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“Eu acredito é na rapaziada 

Que segue em frente e segura o rojão 

Eu ponho fé é na fé da moçada 

Que não foge da fera e enfrenta o leão 

Eu vou à luta com essa juventude 

Que não corre da raia a troco de nada 

Eu vou no bloco dessa mocidade 

Que não tá na saudade e constrói 

A manhã desejada” 

 

(Gonzaguinha) 
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RESUMO 

 

Historicamente, diferentes políticas públicas têm sido formuladas e implementadas 

para enfrentar o abandono e a evasão no Ensino Médio. A despeito de tais esforços, 

a incidência desses problemas persiste na educação pública brasileira e na rede 

estadual de educação capixaba. O presente trabalho, portanto, tem o objetivo de i) 

mapear as causas do abandono e da evasão, em especial no primeiro ano do Ensino 

Médio e ii) propor uma intervenção de nudge, baseada nas ciências comportamentais 

aplicadas, para contribuir com os esforços empreendidos pela Secretaria da Educação 

do Estado do Espírito Santo para assegurar a permanência dos estudantes na escola. 

O protocolo do experimento proposto apresenta dez mensagens de texto (SMS) 

direcionadas para estudantes em risco ou em situação de abandono e evasão, e 

também, apresenta recomendações relativas à implementação, monitoramento e 

avaliação da intervenção. Finalmente, este trabalho também pretende contribuir para 

a difusão e desenvolvimento de políticas públicas educacionais baseadas em ciências 

comportamentais no Brasil. 

 

Palavras-chave: políticas públicas, educação, ciências comportamentais aplicadas, 

abandono escolar; evasão escolar; ensino médio; nudge  
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ABSTRACT 

 

Historically, different public policies have been formulated and implemented to tackle 

high school absenteeism and drop-out rates. Despite such efforts, the incidence of 

these general problems persists in Brazilian public education and the state education 

system in Espírito Santo. Therefore, the present work aims to: i) map the causes of 

absenteeism and dropout, especially during the first year of high school, and ii) propose 

a nudge intervention, based on applied behavioral sciences, in order to contribute with 

the efforts undertaken by the Education Department of Espírito Santo State to ensure 

school attendance. The protocol of the proposed experiment presents ten text 

messages (SMS) aimed at students at risk of dropping out or who have already 

dropped out and it also offers recommendations regarding the implementation, 

monitoring, and evaluation of the intervention. Finally, this work also intends to 

contribute with the dissemination and development of education policies based on 

behavioral sciences in Brazil. 

 

Keywords: public policies, education, school drop-out, high school, applied behavioral 

sciences, nudge 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A educação de qualidade é um direito que garante outros direitos. Tem um valor 

intrínseco e sua garantia é um potente instrumento de mudança social. De acordo com 

o Plano Nacional de Educação, a Política Educacional tem ainda mais relevância 

quando orientada ao “pleno desenvolvimento humano e às suas potencialidades, 

valorizando o respeito aos grupos socialmente excluídos”, de modo a efetivar a 

“cidadania plena para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de valores, 

atitudes e comportamentos, além da defesa socioambiental e da justiça social.” 

(BRASIL, 2014). Em âmbito internacional, a sua importância foi protocolada na 

Declaração Universal de Direitos Humanos1 (1948) e, subsequentemente, em outros 

documentos relevantes que compõem o marco legal internacional sobre essa questão, 

especialmente a Convenção sobre os Direitos da Criança2 (1989), a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, produto da Conferência de Jomtien (1990), a 

Declaração de Dakar (2000) mais recentemente reforçados na Declaração de Incheon 

(2015). 

 O Brasil, além de ser signatário de todas as convenções internacionais que 

dispõem sobre a proteção e a garantia do direito universal à educação, também conta 

com um marco legal que estabelece e regulamenta como deve se dar a garantia do 

direito à educação no território nacional, sendo os principais documentos norteadores 

a Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei 

de Diretrizes e Bases (1996), o Estatuto da Juventude (2013) e os Planos Nacionais 

de Educação (anos 2000). Esse conjunto de normativas e diretrizes explicitam que a 

garantia do direito à educação deve se dar em diversas frentes, abarcando desde a 

garantia do acesso à escola – por meio da disponibilidade de infraestrutura predial, 

vagas e transporte escolar, por exemplo – até a qualidade da educação ofertada e a 

efetiva aprendizagem dos estudantes.  

Assegurar a oferta educacional nos termos prescritos pela legislação 

permanece como um grande desafio de implementação de políticas públicas. Como 

se verá ao longo deste trabalho, o fracasso escolar é um dos maiores desafios que 

aflige a educação pública brasileira e o abandono e a evasão escolar consistem numa 

 
1 Universal Declaration of Human Rights. 1948. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em: 20 jun. 2021. 
2 Convention on the Rights of the Child. 1989. Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. 
Acesso em: 20 jun. 2021. 
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grave expressão deste fenômeno, especialmente no Ensino Médio, etapa da 

educação básica que mais sofre com este problema.  

Aqui é importante explicar que os conceitos de abandono e evasão escolar são 

diferentes, já que o primeiro diz respeito às situações em que um estudante deixa de 

frequentar a escola durante certo ano letivo3, mas se matricula no ano seguinte para 

cursar a mesma série em que foi reprovado por falta. A evasão, por sua vez, diz 

respeito aos estudantes que deixam de frequentar as aulas em determinado ano, mas 

não se matricularam no ano seguinte; ou seja, são aqueles que não retornam ao 

sistema escolar. Neste trabalho, com exceção das vezes em que a diferenciação for 

explícita, caso os termos sejam apresentados isoladamente, estes deverão ser 

compreendidos de forma mais ampla, abrangendo os dois significados. Isso porque 

os fatores apontados na literatura para ambos os fenômenos estão associados, 

podendo ambos ser vistos como processos em que o vínculo entre a escola e o aluno 

é rompido, ainda que no caso da evasão o rompimento possa ser considerado mais 

grave do que no caso de abandono. 

No estado do Espírito Santo, apesar dos avanços observados na diminuição do 

abandono e da evasão escolar ao longo da última década, como se discutirá no 

capítulo 4, a questão ainda persiste e impede que o direito à educação seja garantido 

por todos os estudantes. Esta situação, portanto, sugere que esforços adicionais 

devem ser empreendidos para assegurar a permanência dos jovens na escola.  

Dado à complexidade da questão da evasão escolar e os diferentes fatores, 

em nível individual e sistêmico, que a influenciam, existem alguns pontos 

fundamentais que devem ser estudados para o desenho de políticas públicas eficazes 

que visem à sua prevenção. Visto que, em certa medida, a evasão escolar está 

relacionada a uma decisão, em nível individual, é pertinente analisá-la sob a 

perspectiva das ciências comportamentais aplicadas – área que se dedica ao estudo 

sobre como os juízos são formados e as escolhas são feitas. É importante ressaltar 

que a explicação do comportamento humano pelas ciências comportamentais inclui 

causas e razões conscientes e inconscientes, sem idealizações acerca de um agente 

racional que não existe na realidade, aumentando, assim, a eficácia das intervenções 

e das políticas públicas que visam a mudança comportamental. Os resultados das 

pesquisas nas ciências comportamentais – subjacente a diferentes áreas do 

conhecimento – ampliou as possibilidades de se pensar a resolução da evasão 

 
3 No capítulo 4, serão apresentadas as principais diferenças entre os levantamentos de dados da PNAD-C e do Censo Escolar. 
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escolar. Dado que esta ciência permite o entendimento e a implementação de 

princípios e técnicas relacionadas às dimensões comportamentais e atitudinais dos 

atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

As ciências comportamentais aplicadas ganharam maior visibilidade com o livro 

“Nudge” (2008), de Richard Thaler, ganhador do prêmio Nobel de economia 2017 e 

professor da Universidade de Chicago, e de Cass Sunstein, professor de direito de 

Harvard. Ambos advogam a favor da utilização dessa abordagem pela possibilidade 

que oferece ao Estado de aprimorar as suas intervenções com relativamente pouco 

investimento em termos orçamentários, algo que pode ser bastante atrativo em 

cenários de crise fiscal. Além deste marco, uma série de acontecimentos reforçam as 

ideias dos autores supracitados, quais sejam i) o Prêmio Nobel de Economia de 2002 

a Daniel Kahneman4, PhD em Psicologia; ii) a criação do Behavioral Insights Team5 

(BIT), na Inglaterra, em 2010; iii) a publicação do livro “Rápido e Devagar - Duas 

Formas de Pensar”, de Daniel Kahneman, em 2011; iv) a criação do The Mind, 

Behavior, and Development Unit6 (eMBeD), do Banco Mundial, em 2013; v) a criação 

do Social and Behavioral Sciences Team7 (SBST), nos Estados Unidos, em 2014; vi) 

a publicação da ordem executiva8 do então Presidente dos Estados Unidos Barack 

Obama, em 2015, para que, dentre outros itens correlatos, a formulação de políticas 

públicas nos órgãos federais considerassem os insights comportamentais do SBST; 

vii) a publicação do Relatório Desenvolvimento Mundial9, do Banco Mundial, sobre 

“Mente, Sociedade e Comportamento”, em 2015; viii) a criação do Behavioral 

Economics Group10, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 2015; 

ix) os 18 relatórios da última década publicados pelo Centro de Competências em 

Insights Comportamentais11 da Comissão Europeia; e, por fim e não menos 

 
4 Daniel Kahneman, Israel - 1934, se graduou em Psicologia e Matemática pela Hebrew University, de Jerusalém, e depois 
concluiu seu PhD em psicologia pela University of California, Berkeley, nos Estados Unidos. Entre as décadas de 1970 e 2000, 
se dedicou a explorar temas que o ajudaram a desenvolver o campo da economia comportamental. 
5 Behavioral Insights Team. Disponível em: https://www.bi.team/. Acesso em: 20 jun. 2021. 
6 The World Bank. EMBeD: Mind, Behavior, and Development. Disponível em: https://www.worldbank.org/en/programs/embed. 
Acesso em: 20 jun. 2021. 
7 United States of America. National Science and Technology Council. Social and Behavioral Sciences Team. Disponível em: 
https://sbst.gov/#work. Acesso em: 20 jun. 2021. 
8 United States of America. Executive Order 13707. Using Behavioral Science Insights to Better Serve the American People. 
Washington, D.C.: Executive Office of The President, 18 set. 2015. Disponível em: 
https://www.federalregister.gov/documents/2015/09/18/2015-23630/using-behavioral-science-insights-to-better-serve-the-
american-people. Acesso em: 20 jun. 2021. 
9 The World Bank. World Development Report 2015: mind, society, and behavior. Washington, D.C: The World Bank, 2015. 
Disponível em: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015. Acesso em: 20 jun. 2021. 
10 Inter-American Development Bank. Behavioral Economics Group. Disponível em: https://behavioral.iadb.org/en. Acesso em: 
20 jun. 2021. 
11 European Comission. Competence Centre on Behavioral Insights. Disponível em: 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/behavioural-insights_en. Acesso em: 20 jun. 2021.  
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importante, x) a vasta produção12 da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o campo.  

