só nas escolas públicas estaduais de ensino médio, mas, em quaisquer
níveis e/ou modalidade de ensino desde que trabalhadas dentro dos contextos nos quais essas
escolas estejam inseridas:
Utilizar bancos de dados, para estudos sobre evasão escolar, onde conste informações
acerca dos indicadores educacionais, assim como das instituições frequentadas pelos
estudantes;
Maior cuidado, por parte dos gestores das escolas públicas estaduais, no
arquivamento dos prontuários dos alunos assim como, maior atenção na realização
das matrículas para não cadastrar alunos que já constam na base de dados da
Secretária Estadual da Educação, causando duplicidade de informações.
Fazer uso do aplicativo, aqui proposto, como instrumento diagnóstico, para o
conhecimento das causas da evasão escolar no ensino médio;
Ampliar o uso desse aplicativo para outros níveis e/ou modalidades de ensino,
inclusive no ensino superior, desde que realize um estudo de adequação para tal;
Propor políticas públicas, a partir desse estudo, que possa contribuir para a
diminuição da evasão escolar no ensino médio;
Não temos a pretensão de esgotar os estudos sobre a evasão escolar nesse trabalho,
visto que esse fenômeno é muito mais complexo do que, comumente, se apresenta. É
necessário, portanto, maior aprofundamento nos estudos acerca desse grave problema que a
educação brasileira tem enfrentado, pois traz, além dos impactos diretos na educação,
impactos sociais, econômicos e culturais na vida dos educandos e seus familiares.
Vale ressaltar que essa pesquisa, além de ter proposto e desenvolvido um aparato
tecnológico, o aplicativo Risco a Evasão, a partir da classificação do risco a evasão escolar,
faz também um alerta a comunidade científica, educadores e governantes, que voltemos
nossos olhares para a evasão escolar, um problema que embora seja considerado tão antigo,
está presente no cotidiano de inúmeros estudantes brasileiros retirando destes a possibilidade
de exercer um dos direitos, humanos e constitucionais, mais importantes: o
educação.

direito a
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Ficha de análise documental

UNIVERSIDADE DO ESTDO DA BAHIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E TECNOLOGIA
APLICADAS A EDUCAÇÃO
FICHA DE ANÁLISE DOCUMENTAL
Esta ficha de análise documental é um instrumento que destina-se a coletar dados dos
prontuários e cadernetas de notas e faltas dos alunos das Escolas públicas estaduais de ensino
médio da cidade de Feira de Santana participantes da pesquisa intitulada CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO A EVSÃO ESCOLAR POR MEIO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO: um
estudo realizado nas Escolas públicas estaduais de ensino médio da cidade de Feira de
Santana na Bahia, que será desenvolvido em conformidade com a Resolução CNS 466/12,
respeitando os princípios da autonomia, da beneficência, da não maleficência, da justiça e da
equidade. Sendo assim, assumimos o compromisso de preservar a privacidade dos
participantes cujos dados serão coletados e divulgados no anonimato sem possibilidade de
identificação dos mesmos e assegurar que as informações serão utilizadas única e
exclusivamente para a execução do projeto apresentado;
1- Código INEP da Unidade Escolar _____________________
2- RM do aluno ___________________________________
3- Qual a idade do aluno?
1 ( ) 15 ou menos
2 ( ) 16
3 ( ) 17
4 ( ) 18
5 ( ) 19 ou mais
4- Qual o gênero do aluno?
1 ( ) masculino
2 ( ) feminino
3 ( ) outros
5- Qual a série do aluno?
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1 ( ) 1° ano do Ensino médio
2 ( ) 2° ano do Ensino médio
3 ( ) 3° ano do Ensino médio
6- Quantas vezes este aluno transferiu-se de escola?
1 ( ) nunca
2 ( ) de 1 a 3
3( ) de 4 a 6
4 ( ) de 7 a 9
5 ( ) de 10 a mais
7- Quantas observações (advertências ou suspensões) existe no prontuário do aluno?
1 ( ) nenhuma
2 ( ) de 1 a 3
3 ( ) de 4 a 6
4 ( ) de 7 a 9
5 ( ) de 10 a mais
8- Quantas vezes este aluno interrompeu seus estudos?
1 ( ) nenhuma
2 ( ) 1 vez
3 ( ) 2 vezes
4 ( ) 3 vezes
5 ( ) de 4 a mais vezes
9- Quantas vezes este aluno já foi reprovado ?
1 ( ) nenhuma
2 ( ) 1 vez
3 ( ) 2 vezes
4 ( ) 3 vezes
5 ( ) de 4 a mais vezes
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APÊNDICE B – Ficha de observação direta

UNIVERSIDADE DO ESTDO DA BAHIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E TECNOLOGIA
APLICADAS A EDUCAÇÃO
FICHA OBSERVAÇÃO DIRETA
Esta ficha de observação direta é um instrumento que destina-se a coletar dados
através da observação dos ambientes escolares e do entorno das Escolas públicas estaduais de
ensino médio da cidade de Feira de Santana participantes da pesquisa intitulada
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO A EVSÃO ESCOLAR POR MEIO DE PROTOCOLO
ELETRÔNICO: um estudo realizado nas Escolas públicas estaduais de ensino médio da
cidade de Feira de Santana na Bahia, que será desenvolvido em conformidade com a
Resolução CNS 466/12, respeitando os princípios da autonomia, da beneficência, da não
maleficência, da justiça e da equidade. Sendo assim, assumimos o compromisso de preservar
a privacidade dos participantes cujos dados serão coletados e divulgados no anonimato sem
possibilidade de identificação dos mesmos e assegurar que as informações serão utilizadas
única e exclusivamente para a execução do projeto apresentado;
1- Código INEP da Unidade Escolar _____________________
2- Em área da cidade a escola está localizada?
1 ( ) centro
2 ( ) periferia
3- Qual o porte da Escola?
1 ( ) pequeno
2 ( ) médio
3 ( ) grande
4 ( ) especial
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4- Qual o grau de conservação dos ambientes escolares?
1 ( ) ruim
2 ( ) bom
3 ( ) regular
4 ( ) ótimo
5- A Escola possui Biblioteca ou sala de leitura?
1 ( ) sim
2 ( ) não
6- A Escola possui laboratório de ciências?
1 ( ) sim
2 ( ) não
7- A Escola possui laboratório de informática?
1 ( ) sim
2 ( ) não
8- A Escola possui quadra poliesportiva?
1 ( ) sim
2 ( ) não
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ANEXOS
ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP
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