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No Brasil, estudar compensa, e muito. 
Em média, o trabalhador que terminou 
o ensino superior ganha salário duas 
vezes e meia maior do que aquele que 
parou no ensino médio. 
A evasão escolar também custa caro. 
Aqueles que não conseguem terminar o 
ensino médio no Brasil recebem, em 
média, metade do salário de quem 
consegue o certificado. 

Fonte:  jornal O GLOBO de 12/09/2011



O PREÇO ALTO DA EVASÃO ESCOLAR

A educação tem sido um tema recorrente nos debates eleitorais. 
Fala-se muito sobre investimento em educação, índices de 
desempenho dos estudantes, acesso ao ensino superior ou os 
indicadores do Brasil em comparação com países de primeiro 
mundo. 

Pouco se discute, no entanto, o terrível impacto para a vida dos 
cidadãos e para o desenvolvimento do país de uma questão 
central nesse campo: a evasão e o abandono escolar.

Por essa perspectiva, estamos falhando enquanto sociedade. 
Estima-se que um em cada quatro jovens de 15 a 17 anos não 
estão frequentando a escola, o que tem reflexos negativos em 
suas vidas e em áreas estratégicas para o país, como economia, 
saúde e segurança. As informações são do estudo “Políticas 
públicas para redução do abandono e evasão escolar de jovens”, 
realizado pela Fundação Brava em parceria com Instituto Ayrton 
Senna, Insper e Instituto Unibanco.



O PREÇO ALTO DA EVASÃO ESCOLAR

Manter o jovem na escola deveria, sim, ser 
prioridade número um na educação. 

No futuro, de acordo com o estudo, a chance de 
jovens com ensino médio incompleto de conseguirem 
um emprego é 35% menor e a sua renda mensal fica, 
na média, em R$ 643.

Marina Gattás
Cientista política pela Brown University, coordenadora de projetos da Fundação Brava e integrante da equipe responsável 

pela pesquisa “Políticas públicas para redução do abandono e evasão escolar de jovens”, da Galeria de Estudos e Avaliação 
de Iniciativas Públicas (Gesta).

Publicado em 10/10/2018
http://gesta.org.br/o-preco-alto-da-evasao-escolar/
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EDUCAÇÃO DE RELANCE

Países em que a maioria da população possui alta 
escolaridade tendem a desfrutar de menor 
desigualdade de renda. 

Assim, essa desigualdade é maior em países com 
grande proporção de pessoas sem o ensino médio, 
como ocorre, por exemplo, no Brasil, na Costa Rica e 
no México.



OECD



A menor escolaridade tende a ser associada a maior 
desigualdade de renda. O Brasil tem uma das maiores 
parcelas de adultos sem ensino médio e uma das maiores 
desigualdades de renda de todos os países da OCDE e 
parceiros.
Perto de um quarto das crianças de 3 anos de idade está 
matriculado na educação infantil, próximo da média da OCDE 
e acima da maioria dos países da América Latina com dados 
disponíveis.
As taxas de matrícula caem acentuadamente depois dos 14 anos 
no Brasil: apenas 69% dos jovens de 15 a 19 anos e 29% dos 
de 20 a 24 anos estão matriculados na educação.
O brasil investe uma parcela relativamente alta de seu produto 
interno bruto (PIB) que é a despesa pública total em educação. 
No entanto, os gastos por aluno ainda ficam para trás com 
relação à maioria dos países da OCDE e países parceiros.
Os salários dos professores do brasil são relativamente 
baixos e existem grandes discrepâncias nos salários nas 
diferentes regiões do país.



“A educação é crucial para o avanço de um 
país – e, quanto antes chegar às pessoas, 
maior será o seu efeito e mais barato ela 
custará. 

Cada dólar gasto na educação de uma 
pessoa significa que ela produzirá algo como 
10 centavos a mais por ano ao longo de toda 
a sua vida. Não há investimento melhor. A 
ideia é fornecer incentivos suficientes para 
que o talento atinja sempre o maior nível 
possível”.

James Heckman
economista americano, 

Ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ano: 2000



DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
A PREVENÇÃO DA DELINQÜÊNCIA 
JUVENIL (Diretrizes de Riad - 1990)

- Os governos têm a obrigação de facilitar o 
acesso ao ensino público a todos os jovens .

- Deverá ser prestada ajuda a crianças e jovens 
que tenham dificuldades para respeitar as 
normas da assistência, assim como aos que 
abandonam os estudos.





Em experimento inédito no país, ele entrevistou um 
grupo de jovens violentos de 16 a 20 anos que 
cumpriam pena na Fase (Fundação de Atendimento 
Socioeducativo) do Rio Grande do Sul. 

Rolim esperava que prevalecessem, no grupo dos 
matadores, relatos de violência familiar e uso de 
drogas, mas outro fator se destacou: a evasão 
escolar (quando o aluno deixa de frequentar a 
escola).

A conclusão prática, segundo o sociólogo, é que 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.

A FORMAÇÃO DOS JOVENS VIOLENTOS 
Estudo sobre a etiologia da violência extrema 

Marcos Rolim - sociólogo



No relato dos jovens internos a exclusão da 
escola é uma constante, dos entrevistados 
apenas um não foi atingido pela exclusão, que 
também não caracterizou uma experiência 
bem-sucedida na escola.

A defasagem idade-série era em média de 05 
anos, com uma média de estudo 
significativamente baixa quando 
comparada com a média nacional e 
estadual.
 