Em suma, considerando que os problemas do abandono e da evasão escolar 

no ensino médio ainda permanecem como problemas públicos relevantes e que existe 

um campo de conhecimento que pode ser mobilizado para fazer frente a tais desafios, 

complementando os esforços vigentes, o objetivo da pesquisa é analisar como as 

ciências comportamentais aplicadas podem contribuir para a redução do abandono e 

da evasão na educação. E, a partir dessa análise, apresentar uma proposta de 

intervenção baseada nas ciências comportamentais aplicadas, concretizada em um 

protocolo de experimento de nudging para apoiar a Secretaria Estadual de Educação 

do Espírito Santo (SEDU-ES) no processo de mitigação dos problemas do abandono 

e da evasão escolar no primeiro ano do ensino médio regular da rede estadual 

capixaba. É importante ressaltar que esse protocolo servirá de modelo ou base 

metodológica para qualquer secretaria de educação que queira testar essa 

abordagem. Este modelo de intervenção baseado em insights comportamentais ainda 

é pouco explorado no Brasil, apesar de seu baixo custo e potencial de alto impacto. 

Quanto à estrutura, o capítulo 2 apresenta a metodologia adotada para a 

produção deste trabalho, enquanto o capítulo 3 retoma o histórico da construção das 

políticas educacionais ligadas ao Ensino Médio, fazendo um balanço dos principais 

desafios e avanços identificados no Brasil. Também serão apresentados os 

programas e as iniciativas empreendidas para fazer frente ao abandono e à evasão 

escolar, tanto no Brasil como no Espírito Santo. Na sequência, o capítulo 4 apresenta 

alguns indicadores de acesso e de fluxo escolar, com o objetivo de identificar se os 

objetivos propostos pelas diretrizes nacionais e estaduais estão sendo atingidos, e se 

há algum padrão entre estes indicadores e o abandono e a evasão. Por fim, os dados 

de abandono motivados pelo desinteresse, bem como sobre a idade em que os jovens 

abandonaram a escola são apresentados para, em conjunto com a literatura 

apresentada no capítulo 5, subsidiar a construção da proposta de intervenção. 

 No capítulo 5, serão apresentados os estudos sobre fracasso escolar no Brasil 

e os principais fatores e variáveis associados ao abandono e à evasão escolar no 

Ensino Médio. Nesse breve panorama, especial atenção será dedicada à dimensão 

do desinteresse, dada a sua expressividade nos dados analisados e na própria 

 
12 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. Behavioral insights. Disponível em: 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm. Acesso em: 20 jun. 2021. 
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literatura, aspecto a ser privilegiado na proposta de intervenção formulada por este 

trabalho. 

 A familiarização com os termos dessa discussão permitirá entender em que 

medida as causas do abandono e da evasão escolar, na rede estadual de ensino 

médio do estado do Espírito Santo, refletem os padrões gerais de um diagnóstico mais 

abrangente. Será possível entender como o fenômeno do abandono se distribui entre 

homens e mulheres, brancos e negros, no Espírito Santo, verificando se há 

características comuns ao que se observa no ensino médio público brasileiro como 

um todo.  

 No capítulo 6 se explicará em que consiste a área das ciências 

comportamentais aplicadas e as possibilidades que emergem da interação desse 

campo de conhecimento com o universo das políticas públicas educacionais, dado o 

objetivo do presente trabalho. Na sequência, apresenta-se, em maior detalhe, a 

metodologia do estudo aleatorizado controlado (EAC), que orienta o desenho, a 

implementação e a avaliação de intervenções baseadas em insights 

comportamentais. Na última seção deste capítulo se apresenta o protocolo do EAC 

proposto para a SEDU-ES, que apresenta intervenções de nudging desenhadas para 

ajudar a reduzir o abandono e a evasão escolar.  

Finalmente, no capítulo 7, apresentam-se as vantagens da criação e 

implementação de políticas públicas comportamentais e a necessidade de fortalecer 

o processo de formulação de políticas baseadas em uma avaliação de impacto 

conduzida cuidadosamente, eliminando os possíveis vieses de seleção e tratamento 

das informações. Adicionalmente, será feita uma discussão sobre como a 

sistematização dos resultados de experimentos como o proposto neste trabalho pode 

colaborar para a consolidação e a projeção de behavioral policies no Brasil e o seu 

potencial para complementar de forma eficaz, escalável e econômica, políticas 

públicas que busquem incentivar as melhores escolhas para os cidadãos em âmbito 

individual e coletivo. 



24 

 

2 METODOLOGIA 

 

O objetivo desta pesquisa, cuja natureza é aplicada, é problematizar os 

fenômenos do abandono e da evasão13 escolar no primeiro ano do Ensino Médio 

público brasileiro e formular uma solução baseada em nudges14, para contribuir com 

a mitigação destes problemas na rede estadual de ensino do Espírito Santo.  

A investigação sobre os fatores e as variáveis associadas ao abandono e à 

evasão na última etapa da educação, em especial no primeiro ano, baseou-se na 

revisão da literatura, na análise de dados de bases secundárias. A seguir, descreve-

se em maior detalhe em que consistiu cada uma dessas etapas. 

Em relação à revisão da literatura, foram levantados: i) artigos nacionais sobre 

o fracasso escolar e as causas de abandono e evasão em periódicos com nota A1 e 

A2 na CAPES; ii) relatórios sobre as causas de abandono e evasão produzidos por 

instituições com atuação relevante no terceiro setor; iii) pesquisas sobre a referida 

temática na literatura internacional e iv) pesquisas, relatórios e documentos com foco 

no Ensino Médio capixaba. Além disso, foi realizada v) uma pesquisa documental 

para identificar os principais marcos normativos e políticas educacionais que, no 

Brasil, buscaram aumentar a frequência e a permanência dos estudantes na escola.  

Vale notar que durante a investigação sobre o abandono e a evasão escolar 

no Ensino Médio, especial atenção foi conferida ao desinteresse dos estudantes pelos 

estudos, algo que se mostrou bastante relevante para explicar a descontinuação dos 

estudos. Considerando que essa dimensão tem conexão com a tomada de decisão 

por parte dos jovens, foi realizado um levantamento de artigos sobre insights 

comportamentais na área de educação e sobre experimentos realizados nessa área, 

tanto para viabilizar a identificação dos fatores cognitivos inconscientes14 que podem 

influenciar o comportamento de estudantes que decidem abandonar a escola, como 

para inspirar o desenho da solução apresentada para a SEDU-ES para colaborar com 

a prevenção e o combate a esta situação.  

 
13 Cabe destacar que o termo abandono será usado de forma mais ampla nesta pesquisa, abarcando tanto o fenômeno do 
abandono quanto da evasão escolar. 
14 As Ciências Comportamentais criticam a ideia de que os seres humanos sempre desejam maximizar os benefícios e reduzir 
os custos, e que sempre ajam em interesse próprio. Além disso, assumem que os indivíduos não são capazes de pesar todos 
os aspectos que envolvem a tomada de decisão, principalmente quando há incerteza ou falta de informação. No capítulo 6 serão 
apresentadas algumas das barreiras comportamentais que impedem os estudantes de agir de forma completamente racional, 
como por exemplo, a capacidade de processamento das informações de acordo com o contexto e o autocontrole. 
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Quanto à análise de dados secundários, foram comparados os históricos de 

abandono e evasão no Brasil e no Espírito Santo relacionados, principalmente: i) ao 

acesso dos jovens de 15 a 17 anos à escola; ii) à taxa de escolarização líquida; iii) à 

idade do jovem, correspondente à última vez que frequentou a escola e abandonou 

os estudos; e, iv) aos motivos pelos quais jovens de 15 a 29 anos abandonaram os 

estudos.  

Os dados foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e, posteriormente, divulgados na Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílios Contínua Anual (PNADC/A) no suplemento de educação entre os anos de 

2016 e 2019. Além dos dados do IBGE, também foram analisados os dados de 

rendimento escolar coletados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A fim de estabelecer valores adequados para o 

parâmetro de idade dos estudantes e aprimorar a acurácia da análise destes dados, 

foram considerados aqueles com idade entre 15 e 17 anos no último dia de março de 

cada ano. Contrariamente ao modelo do IBGE que considera a idade do jovem na 

data de entrevista feita em domicílio. Esse procedimento está de acordo com o 

método utilizado pela organização Todos pela Educação15 para acompanhar as metas 

do Plano Nacional de Educação, permitindo que as informações da PNADC/A e do 

Censo Escolar considerem a idade dos alunos no último dia do mês de março. Os 

microdados da PNADC/A e do Censo Escolar foram extraídos e analisados no 

software Tableau e no Microsoft Excel.  

Sendo assim, a partir da revisão de literatura, análise de dados e entrevistas 

realizadas, elaborou-se um protocolo de experimento baseado em insights 

comportamentais que poderá ser adaptado e implementado pela Secretaria Estadual 

de Educação do Espírito Santo (SEDU-ES). 

A intervenção de nudging propriamente dita consiste no envio de um conjunto 

de mensagens – elaboradas a partir de insights comportamentais  –  por SMS (short 

message service) para os estudantes em risco ou em situação de abandono e evasão. 

O protocolo também apresenta orientações para a implementação, monitoramento e 

avaliação do estudo aleatorizado controlado (EAC), bem como aponta as questões 

éticas e os desafios relacionados ao processo de implementação da proposta. 

 
15 Organização da sociedade civil que produz diagnósticos sobre a Educação Básica e que tem como um de seus objetivos 
disseminar informações para que a sociedade tenha melhores condições de contribuir para a melhoria da educação brasileira.  
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Uma vez que a solução será utilizada em um momento a ser definido pela 

própria SEDU-ES, optou-se por usar parâmetros hipotéticos na elaboração do 

protocolo, devendo ser adaptados ao contexto vigente quando for efetivamente 

implementada. 
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3  ENSINO MÉDIO – TRAJETÓRIA E DESAFIOS 

 

Este capítulo aborda os aspectos centrais do desenvolvimento do Ensino 

Médio, no Brasil, enquanto uma política pública. A discussão, os dados e as 

informações16, as referências bibliográficas e as normativas pertinentes buscam 

estabelecer um panorama por meio dos principais marcos temporais e seus 

desdobramentos legais, políticos, sociais, econômicos e culturais, desde sua 

emergência institucional, em um breve histórico, até a arena recente, com seus 

progressos e reveses17. 

Seu desenrolar apresenta e problematiza as configurações contemporâneas 

desta etapa da Educação Básica no país e, também, no estado do Espírito Santo, 

unidade federativa selecionada para a análise de um problema público associado a 

esta política e que é objeto desta pesquisa: o abandono e a evasão escolar.  

 

3.1 POLÍTICA PÚBLICA E POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 
 

Há meio século18, o diálogo orientado entre a academia e o setor público vem 

produzindo sentidos e experiências para o que se pode nomear, hoje, como campo 

de públicas (FARAH, 2016b). Esta alcunha, sua construção semântica e sua 

tangibilidade, contudo, seguem em constante disputa. Segundo a mesma autora, para 

iniciar um diálogo nesta seara, em quaisquer das arenas temáticas (como saúde, 

habitação e educação, por exemplo), há que se conceituar três elementos básicos: o 

campo científico, a política pública e o problema público.  

Segundo FARAH (2018b, p. 55), um campo científico é institucionalizado à 

medida que se delimita um “objeto distinto do abordado por outras disciplinas ou 

campos científicos ou abordado de maneira singular pelo novo campo”. (FARAH, 

2018b, p. 55). Além disso, a autora incrementa o bojo de necessidades para 

institucionalização ao agregar duas outras perspectivas, sendo elas a necessidade 

de combinação “entre ideias e suporte material (como instituições de ensino e 

 
16 No capítulo 4 serão apresentados e analisados dados estatísticos do Ensino Médio no Brasil e do Espírito Santo. 
17 No que se refere à eficiência, eficácia e efetividade dos resultados de sua gestão enquanto política.  
18 Foi nos Estados Unidos, entre os anos de 1960 e 1970, que surgiu o campo de públicas. Todos os países que se preocupam 
com problemas públicos estão, atualmente, neste campo e colaboram para sua resiliência. Segundo Sabatier (1991), seu 
surgimento se deu pelo esforço de formação em nível superior de servidores públicos, por meio de cursos de mestrado, com 
objetivo de trabalhar competências e habilidades de gestores públicos em diagnosticar problemas públicos e de propor 
alternativas de solução ao governo e a tomadores de decisão. 
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pesquisa, e revistas especializadas) e o controle de recursos estratégicos” (FARAH, 

2016b, p. 961), como também a constituição de uma comunidade discursiva, reunida 

em torno de uma agenda e de um discurso comum e de uma identidade compartilhada 

(FARAH, 2018a). O objeto comum do campo desta dissertação é, portanto, a política 

pública. Esta, por sua vez, parte de uma construção social e é neste processo – 

envolvendo debates, divergências e concorrência entre perspectivas, ideia e valores 

– que, de fato, gera-se uma espécie de núcleo duro para o conceito de política pública. 

As discussões de Farah (2016a, 2016b, 2018a, 2018b) possibilitam dar contorno a 

um entendimento de política pública como um curso de ação ou inação escolhido pelo 

Estado com objetivo de resolver um problema público (FARAH, 2016a, 2016b, 2018a, 

2018b). Ao esmiuçar este contorno, compreende-se que o curso de ação ou inação 

de uma atividade do Estado deriva dessa integração do conhecimento técnico e 

prático do Estado e de atores não governamentais, conferindo-o legitimidade na 

tomada de decisão de políticas públicas. Neste trajeto de erguimento histórico, outros 

elementos e abordagens foram agregadas e passaram a influenciar o núcleo duro, 

como a participação de interlocutores de organizações não governamentais (em 

ações de advocacy, por exemplo) e dos próprios fatores políticos. Já um problema 

público tem lugar central neste diálogo, pois foi por conta deste que o campo pôde se 

institucionalizar. Problemas públicos, ao contrário dos problemas privados, não são 

passíveis de resolução pelos próprios indivíduos, famílias ou pela sociedade, de tal 

forma que requerem uma resposta estatal. No entanto, a problematização e a 

resolução no âmbito público são passíveis de contestações, visto que tal 

agrupamento é sujeito à percepção pela sociedade.  

Kingdon (2011) provoca o debate questionando porque alguns problemas se 

tornam importantes para um governo (KINGDON, 2011). Os autores refletem sobre 

as políticas públicas como um conjunto formado por processos-chave que navegam, 

grosso modo, pelo estabelecimento de uma agenda de políticas, pela configuração 

de opções para as escolhas dos tomadores de decisão, pela escolha em si entre o 

conjunto de opções disponíveis e, finalmente, pela sua implementação. No autoral 

modelo de múltiplos fluxos, Kingdon (2011) preocupa-se com os dois primeiros 

elementos, os estágios pré-decisórios: a formação da agenda e a especificação de 

opções. Uma situação problemática só passa a ser considerada, portanto, como um 

problema público quando é reconhecida como uma questão digna de atenção da 
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sociedade e, no momento seguinte, no âmbito governamental e instituída na agenda, 

quando é compreendida como uma questão passível de intervenção para mudar uma 

dada situação (KINGDON, 2011). 

Acionando o conjunto de conceitos de Farah (2016a, 2016b, 2018a, 2018b), 

faz-se necessário distinguir um problema público de uma condição objetiva. Esta 

última está relacionada a questões que não necessariamente conquistam uma ampla 

mobilização social e midiática, concentrando-se em questões de alguns grupos ou 

nichos, como por exemplo, a precariedade habitacional nos centros urbanos e a 

mobilidade urbana para estudantes. A objetividade da condição destes grupamentos 

carece de reconhecimento ampliado e de um lugar na agenda para ser considerada 

um dilema digno de atenção e de uma ação transformadora. Ainda nesta perspectiva, 

os problemas considerados estruturais, ou seja, que notadamente não são novos, 

como por exemplo, a evasão escolar, podem não estar na agenda num dado 

momento. Contudo, a partir de um cenário específico, como no caso da pandemia 

global de COVID-19 eclodida no mundo no ano de 2020, essa questão pode se 

agravar e voltar à arena pública, evidenciando a necessidade estatal de formular ou 

reformular políticas para tal. E, neste caso específico na política educacional, 

observa-se um fenômeno de inação de algumas administrações (federal, estadual e 

municipal) mesmo após o tema ter retomado espaço no debate público. O 

desenvolvimento de uma política depende, portanto, das condições institucionais, dos 

interlocutores envolvidos, das prioridades na agenda, dos dados do problema em 

cada contexto, da percepção do problema e seus valores. Este é, portanto, um termo 

polissêmico e considera, dentre outras variáveis, os sentidos de uma ação pública, 

com objetivos e os meios para realizá-la (LEICHTER, 1979).  

Esta dissertação tem como abordagem principal os conceitos de campo 

científico, políticas públicas e problemas públicos da obra de Farah (2011, 2016a, 

2016b, 2018a, 2018b), baseada principalmente em Bourdieu (1976) e Ospina-Bozzi 

(1998). A revisão compartilhada observa a emergência desta matéria e de seus 

elementos constituintes, localizando o escopo do trabalho na “análise de políticas 

públicas”. Por conseguinte, se faz possível avançar e dar abertura à discussão de 

uma área específica, do ponto de vista do “campo de públicas”, gerando foco de 

reflexão e proposição de alternativas. Este trabalho compreende, ainda, que há alto 

grau de especificidade nos campos temáticos singulares e não pretende, portanto, 
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trabalhar especialidades epistêmicas, respeitando, assim, seus lugares autorais 

legítimos e consumindo toda a sorte de repertórios gerados por suas autoridades 

técnicas e acadêmicas. Compreende-se que o território de gestão das políticas 

públicas evoca valores intrínsecos aos seus acadêmicos e profissionais em torno da 

contribuição e da cooperação para potencializar seus resultados, bem como de um 

Estado em movimento que possibilite uma vida melhor e com mais equidade. 

Deste modo, considerando os pontos elencados, a Educação é agora 

recortada como a área temática deste estudo. Transformadora, por definição, e 

estruturante, por constituição, é seara que demanda um conjunto próprio de políticas 

públicas, o qual será tão mais eficaz e efetivo quanto mais for capaz de considerar a 

escala e a heterogeneidade do país e de seus entes federados. Abarca diversas 

condições objetivas e, a depender da arena e das agendas, problemas públicos 

relevantes a serem trabalhados. Abrucio (2018) e Krawczyk (2011), oferecem 

perspectivas com leituras apropriadas para situar a política educacional do país 

dentro desse aparato estatal mais amplo, no qual ela disputa espaço e recursos com 

outras políticas. Nas três últimas décadas, a Educação ganhou mais peso e 

relevância e se tornou uma das principais políticas públicas para o país. Isso se deu, 

principalmente, pelos movimentos gerados pela promulgação da Constituição Federal 

de 1988. Segundo Abrucio (2018), os principais princípios, compromissos e 

orientações para o campo da Educação que derivam deste aparato legal são os que 

se seguem. Primeiro, a busca da universalização do acesso à escola de forma 

igualitária: o texto da Constituição determina a inclusão de toda criança e adolescente 

de sete a 14 anos, e mais tarde19 novos textos legais incluem os mais novos e as 

juventudes, abarcando assim cidadãos e cidadãs de quatro a dezessete anos na 

escola pública, contemplando toda a chamada Educação Básica. Em segundo lugar 

na lista, está a necessidade de democratização do ensino: a Constituição aumentou 

as possibilidades de participação na ação educativa, ou seja, viabilizou legalmente 

movimentos de equidade. Em terceiro, a profissionalização da política educacional, 

tendo sido gerados mecanismos e legislações para parametrizar e possibilitar uma 

melhor gestão das políticas educacionais, como os constantes avanços na área de 

monitoramento e avaliação20. E, por fim, o quarto ponto a ser destacado seria o 

 
19 A partir de outros aparatos legais, como a Lei de Diretrizes e Bases (1996) e o Estatuto da Juventude (2013). 
20 Como a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, o qual será retomado logo à frente nesta dissertação. 
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arranjo institucional; sendo o Ministério da Educação (executivo federal) autenticado 

como o formulador e o orientador das grandes políticas e os estados e municípios, 

como executores das políticas públicas (ABRUCIO, 2018). O artigo 208 desta mesma 

Constituição estabeleceu, no seu primeiro inciso, que o direito à educação será 

garantido através da oferta de “[...] educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 

para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. Em linhas gerais, 

entende-se que todos os estudantes nessa faixa etária deveriam estar na escola. Tal 

arranjo, como projeto de desenvolvimento social, foi sendo reafirmado pelas 

instituições responsáveis em outros instrumentos normativos ao longo dos últimos 

anos, como na Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014). Em que pesem estes e outros elementos legais (os quais 

serão tratados com mais afinco no tópico posterior), a educação segue como um 

campo disputado. Tal disputa tende a estar relacionada a fatores políticos, interesses 

e valores de grupos distintos, às diferentes concepções do problema público, e, 

também, a tensões sociais na formação do Brasil. 