A FORMAÇÃO DOS JOVENS VIOLENTOS 
Estudo sobre a etiologia da violência extrema 

Marcos Rolim - sociólogo



A ESCOLA



“A escola deve fazer aflorar a 
capacidade de se deslumbrar com a 
beleza, a indignação com a injustiça, o 
conhecimento das coisas, o respeito 
pela natureza, a habilidade de um ofício, 
a vontade de mudar o mundo, a 
capacidade de se comunicar”.

Cristovam Buarque 
Movimento Educacionista

(OBS: movimento apartidário, defende que somente pela Revolução na Educação o Brasil poderá vivenciar plenamente 
seu enorme potencial de riquezas e distribuí-las de maneira justa).



EFETIVIDADE no 
enfrentamento da questão 



As crianças e os adolescentes gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento:
✔ físico, 
✔ mental, 
✔ moral, 
✔ espiritual, e 
✔ social, em condições de liberdade e 

de dignidade. 
(ART. 3º DO ECA)

(PREMISSA)



“Como já se estabelecia na Declaração dos 
Direitos da Criança, o interesse superior 
do menor deve ser entendido  como o 
direito deste ao desenvolvimento são e 
normal no plano físico, intelectual, moral, 
espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade”.

Celso José Neves Manata, 
Procurador da República Coordenador, 

TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES DE LISBOA, 
Artigo: “…no superior interesse da criança”, data: 24  de Abril de 2008.



Todas as ações relativas às crianças, 
levadas a efeito por instituições públicas 
ou privadas de bem-estar social, 
tribunais, autoridades administrativas ou 
órgãos legislativos, devem considerar, 
primordialmente, o interesse maior da 
criança.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

ART. 3º



Como saber qual é a solução mais 
benéfica e adequada no caso concreto 
de forma que reste assegurado o 
superior interesse da criança?



“Tal interesse só pode ser encontrado em função 
de um caso concreto,  situado no tempo e no 
espaço, através de uma perspectiva sistémica 
e multidisciplinar e que não pode nunca 
esquecer e deixar de ponderar o grau de 
desenvolvimento sócio psicológico do menor, já 
que o processo de desenvolvimento é uma 
sucessão de estádios, com características e 
necessidades próprias”.

Celso José Neves Manata, Procurador da República Coordenador, TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES DE LISBOA, Artigo: “…no 
superior interesse da criança”, data: 24  de Abril de 2008



ATUAÇÃO EM REDE!
Maior efetividade!



ATUAÇÃO CONJUNTA

✔ Poder Público
✔ Escola 
✔ Conselho Tutelar
✔ CMDCA
✔ Ministério Público
✔ Juizado da Infância e Juventude
✔ Serviços Públicos 
(saúde, educação, assistência social, etc)
✔ Instituições de ensino
✔ Imprensa
✔ Sistema S



AÇÕES



MANIFESTO PELA EDUCAÇÃO (2011)



DOCUMENTÁRIO : EVASÃO ESCOLAR



DOCUMENTÁRIO : EVASÃO ESCOLAR



PARCERIA SISTEMA S

Distribuição gratuita 
de 8.000 kits para 

as escolas públicas.









IMPRENSA



IMPRENSA
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IMPRENSA



PROJETO DEDICA
Olhares para a infância

Elaborado e executado pelo Núcleo Regional 
de Educação em parceria com Ministério 
Público local (3ª. Promotoria) e Juizado da 
Infância e Juventude de União da Vitória.
Objetivo: formação continuada para a defesa 
dos direitos das criança e do adolescente.
Público alvo: Diretores, Pedagogos e 
Professores das Escolas Estaduais  e 
integrantes das Redes Municipais de Proteção 
da Criança e Adolescente.



PROJETO DEDICA
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PROJETO ESCOLA DE PAIS

Tem como objetivo orientar e motivar os pais e 
alunos através de palestras e atividades 
dinâmicas ministradas por profissionais da 
educação e psicologia. 

As temáticas abordadas são vinculadas às 
causas de evasão identificadas nas audiências 
públicas coletivas. 

Os encontros via de regra são realizados nos 
Municípios em que residem as famílias.



PROJETO ESCOLA DE PAIS
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PROJETO ESCOLA DE PAIS



PROFESSORES
Atuação Diferenciada



PROJETO ARTE MURAL
Colégio Estadual Adiles Bordin
Diretor: Salvador Jazzini



PROJETO ARTE MURAL
O principal objetivo do projeto hoje coordenado pela Professora Jullie 
Selau Koppe e pelo Diretor do Colégio, Prof. Salvador Ribeiro Jazzini é o 
de atender alunos em situação de vulnerabilidade social, tendo ainda 
o objetivo de promover uma melhoria estética da escola através do 
estudo, conhecimento de artistas e suas obras, com a posterior 
reprodução nos ambientes escolares.

Por meio deste projeto vários ambientes da escola supracitada foram 
decorados o que garantiu um visual atraente à Escola e incutiu nos 
alunos um maior zelo pelo patrimônio escolar.
Os trabalhos artísticos consistem em telas que representam a Infância e 
as Brincadeiras de Infância cujas reproduções são do artista carioca 
Ivan Cruz.

Nestas obras os rostos das pessoas não possuem face de forma que 
permitem a representação indistinta de todas as crianças, 
adolescentes e jovens, independentemente da idade, raça, cor ou 
gênero.

Na escola, além do embelezamento, o Projeto ajudou a reduzir os 
índices de evasão ou abandono escolar, implicou na melhora das 
notas dos alunos que participam do projeto, permitindo, até mesmo, 
a recuperação da auto-estima de muitos destes alunos.



PROJETO ARTE MURAL









MENSAGEM DO PINTOR
IVAN CRUZ



RESULTADOS