À vista de discussões sociais, políticas, econômicas e culturais como esta, é 

possível dialogar sobre a função da escola pública, enquanto espaço primário da ação 

pública por meio dos servidores desta área, que atravessa (grosso modo) quatro 

imensas superfícies de responsabilidades: acesso, permanência, aprendizagem e 

conclusão (UNICEF, 2012). Em suma, o acesso compreende as condições de oferta 

e a possibilidade efetiva de matrículas nas etapas e nas modalidades de ensino; a 

permanência engloba a manutenção da trajetória dos estudantes no serviço 

educacional; a aprendizagem abarca os movimentos de ensino e de desenvolvimento 

dos conhecimentos por meio dos conteúdos e experiências acadêmicas; e conclusão 

abrange a completude da etapa e a modalidade de ensino cursada. O trilho desejado 

para um estudante na escola passa, portanto, pela garantia de sua entrada, de seus 

movimentos de aprendizagem ao longo dos anos, e do término dos estudos. É neste 

trajeto que, grosso modo, os esforços das ações públicas se concentram. 

A exploração do quadro de problemas na educação, neste sentido, é 

fundamental21, já que podem abarcar desde a condição da oferta do serviço 

 
21 O enquadramento dos problemas contemporâneos da educação será explorado com maior especificidade nos tópicos 
subsequentes.  
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educacional à formação dos profissionais desta área. Outrossim, a recorrência de tais 

problemas estruturais, tanto da sociedade como da própria política educacional, 

também se tornam importantes, visto que aumentam a probabilidade de os 

estudantes descontinuarem suas trajetórias acadêmicas. Por trás de situações de 

abandono e evasão escolar, no recorte do enquadramento de problemas do Ensino 

Médio explorado neste trabalho, existem motivos22 como a gravidez, a falta de 

conexão e sentido das matérias ensinadas com os interesses e desejos dos 

estudantes, a necessidade imediata de trabalhar e gerar renda para apoiar a família, 

dentre outros. E, é na adolescência que o problema se apresenta com maior 

intensidade, como se verá a seguir.  

A Educação Básica brasileira é obrigatória e gratuita a toda a população dos 4 

aos 17 anos. Esta compreende, ao longo destes 14 anos, os Ensinos Infantil, 

Fundamental e Médio. O Censo Escolar de 202023, realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), revela o registro de 

cerca de 47,3 milhões de matrículas na Educação Básica neste período. Na faixa 

etária de 4 a 5 anos (pré-escola), a matrícula foi de 92,9%, no Ensino Fundamental, 

que atende de 6 a 14 anos, o atendimento chegou a 99,7%, e no Ensino Médio cerca 

de 89% da população de 15 a 17 anos frequentou a escola neste ano. Estes dados 

demonstram que o acesso de 6 a 14 anos foi praticamente universalizado (99%). 

Contudo, observa-se um número menor na população a partir dos 15 anos, não 

chegando a 90% dos jovens. Esta média, segundo o mesmo Censo, é observada ao 

longo dos últimos anos de modo recorrente24 (BRASIL, 2021). Isso encampa o alerta 

de que há questões acerca da trajetória (acesso, permanência e conclusão) desses 

estudantes do Ensino Médio que necessitam ser exploradas, sobretudo porque nas 

faixas etárias imediatamente anteriores, observa-se um cenário de aproximação da 

universalização do acesso à escola.    

As discussões e os dados acima possibilitam, brevemente, uma 

contextualização dos recortes desta pesquisa e evidenciam a condição objetiva dos 

cerca de 900 mil jovens que estavam fora da escola em 2020. Aponta, ainda, o Ensino 

Médio como um espaço potente de delimitação de possíveis problemas públicos a 

 
22 O capítulo 5 desta dissertação explora com profundidade o quadro de motivos para o fenômeno do abandono e da evasão 
escolar. 
23 O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa realizada todos os anos Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em articulação com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, sendo obrigatória 
aos estabelecimentos públicos e privados de educação básica, conforme determina o art. 4º do Decreto nº 6.425/2008. 
24 O capítulo 4 desta dissertação fará uma análise aprofundada dos dados sobre o Ensino Médio no Brasil. 
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serem discutidos e sanados no âmbito da gestão das políticas públicas educacionais. 

É com este sentido que se encampa o presente esforço dissertativo: analisar os 

fatores que podem influenciar este cenário de abandono e evasão no Ensino Médio 

público e estudar alternativas que possam contribuir para a resolução de problemas 

públicos derivados desta questão. Para fundamentar o enquadramento do problema, 

o próximo tópico apontará os marcos históricos que arquitetaram a configuração do 

Ensino Médio público brasileiro e discutirá os aspectos fundamentais de sua 

finalidade e identidade. 

 

3.2 ENSINO MÉDIO NO BRASIL – UM BREVE HISTÓRICO 
 

O Ensino Médio (EM) público esteve em muitas arenas de discussão e planos 

de implementação ao longo do último século. Desde o final do século XX, 

marcadamente, ainda com maior vigor dada a sua institucionalização enquanto um 

direito social e dispositivo de enfrentamento às desigualdades, sendo amplamente 

compreendido como uma das formas de gerar desenvolvimento para a população, 

por conseguinte, para o país. Tal quadro reforça a ideia de que o percurso histórico 

de desenvolvimento de uma política pública não é linear, sobretudo em áreas como a 

Educação. O presente tópico busca abordar os marcos sócio-históricos estruturais e 

funcionais do Ensino Médio, partindo dos primeiros movimentos executivos para a 

instituição de uma política pública de educação nacional, desde o primeiro governo 

Vargas, com influência dos Pioneiros da Educação Nova, à institucionalização do EM 

como uma etapa obrigatória da educação básica, já no período recente, durante o 

governo Lula. 

Segundo Sander (2007), no Brasil republicano ocorreram algumas reformas 

administrativas, as quais ocorreram tanto no executivo nacional quanto nos estados. 

E tal movimento resvalou também no campo educacional, que tinha como desafio o 

alto nível de analfabetismo da população geral. Já no contexto do Estado Novo, foram 

promulgadas as Leis Orgânicas do Ensino (1942) que trouxeram uma grande 

mudança estrutural, na qual, o ginásio, que equivale ao Ensino Fundamental 2 atual, 

passou a ter quatro anos; e, o colegial, o atual Ensino Médio, três. Nesta década 

foram criados, também, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, que consolidaram de vez o 

ensino profissionalizante frente ao ensino regular ou básico. Segundo dados do 
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(antigo) Ministério da Educação e Cultura, em 1945 havia em torno de 535 mil 

estudantes nas 1771 escolas brasileiras.  

Neste contexto, foram desenvolvidos os cursos colegiais científico e clássico, 

com a duração de três anos, nos quais a formação do estudante deveria ser focada 

no desenvolvimento da pessoa humana, na sua cultura e na sua pátria, como alicerce 

para a educação superior, ou seja, propedêutica. Quanto ao ensino técnico-

profissionalizante já existente, este parecia não ser tão relevante para a elite – ainda 

que atrelado à demanda econômica – considerando os anseios em torno do acesso 

ao ensino superior. Sendo assim, existe uma percepção25 de que a formação técnica 

se destinava, na prática, às camadas populares. Santos (2010), por exemplo, afirma 

que “a maioria dos jovens não podia desfrutar de uma preparação para o ingresso no 

ensino superior, a não ser que fossem dos grupos privilegiados.” (SANTOS, 2010, p. 

9).  

Do fim do governo Vargas à década de 80, portanto, a União orientou a 

educação para adolescentes e jovens (o que atualmente é nominada como o Ensino 

Médio26), grosso modo, para a abordagem técnico-profissionalizante, vide as Leis de 

Equivalência27 (n° 1.076/50 e 1.821/53) e a Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º 

Graus28 (n° 5.692/71). Isto quer dizer que as condições geradas pelo poder executivo 

estabeleceram bases para uma formação instrumental para o trabalho.  

Neste ínterim há, contudo, alguns marcos importantes no tocante ao 

estabelecimento de bases para a educação como direito social, como a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB)29 que foi expedida em 1961 (lei nº 4.024). O seu artigo 

33 diz, por exemplo, que “a educação de grau médio, em prosseguimento à 

ministração na escola primária, destina-se à formação de adolescente”. Já o artigo 34 

determina paridade entre os cursos técnicos e os regulares. A segunda LDB foi a de 

1996, já em outro contexto sócio-histórico e será destacada à frente. Ainda naquela 

conjuntura, surge o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), em 1962, como uma 

 
25 Foge aos objetivos deste trabalho realizar uma discussão mais profunda sobre este tema. 
26 O título Ensino Médio surgiu no contexto da LDB de 1996. Até então chamado de segundo grau, é a etapa de ensino referente 
ao final da Educação Básica, cuja finalidade em termos de aprendizagem, grosso modo, é o aprofundamento dos conhecimentos 
conquistados no Ensino Fundamental, além da formação acadêmica e cidadã para outras etapas da vida. 
27 BRASIL. Dispõe Sobre o Regime de Equivalência Entre Diversos Cursos de Grau Médio Para Efeito de Matrícula no 
Ciclo Colegial e nos Cursos Superiores. Rio de Janeiro, 12 mar. 1953. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1821.htm. Acesso em: 22 jun. 2021. 
28 BRASIL. Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de 1° e 2º Graus, e dá Outras Providências. Brasília, 11 ago. 1971. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm. Acesso em: 22 jun. 2021. 
29 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1961. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-
20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html . Acesso em: 20 jun. 2021. 
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iniciativa do Ministério da Educação e Cultura, liderado à época por Darcy Ribeiro. Foi 

um dos primeiros documentos a citar esta etapa de educação para adolescentes e 

jovens como a “educação média”, estabelecendo metas quantitativas relacionadas à 

possibilidade de acesso ao colegial, e, também, ações efetivas, no sentido, por 

exemplo, de possibilitar subsídios para estudantes mais vulnerabilizados terem suas 

trajetórias escolares garantidas. Não há, contudo, registros do monitoramento deste 

plano.   

A função propedêutica e regular, ou ainda de preparação para o ingresso ao 

ensino superior, deste “2º grau” só fora reestabelecida no contexto do 

enfraquecimento da ditadura militar, nos anos de 1980. Com a redemocratização e o 

estabelecimento da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a política educacional foi 

se modificando, gerando entendimentos comuns e diferenciações explícitas entre as 

modalidades de ensino. A carta estabeleceu, por exemplo, papéis e funções entre os 

entes federativos (a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios) quanto à 

política educacional. Os governos municipais seriam responsáveis pela Educação 

Infantil e pelo Ensino Fundamental; os governos estaduais, pelo Ensino Médio; e, o 

governo federal, pela gestão técnico-financeira organizacional e pela educação 

superior (universidades federais).  

Com a possibilidade de avanço da oferta, que decorreu da obrigatoriedade de 

ensino gratuito até os 17 anos, numa perspectiva universalista, emergiram com maior 

força os problemas relacionados à sua qualidade, às questões do acesso e da 

permanência e à discussão sobre a sua identidade e suas finalidades. Cury (1998) 

identifica que na LDB de 1996, lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), há três funções bem 

delimitadas do Ensino Médio: a formativa, de educar para a cidadania; a propedêutica, 

de preparar para o ensino superior; e, a profissionalizante, de proporcionar uma 

aprendizagem técnica já nesta etapa de ensino.  

De acordo com Krawczyk (2011), “a inclusão do Ensino Médio no âmbito da 

educação básica e o seu caráter progressivamente obrigatório demonstram o 

reconhecimento da importância política e social que ele possui.” (KRAWCZYK, 2011, 

p. 754). A ideia da autora reforça que o fator preponderante nesta reflexão é a pessoa, 

o elemento humano e que, portanto, pensar os estudantes (para além de meros 

usuários das políticas públicas), pensar o público dessas ações e iniciativas é central 

desde as primeiras concepções em torno da configuração do Ensino Médio. 
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De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), novas políticas para o 

Ensino Médio foram surgindo na tentativa de resgatar os princípios da LDB nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), muitas delas motivadas por movimentos sociais e 

organizações do Terceiro Setor30, na defesa de uma educação média de importância 

socialmente estratégica, com uma base científico-teórica que permita a formação 

integral e transformadora (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). Já no segundo 

governo Lula, a partir de 2007, foi observado um movimento amplo de formulação de 

políticas públicas com a criação de instrumentos normativos e programáticos em 

relação ao EM. Destacam-se cinco instrumentos normativos fundamentais que 

constituíram o quadro para consolidação da obrigatoriedade desta etapa de ensino 

nesse período, seguindo a esteira que pontuam Melo e Duarte (2011). 

O primeiro, viabilizado a partir da edição do Decreto nº 6.095/2007 e a 

aprovação da Lei nº 11.892/2008, criou os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia e reorganizou a Rede Federal de Educação Tecnológica; ampliando as 

formas de certificação técnica em associação com o EM regular. O segundo aspecto, 

referente à Emenda Constitucional nº 59 (2009), estabelece a ratificação de obrigação 

da educação básica gratuita dos quatro aos dezessete anos; este item significa não 

somente a democratização do acesso ao EM, mas um “fator de indução para a 

superação do caráter restrito que essa etapa do ensino tem apresentado ao longo da 

história.” (MELO; DUARTE, 2011, p. 236). Em terceiro lugar está a formulação do 

Programa Ensino Médio Inovador31 – ProEMI em 2009 como uma forma de subsidiar 

tecnicamente e financeiramente as redes estaduais de ensino para a formulação de 

alternativas que aumentassem a diversidade dos currículos de modo multidisciplinar 

a partir dos eixos de trabalho, ciência, tecnologia e cultura (BRASIL, 2009), com intuito 

de avançar com a qualidade do serviço educacional ofertado, tornando-o mais 

atraente (diretamente conectado com uma das principais causas de abandono pelos 

jovens: o desinteresse). Como quarto aspecto ilumina-se, também em 2009, a 

reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi criado em 1998. 

A partir de sua reestruturação, o Enem passou a ter um caráter mais indutivo em 

relação à reorganização curricular, além de passar a ser adotado como vestibular 

 
30 Movimentos relevantes como Campanha Nacional pelo Direito a Educação, criado em 1999 (https://campanha.org.br/), e 
Todos Pela Educação, criado em 2006 (https://todospelaeducacao.org.br/), que apoiaram a recondução do EM à arena de 
discussão nacional, nos poderes Executivo e Legislativo. 
31 BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes do Programa Ensino Médio Inovador. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13439:ensino-medio-inovador. Acesso em: 22 jun. 2021. Este programa 
será especificado no tópico 3 deste capítulo. 

https://todospelaeducacao.org.br/
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unificado para as universidades federais. O quinto aspecto, segundo as autoras 

supracitadas, está na atenção dada ao “protagonismo juvenil32” no governo Lula33. É 

importante enfatizar que, para o avanço desejado na implementação da 

obrigatoriedade da Educação Básica, se fez necessária a indução de arranjos de 

regime de colaboração34 entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. 

É a partir deste panorama que o Ensino Médio tem se colocado, 

presentemente, como pauta relevante nas agendas de pesquisa e de gestão em 

políticas públicas. A sua expansão estrutural e funcional fundamenta-se nessas bases 

sociais, políticas, econômicas, culturais e avançam, nesta última década, com 

políticas educacionais das mais diversas ordens, sob influências ideológicas 

distintas35. Há diversas iniciativas que buscam aprofundar os mecanismos de 

transformação curricular, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Novo 

Ensino Médio (NEM), frente aos resultados ainda desafiadores nas avaliações 

externas – como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, entre outros 

dispositivos e instrumentos, associados às demandas dos jovens brasileiros por uma 

escola mais criativa, transformadora e igualitária. Os programas, os instrumentos e 

os dispositivos que compõem a política educacional contemporânea voltada ao 

Ensino Médio serão abordados no próximo tópico, onde se buscará configurar um 

quadro mais recente dessas políticas em diálogo com seus problemas públicos no 

âmbito nacional.  

 

3.3 ENSINO MÉDIO PÚBLICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
 

O estudo sobre as políticas educacionais faz parte de uma dimensão de 

análise do curso de ação ou inação do Estado para lidar, neste caso, com problemas 

públicos no campo da Educação. Este texto se ancora em dois elementos para refletir 

 
32 Adota-se, aqui, o conceito de Protagonismo Juvenil trabalhado por Antônio Carlos Gomes da Costa (1997), no qual se 
interpreta “O protagonismo juvenil parte do pressuposto de que o que os adolescentes pensam, dizem e fazem pode transcender 
os limites do seu entorno pessoal e familiar e influir no curso dos acontecimentos da vida comunitária e social mais ampla. Em 
outras palavras, o protagonismo juvenil é uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar mudanças 
decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política onde estão inseridos. Nesse sentido, participar para o adolescente é 
envolver-se em processos de discussão, decisão, desenho e execução de ações, visando, através do seu envolvimento na 
solução de problemas reais, desenvolver o seu potencial criativo e a sua força transformadora. Assim, o protagonismo juvenil, 
tanto como um direito, é um dever dos adolescentes.” (COSTA, 1997).  
33 Melo e Duarte (2011) destacam, ainda, “a criação da Secretaria e do Conselho Nacional de Juventude (2005); do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM); do Programa Universidade para 
Todos (PROUNI) (BRASIL, 2005); do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) (BRASIL, 2007); os Pontos de Cultura e as Praças da Juventude”. 
34 O instrumento legal “Regime de Colaboração” será especificado no tópico 4 deste capítulo. 
35 Como o Movimento Escola Sem Partido, que será discutido no tópico 3 deste capítulo. 
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sobre a ação (ou inação) estatal quanto ao Ensino Médio na última década: estrutura 

e funcionamento. A ideia de “estrutura” tem a ver com a “organização, disposição e 

ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo (concreto ou abstrato)”; já 

“funcionamento”, aqui, diz respeito ao “ato ou efeito de funcionar” (HOUAISS, 2001). 

Os dois termos são polissêmicos e, por isso, esta explicitação. De acordo com as 

reflexões de Vieira (2007), estes são os dois elementos fundamentais para se analisar 

uma política educacional. O equilíbrio entre estes itens constituidores é, portanto, 

resultado a ser constantemente perseguido. Isto posto, é momento de buscar apoio 

em um pouco de história para compreender como o Ensino Médio se tornou uma 

política educacional merecedora de grande atenção e intervenção pública.  

A configuração sócio-histórica do Ensino Médio nos âmbitos estruturais e 

funcionais da Política Educacional lato sensu não ofereceu abatimento às tensões 

sobre a sua identidade, sua finalidade, ou mesmo sobre os seus resultados, mas, sim, 

um maior e mais complexo desafio de arranjo para esta etapa da educação básica. 

Na contemporaneidade, emergem, com maior grau de nitidez e urgência, questões 

relacionadas à qualidade do ensino ofertado, às lacunas no acesso, na permanência 

e na conclusão desta etapa pelos estudantes, à gestão nas diversas instâncias (desde 

a sala de aula aos gabinetes), à formação inicial e continuada de docentes, ao 

financiamento, e, principalmente, às necessidades socioculturais e econômicas dos 

sujeitos que constituem esta arena.  

Este tópico busca destacar e colocar em diálogo, os elementos constitutivos 

da estrutura institucional do EM contemporâneo, a partir de suas principais políticas 

educacionais no âmbito nacional. Tais políticas serão tomadas, agrupadas e 

sistematizadas por meio do seguinte tripé: currículo educacional, formação de 

profissionais da educação e avaliação educacional. A apresentação desse quadro se 

delimita pelas condições legais e de financiamento para a implementação dessas 

políticas, elencando alguns dos desafios na implementação tendo em vista a função 

social, – as condições de acesso e permanência, e as possibilidades de conclusão 

dessa etapa do ensino básico. O marco temporal aciona fatos e evidências que se 

desenrolaram da Emenda Constitucional nº 59 (2009), que estabeleceu a 

obrigatoriedade desta etapa de ensino na Educação Básica, até os dias atuais, com 

a eclosão da pandemia da COVID-19 e seus impactos instantâneos na Educação. 
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Quando se fala em currículo escolar há diversos entendimentos, que podem 

passar pelo conjunto de conteúdos de cada matéria, pelo “conjunto de saberes 

construído pela humanidade e que deve ser transmitido às novas gerações”    

(SENNA, 2019), pela proposta educacional de cada escola ou mesmo quanto aquilo 

que é exigido nas provas. O fato é que, para além da definição conceitual, este 

representa uma questão burocrática e de orientação ao trabalho realizado na escola.  

No âmbito do currículo educacional, os principais programas e iniciativas foram 

o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e a reforma da etapa nomeada como Novo Ensino Médio (NEM). É 

importante ressaltar que este é um recorte nacional e que não foram desconsiderados 

outras importantes discussões, como as que perpassam o Programa Nacional do 

Livro e do Material Didático (PNLD) e o Pacto Nacional do Ensino Médio. Explorar o 

tópico curricular é fundamental na discussão sobre a permanência de estudantes nas 

escolas, pois reflete, justamente, sobre as múltiplas possibilidades de aprendizagem, 

da geração de sentido em estudar e do pertencimento com a escola, desde a sala de 

aula. Visto que o desinteresse36 é um dos principais motivos de abandono, se faz 

necessário, portanto, compreender quais foram as principais políticas educacionais 

que almejaram realizar transformações nesta seara. 

O ProEMI foi instituído em 2009 com o objetivo de apoiar e fortalecer o 

desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio, 

induzir o redesenho curricular, orientado a partir de 2012 pelas novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Dentre seus objetivos destacam-se a 

ampliação do tempo dos estudantes na escola para propiciar a formação integral e a 

inserção de ações e atividades que possibilitassem maior dinamicidade às disciplinas 

ofertadas37, com integração entre as áreas e o fortalecimento das atividades 

relacionadas à iniciação científica. As propostas apresentadas nos Projetos de 

Redesenho Curricular elaborados por cada escola deveriam, gradativamente, ampliar 

as 2.400 horas de carga mínima obrigatória para 3.000 horas.  

A BNCC é fruto de amplo processo de debate com interlocutoras/es do campo 

educacional e com a sociedade como um todo. Ela está fundamentada nos direitos 

 
36 Segundo a PNAD Contínua (IBGE) dos últimos anos. Este dado será explorado no capítulo 4. 
37 Propunha do desenvolvimento de atividades em grandes áreas temáticas, sendo elas Linguagens, Matemática, Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza, promovendo a iniciação científica e pesquisa, com atividades de leitura e letramento, 
promovendo aprendizagem de línguas estrangeiras, cultura corporal, fruição das artes e comunicação, uso de mídias e cultura 
digital e, não menos importante, aumentando a participação estudantil. 
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de aprendizagem e organizada em competências gerais, que guiam o 

desenvolvimento escolar das crianças, adolescentes e dos jovens desde a educação 

infantil ao ensino médio. Prevista na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de 1996, e no Plano Nacional de Educação, de 2014, 

a BNCC busca a promoção de uma educação integral e o desenvolvimento pleno dos 

estudantes. Além disso, a BNCC está voltada a uma educação pautada no respeito 

às diversidades e no enfrentamento às desigualdades. Para a implantação da BNCC, 

o MEC é o parceiro dos estados e dos municípios, apoiando-os para que as 

transformações decantem até às salas de aula.  

Já o Novo Ensino Médio foi instituído pela lei n° 13.415, de 2017, numa arena 

repleta de conflitos, no qual o histórico de diálogo entre representantes da área da 

Educação foi atravessado por uma medida provisória. Todavia, sua formatação se 

embasou em diferentes aparatos legais e de diálogo, como a CF de 88, a LDB de 96 

e a própria BNCC, além de dialogar com metas e estratégias que constam no PNE 

de 14. Com o NEM, além das disciplinas comuns e obrigatórias definidas pela BNCC, 

os estudantes poderão escolher se dedicar àquilo que mais gostam por meio dos 

itinerários formativos relacionados às áreas do conhecimento (Matemática, 

Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) – associados também à 

formação técnica e profissional.  

A formulação e a implementação destes programas possibilitaram (ou tem 

possibilitado) a transformação da estrutura do Ensino Médio e induzem a modos 

novos de funcionamento, principalmente no que tange a reforma preconizada pelo 

Novo Ensino Médio, visto que ela gera um campo de possibilidade de escolhas para 

o estudante sobre o seu trajeto na escola – o que tem um potencial intrínseco de 

represar o abandono frente à causa de desinteresse. As mudanças ocasionadas por 

este grupo de políticas educacionais, priorizadas neste trabalho, produzem efeitos 

não só do sistema educacional como um todo (propósito e finalidade da educação de 

nível médio estão diretamente implicados no tipo de formação) como no próprio 

funcionamento das instituições, uma vez que mexe com questões de carga horária e 

o volume de aulas por disciplina.  
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A formação de profissionais da educação38 compreende o campo de instrução 

técnica, inicial e continuada, para se atuar na Educação, seja na sala de aula ou nas 

funções administrativas. Neste texto, iluminam-se 3 iniciativas preponderantes desta 

década, o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

(PARFOR), o Programa de Formação Continuada dos Professores do Ensino Médio 

e a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Ademais, cita-se a importância do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)39. Discutir os movimentos de 

formulação e implementação de políticas de formação se mostra importante, pois trata 

do campo de ensino, ou seja, do que e de como os professores e outros profissionais 

tratam as ações de intervenção pedagógica, em fina conexão com os programas 

curriculares apresentados anteriormente. Neste campo, para além do adensamento 

dos conteúdos, está também a oportunidade de aprofundamento sobre as 

características dos estudantes contemporâneos, com seus anseios e necessidades 

acadêmicas. Compreender e acolher o alunado se demonstra um item fundamental 

para que se crie um ambiente de confiança e de altas expectativas, um bom 

relacionamento entre alunos e professores, fomentando a existência de um maior 

engajamento de ambas as partes, o que tem o potencial de reter o abandono e a 

evasão. Professores e professoras representam um dos mais importantes 

interlocutores para oferecer suporte durante a trajetória acadêmica dos estudantes.  

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica teve 

como objetivo organizar, em regime de colaboração da União com estados e 

municípios, a formação inicial e continuada destes profissionais. O Plano foi destinado 

aos professores sem formação adequada à LDB lotados nas escolas públicas destas 

instâncias. Oferece cursos superiores públicos gratuitos por meio de 76 Instituições 

Públicas de Educação Superior. Todas as licenciaturas das áreas de conhecimento 

da educação básica estão contidas no arranjo, nas modalidades presencial e à 

distância. 

 
38 Partindo para o campo da formação de profissionais da educação, se faz importante resgatar a Lei nº 12.014, de 6 de agosto 
de 2009 que aprimora a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 e delineia o seu perfil:  
“I –Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II –trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 
supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III –
trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica, ou afim.” 
39 Ainda com respeito à formação, vale iluminar a experiência e importância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid), “iniciativa que visava estimular alunos de licenciatura a exercerem atividades pedagógicas em escolas públicas 
de Educação Básica, buscando a integração entre teoria e prática, à aproximação entre universidades e escolas e à melhoria 
de qualidade da educação brasileira. O programa concedeu bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação 
à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES), por meio da Capes, em parceria com escolas de 
educação básica da rede pública de ensino.” (BRASIL, 2010). 
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Já o Programa de Formação Continuada de Professores do Ensino Médio foi 

um avanço do item anterior, o qual teve como objetivo promover a valorização da 

formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam nesta 

etapa de ensino. O desenho da formação continuada no contexto do Pacto Nacional 

pelo Fortalecimento do Ensino Médio expressou as discussões realizadas pelo MEC, 

secretarias de estado da educação, universidades, Conselho Nacional de Educação 

e movimentos sociais.   

Por fim, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi outra importante iniciativa 

de fomento à qualidade da educação capitaneada pela Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). É um arranjo integrado por 

universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da 

população com dificuldade de acesso à formação, por meio de mediação tecnológica. 

A UAB é um instrumento que contribui para a democratização do acesso ao ensino 

superior e para a formação dos professores em outras disciplinas, fortalecendo a 

escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de 

graduação nos grandes centros urbanos. A questão de desenvolver formação no 

interior também tem a potência de incrementar estruturalmente a Educação Básica, 

no sentido de como a oferta de serviços educacionais é distribuída, corrigindo 

distorções e desigualdades regionais. Ou seja, há a possibilidade de se ter 

professores e professoras ainda mais qualificados nestes territórios, além de 

proporcionar a maior lotação de profissionais de áreas de conhecimento específicas, 

como física e química. Além disso, esse eixo da profissionalização está diretamente 

ligado ao do currículo, no sentido de que não há como aperfeiçoar o currículo e 

produzir essas adequações curriculares na prática, sem aperfeiçoar a qualificação 

profissional. É razoável observar que a qualidade das escolas é diretamente 

proporcional à qualidade de seus professores. Quanto mais e melhores docentes o 

Brasil tiver, melhor estarão as escolas públicas, o que tem relação objetiva com a 

contenção do fenômeno do abandono e da evasão dos estudantes.  

Já a avaliação educacional faz referência ao processo de produção de 

informações sobre a aprendizagem dos estudantes, evidenciando a realidade das 

escolas. Essas avaliações são, em geral, organizadas a partir de um sistema de 

avaliação cognitiva de estudantes e são aplicadas de forma padronizada em larga 

escala. As principais iniciativas estatais para apoiar neste diagnóstico pedagógico, 
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recortadas neste trabalho são: o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o 

Sistema da Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Baseado em Francisco Soares, em entrevista para o Canal 

Futura em 2019 (FUTURA, 2019), os sistemas de avaliação de ensino têm duas 

funções: uma ética e a outra, pedagógica. A ética é a de ser um instrumento de 

verificação da garantia ao direito à Educação. Já a pedagógica é a de apoiar os 

movimentos de ensino e aprendizagem e de verificar se o estudante aprendeu o que 

ele precisa. Com este monitoramento, se faz possível realizar leituras sobre a 

condição da oferta e tomar decisões sobre quais políticas implementar. Resgatando 

as funções centrais das políticas educacionais preconizadas pela UNESCO, quais 

sejam, garantir o acesso, a premência, a aprendizagem e a conclusão das etapas de 

ensino, oferecer parâmetros de análise por meio de sistemas de avaliação é 

fundamental para medir os efeitos das ações e realizar intervenções para avançar 

mais. O fluxo dos estudantes, ou seja, os movimentos de acesso, permanência e 

conclusão dos estudos, é uma variável incontornável destes movimentos de análise 

educacional.  

O ENEM foi iniciado em 1998 como uma avaliação individual, voluntária, 

oferecido anualmente aos concluintes e egressos do Ensino Médio. Esta avaliação 

permite realizar uma autoavaliação do que foi apreendido nas aulas e das suas 

expectativas de continuação dos estudos. Serve, também, para subsidiar as equipes 

técnicas e tomadores/as de decisão da gestão da educação a realizar diagnóstico do 

desempenho dos estudantes com vistas à elaboração e correção de rotas nas 

políticas educacionais. Em 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de acesso 

à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições portuguesas, além 

de gerar condições para o financiamento estudantil em programas do governo como 

o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Em 2009, passou a ser utilizado como 

mecanismo de acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e de convênios 

com instituições portuguesas, além de gerar condições para o financiamento 

estudantil em programas do governo como o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES). Os resultados do Enem continuam possibilitando o desenvolvimento de 

estudos e indicadores educacionais não somente pelo governo federal, mas também 
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pelos estados e municípios.  

Outro importante instrumento de acompanhamento dos resultados de 

qualidade na educação é o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Criado 

em 1988, inicialmente configurou-se como um sistema de avaliação amostral, 

operacionalizado a cada dois anos com a finalidade de avaliar a qualidade, equidade 

e eficiência do ensino e da aprendizagem no âmbito do Ensino Fundamental e Médio. 

Tendo sido ampliado ao longo das últimas décadas, hoje se configura como um 

grande e imprescindível sistema que, por meio de amostras da população, procede à 

avaliação de proficiência dos alunos das redes públicas e privadas brasileiras. As 

médias de desempenho do Saeb, juntamente com os dados sobre aprovação, obtidos 

no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). 

Já o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo 

MEC em 2007 como um indexador de indicadores para medir a qualidade da 

educação. Seus componentes passam por variáveis de fluxo escolar e médias de 

desempenho nas avaliações de Língua Portuguesa e Matemática. Metas de 

desempenho foram estabelecidas para um horizonte de 15 anos, tomando como 

referência o nível 3 da escala do PISA40. A definição de metas41 para o desempenho 

de estudantes brasileiros foi um passo importante para a conquista da qualidade na 

educação.  

Tendo em vista que os índices e os resultados gerados nessas avaliações 

ordenam as prioridades e visibilizam as discrepâncias e as especificidades regionais 

(dado que o sistema educacional funciona de um jeito em cada lugar, apesar de ter 

estruturas similares), elas tendem a impactar grandemente no funcionamento da 

política educacional. Apontam onde a escola precisa melhorar, e mais, geram 

condições para o estabelecimento de sistemas de metas. As avaliações têm um 

grande potencial de apontar onde estão os problemas de aprendizagem, sendo, 

portanto, um dos principais instrumentos de verificação da garantia do direito à 

aprendizagem e de incidência na melhoria do fluxo.  

 
40 No nível 3, os alunos conseguem executar procedimentos claramente descritos, incluindo aqueles que requerem decisões 
sequenciais. Eles conseguem selecionar e aplicar estratégias simples de resolução de problemas. Conseguem interpretar e usar 
representações baseadas em diferentes fontes de informação e são capazes de raciocinar diretamente, a partir delas. Eles 
conseguem desenvolver pequenos textos, relatando suas interpretações, resultados e raciocínios. 
41 Estes dados serão esmiuçados no capítulo 4. 
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Estes três grandes tópicos, currículo, formação e avaliação, postos em diálogo 

permitem ter uma visão mínima sobre a estrutura e o funcionamento do Ensino Médio 

contemporâneo em escala nacional42, posto como principais instrumentos de 

tratamento do campo problemático dos fenômenos do abandono e da evasão escolar.  

 

3.4 ENSINO MÉDIO PÚBLICO NO ESPÍRITO SANTO  
 

A estrutura federativa convoca os entes dos três níveis de governo a terem 

papéis e responsabilidades bem definidos. Conforme observado no tópico anterior, 

há um ensaio sobre esta articulação, com vistas a fazer emergir o Sistema Nacional 

de Educação, como se tem experimentado na implementação tanto da BNCC quanto 

do NEM. Em suma, fala-se da emergência do Regime de Colaboração, termo usado 

para o trabalho articulado, coordenado e institucionalizado entre entes federados 

(União, estados, Distrito Federal e municípios) para garantir o direito à Educação 

Básica. Na prática, de nada adianta ter uma série de políticas educacionais no âmbito 

nacional, se nas instâncias estaduais e municipais não forem decantadas em 

movimentos de co-criação e customização das formulações, contextualizando-as e 

pondo-as em discussão com a sociedade, e em implementações plenas.  

Este tópico convida a realizar, portanto, mais uma aproximação do foco, 

transpondo a estrutura e o funcionamento do Ensino Médio da esfera nacional para 

 
42 É necessário recordar dos elementos viabilizadores no âmbito legal-executivo e financeiro. Em recorte para esta explanação, 
serão iluminados o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Sistema Nacional de Educação (SNE). O financiamento é fator 
decisivo para a execução de toda e qualquer política educacional. Sem recursos financeiros, não há como garantir o acesso, a 
permanência, a aprendizagem e a conclusão dos estudos pelos estudantes. De acordo com a CF 88, o instrumento regulador 
seria a vinculação de recursos, medida que compromete os entes federados a aplicar um percentual de sua receita proveniente 
de impostos em educação. A União aplica no mínimo dezoito porcento; já os estados e os municípios, no mínimo vinte e cinco 
por cento “da receita resultante de impostos, proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino” (CF 
88 Art. 212 e LDB 96 Art. 69). Tais receitas podem financiar todos os níveis e modalidades de educação escolar. O Fundeb 
distribui os recursos baseado no número de estudantes das instituições de ensino, baseado no cálculo do Censo Escolar do ano 
anterior, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária (CF, Art. 211). O Fundo teve 
vigência de 14 anos (até 2021) e sua implantação foi gradual, atingindo todos os estudantes da Educação Básica pública, com 
os percentuais de receitas que o compõem, por sua vez, alcançando o patamar de 20% de contribuição. No ano de 2019, por 
exemplo, o fundo propiciou a distribuição de cerca de R$ 156,3 bilhões para as redes. Em 2020 foi votado o novo Fundeb, com 
duração de 10 anos, o qual fará saltar neste período a participação da União no Fundo de 23%. O Plano Nacional de Educação 
(PNE) é um arranjo parametrizado de gestão de política pública, em caráter de lei, em vigência desde 25 de junho de 2014, o 
qual confere ao País a obrigação de planejar o futuro de seu ensino, com o objetivo de oferecer uma Educação com mais 
qualidade para toda população brasileira. Os municípios, os estados e o Distrito Federal devem aprovar planos que 
compreendam as suas realidades, mas que sejam orientados pelo PNE. O Plano definiu 10 diretrizes que devem guiar a 
educação brasileira neste período e estabeleceu 20 metas a serem cumpridas na vigência. Essa mesma lei reitera o princípio 
de cooperação federativa da política educacional ao estabelecer que “a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano” - Lei 
nº 13.005, de 25 de junho de 2014, do Plano Nacional de Educação (PNE), artigo 7º. É nesta seara que se encaixa a discussão 
sobre a necessidade de se instituir um Sistema Nacional de Educação (SNE) para induzir a colaboração entre os níveis de 
governo e facilitar o enfrentamento às desigualdades educacionais. O Sistema poderá organizar e distribuir as funções entre os 
municípios e estados e a União e, também, determinar como essas três instâncias de governo devem trabalhar de modo 
integrado. O PNE indica que o SNE deveria ter sido posto de pé até 2016 –o que até o início de 2021 ainda não tinha ocorrido. 
Sem normatização, o Sistema atinge não somente os entes federados, mas, principalmente, os estudantes. A qualidade da 
Educação parece estar diretamente conectada com melhores possibilidades de cooperação. 

https://www.politize.com.br/niveis-de-governo-federal-estadual-municipal/


46 

 

uma perspectiva estadual, a do Espírito Santo, de modo a gerar o enquadramento e 

o arremate do problema público deste trabalho, o abandono e a evasão escolar 

capixaba, com lente especial para a população de jovens mais vulnerabilizados deste 

território.  

As transformações no âmbito das políticas educacionais realizadas no Brasil 

na última década geraram condições para muitos avanços, como, por exemplo, para 

que o analfabetismo adulto baixasse de 21% para 7%, que a proporção de crianças 

de 4 a 17 anos fora da escola caísse de 35% para 5% e que o percentual de crianças 

que chegaram aos 10 anos de idade sem saber ler e escrever baixasse de 27% para 

3% (BRASIL, 2016). Entretanto, os desafios seguem grandes: a cada 100 estudantes 

que ingressam na educação básica, apenas 65 concluem o Ensino Médio (BRASIL, 

2016) e quando o assunto é qualidade, o problema é ainda maior. De acordo com os 

resultados da avaliação, cerca de 70% dos estudantes que concluíram o Ensino 

Médio em 2015 não detinham as competências e habilidades mínimas para realizar 

operações básicas, como uma simples regra de três (BRASIL, 2016). Como ressalta 

Henriques (2018), “muitos de nossos jovens que ingressaram na escola pública não 

chegam ao Ensino Médio; dos que chegam, muitos não concluem; entre os que 

concluem, poucos aprendem o esperado; e a aprendizagem faz pouco sentido para 

muitos jovens.” (HENRIQUES, 2018). Argumentos como estes justificam 

sobremaneira nossa posição à rabeira do restante mundo, que avança em alta 

velocidade na fronteira do conhecimento. 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2015, da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revela que 

os estudantes brasileiros podem demorar mais de 260 anos para atingir a proficiência 

em leitura dos alunos e alunas dos países ricos e, em matemática, a previsão é de 

que os brasileiros levarão 75 anos para atingir a pontuação média registrada nos 

países desenvolvidos (Barros et al., 2021). Já em ciências, nossos estudantes de 15 

anos mais bem preparados e mais ricos ficam ainda abaixo daqueles em situação 

mais vulnerabilizada no Vietnã (OCDE, 2016). Segundo Andreas Schleicher, Director 

for the Directorate for Education and Skills e responsável pelo PISA da OCDE, o 

modelo do país asiático tem, entre outras características importantes, um elevado 

investimento nos professores (OCDE, 2016). 
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Voltando ao contexto nacional, estados e municípios têm sido, nos últimos 

anos, protagonistas da movimentação ativa para que a educação avance – e não 

apenas de forma individual, mas também coletiva, via Conselho Nacional de 

Secretários de Educação43 (CONSED) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação44 (UNDIME). O Espírito Santo (ES), por exemplo, tem sido um território que 

oferece, ano após ano, elementos inspiradores para que outras regiões do país 

possam também alcançar novos patamares de qualidade na ação educativa. Pelas 

suas ações e resultados, demonstra ter uma política educacional resiliente, com 

grande abertura para discussão de seus projetos em sociedade e, também, para 

arranjos de inovação educacional. Por este e outros motivos, os quais serão narrados 

nos próximos capítulos, é que este trabalho se concentra na reflexão e co-criação de 

alternativas para o tratamento do abandono e da evasão escolar capixaba, problema 

público foco desta construção acadêmica.     

O Espírito Santo (ES) é um estado localizado na região Sudeste do Brasil. 

Possui 78 municípios e sua capital é Vitória, importante porto de exportação de 

minério de ferro. A partir de meados do século XIX, imigrantes europeus, 

principalmente alemães e italianos, se estabeleceram na região e, atualmente, as 

atividades econômicas se concentram na agricultura, na pecuária, na extração de 

madeira, na produção têxtil e na siderurgia. Em relação à distribuição da população 

por faixa etária, os dados do IBGE apontam que 20,8% da população capixaba têm 

entre 0 e 14 anos de idade e 22,8% têm entre 15 e 29 anos de idade, dentre os quais 

4,7% estão na faixa entre 15 e 17 anos – idade ideal para cursar o Ensino Médio 

(BRASIL, 2018). 

De acordo com o Censo Escolar de 2017, a rede estadual de educação do 

Espírito Santo é composta por 473 escolas, sendo 372 (79%) localizadas em área 

urbana e 101 (21%) em área rural (BRASIL, 2017). As matrículas das escolas 

estaduais – reunindo todas as etapas e modalidades de ensino – somam um total de 

260.186. O recente quadro de políticas educacionais, ainda que tenha sido gerido por 

governos de partidos distintos, demonstra crescente sustentabilidade nos resultados 

do IDEB. No âmbito da formulação, o Plano Estadual de Educação (PEE), por 

exemplo, foi estabelecido pela lei n° 10.382/15 e, no caso da meta 3, relacionada ao 

 
43 Conselho Nacional de Secretários de Educação CONSED. Site Institucional. Disponível em: http://www.consed.org.br/. 
Acesso em: 22 jun. 2021. 
44 União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Site Institucional. Disponível em: https://undime.org.br/. Acesso em: 
22 jun. 2021. 
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desenvolvimento do Ensino Médio, foi mantida a mesma redação que a do PNE45. As 

maiores adequações foram feitas na redação das estratégias 3.15 e 3.16, já que as 

14 estratégias anteriores são a conformação da lei estadual com a nacional. A 

estratégia 3.15 prevê a adoção de tecnologias pedagógicas para organizar atividades 

didáticas, enquanto a estratégia 3.16 foca em questões relacionadas ao 

deslocamento e à logística dos estudantes, objetivando garantir a permanência dos 

jovens na escola.   

Nos últimos 10 anos, o ES conquistou avanços importantes no que diz respeito 

à diminuição da taxa de abandono escolar no ensino médio da rede estadual de 

ensino, partindo de 13,6% em 2008 para 3,4% em 2017 (BRASIL, 2017). Entretanto, 

similarmente à maior parte dos estados brasileiros, o problema persiste e se mostra 

mais acentuado na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual, em que a taxa de 

 
45 O PNE de 2014 contém 20 metas, quais sejam: 1) Educação Infantil - até 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos de idade 
devem estar matriculadas na pré-escola. A meta estabelece, também, a oferta de Educação Infantil em creches deve ser 
ampliada de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE; 2) Ensino 
Fundamental - até o último ano de vigência do PNE, toda a população de 6 a 14 anos deve ser matriculada no Ensino 
Fundamental de 9 anos, e pelo menos 95% dos alunos devem concluir essa etapa na idade recomendada; 3) Ensino Médio - 
até 2016, o atendimento escolar deve ser universalizado para toda a população de 15 a 17 anos. A meta é também elevar, até 
o final da vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%; 4) Educação Especial/Inclusiva - toda a 
população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação deve 
ter acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, de preferência na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados; 5) Alfabetização - alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º do Ensino Fundamental; 
6) Educação integral - até o fim da vigência do PNE, oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica; 7) Aprendizado adequado na idade certa - 
estimular a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 
de no Ideb até 2021; 8) Escolaridade média - elevar, até 2013, a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 
alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País 
e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE); 9) Alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos - elevar a taxa de alfabetização da população com 15 
anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a 
taxa de analfabetismo funcional; 10) EJA integrada à Educação Profissional - oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) 
das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional; 
11) Educação Profissional - triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade 
da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público;  
12) Educação Superior - elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população 
de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento 
público; 13) Titulação de professores da Educação Superior - elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior para 
75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores; 14) Pós-graduação - elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores; 15) Formação de professores 
- garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência 
do  PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as professoras 
da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento 
em que atuam; 16) Formação continuada e pós-graduação de professores - formar, em nível de pós-graduação, 50% dos 
professores da Educação Básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a todos os profissionais da Educação Básica 
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 
ensino; 17) Valorização do professor - valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a fim de 
equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência do PNE; 
18) Plano de carreira docente - assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da 
Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos profissionais da Educação 
Básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido na Constituição Federal; 19) Gestão 
democrática - assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da Educação, associada a 
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para tanto; 20) Financiamento da Educação - ampliar o investimento público em Educação 
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de vigência da lei 
do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 
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abandono chegou a 4,9% neste mesmo período (BRASIL, 2017). Os motivos46 para 

isso podem ser variados, como a necessidade de trabalhar, a falta de interesse na 

escola e as dificuldades de aprendizagem (BARROS, 2017).  

De acordo com a SEDU-ES, a eficácia na prevenção do abandono e da evasão 

necessita da formulação e implementação de ações para toda a rede combinadas 

com ações específicas nas unidades escolares, considerando a escala e a 

heterogeneidade do estado. São dois princípios orientadores das ações neste bojo 

descritas pelo órgão: “aprendizagem com equidade” e “protagonismo juvenil”  

(ESPÍRITO SANTO, 2020). De acordo com o texto institucional, 

 

Todos os estudantes devem aprender, independentemente de sua classe 
social, raça, cor e/ou gênero, de forma que aqueles em risco de abandono 
recebam suporte intensivo e individualizado. Igualmente é preciso envolver os 
estudantes para que sua participação seja fator determinante na construção e 
condução de um projeto pedagógico que dialogue com as necessidades e 
anseios dos adolescentes e jovens. (ESPÍRITO SANTO, 2020). 
 

Para lidar concretamente com esta questão, a Secretaria de Educação do 

Estado conta com soluções de prevenção ao abandono e à evasão escolar em 

processo de implementação em diversas frentes, quais sejam: i) diagnóstico de 

estudantes em risco de abandono e evasão; ii) engajamento da família dos 

estudantes; iii) diminuição de déficits de aprendizagem; iv) fortalecimento da relação 

entre estudantes e professores; v) engajamento cognitivo e afetivo; vi) organização 

escolar em torno dos planos dos estudantes para o futuro e vii) fortalecimento de um 

clima e sentimento de comunidade na escola (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

  

 
46 O capítulo 5 abordará este tema.  
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Quadro 1 – Reprodução do infográfico da SEDU-ES dos eixos de atuação no 

âmbito do enfrentamento ao abandono e à evasão escolar 

 

 

Fonte: SEDU-ES, Diretrizes para Prevenção ao Abandono e Evasão, 2018 

 

Destacam-se três iniciativas contemporâneas capixabas para combater 

diretamente o abandono e a evasão escolar: o Programa Todos na Escola, o Modelo 

Preditor de Abandono Escolar e o Programa Apoie.  

A primeira é o programa Todos na Escola, a perspectiva estadual de 

articulação com o projeto Busca Ativa Escolar (BAE), do Fundo Nacional das Nações 

Unidas pela Infância (UNICEF). O objetivo do programa é garantir a integração dos 
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dados e das ações a serem implementadas, com foco na identificação de crianças e 

jovens que estão fora da escola, bem como estudantes em risco de abandono escolar 

das escolas da Rede Pública do Ensino Fundamental e Médio nas modalidades 

Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de propor o desenvolvimento 

de ações que contribuam com o acesso e permanência desse estudante no ambiente 

escolar. A Busca Ativa Escolar, do UNICEF, é composta por uma metodologia social 

e uma plataforma tecnológica que apoiam municípios e estados na identificação da 

rematrícula dos alunos e no encaminhamento aos demais serviços públicos. De 

acordo com o Secretário de Educação do Estado (Gestão 2019–22), Vitor de Ângelo, 

em entrevista ao site da SEDU-ES, “uma vez identificado o motivo pelo qual esse 

aluno está fora da instituição de ensino, adotaremos ações nas diversas áreas 

envolvidas, de forma a permitir o retorno dessa criança ou adolescente.” (ESPÍRITO 

SANTO, 2019). O programa compreende a cooperação com os municípios como o 

elemento-chave para a sua implementação e tem, ainda, característica estratégica e 

operacional intersetorial com as pastas da Saúde, Assistência, Trabalho e 

Desenvolvimento Social, de Direitos Humanos e Segurança Pública e Defesa Social. 

Além destes parceiros, conta com a articulação do UNICEF e da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). A meta no momento da formulação 

era colocar de volta na sala de aula os mais de 22 mil adolescentes capixabas, com 

idades entre 15 e 17 anos, que não frequentavam escolas (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Até maio de 2021, 76% dos 78 municípios do estado haviam feito a readesão ao 

programa.  

O eixo de monitoramento é um dos principais vetores, no qual o estado e os 

municípios poderiam ter dados concretos e constantemente atualizados para planejar, 

desenvolver e implementar ações que contribuíssem para a proteção da trajetória 

escolar. O mapeamento de quem são esses alunos, onde moram e por que estão fora 

da escola são as variáveis possíveis de serem identificadas por meio da Plataforma 

“Busca Ativa”. Dois exemplos de ações partilhadas entre o estado e os municípios 

para realização do diagnóstico frequente foi a implementação do protocolo de 

monitoramento de frequência a partir dos registros do Sistema Estadual de Gestão 

Escolar (SEGES) e o apoio de agentes de saúde para identificar, durante visitas às 

residências dos capixabas, se aquele grupo possui alguém em idade de estudar que 

não está na escola.  
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O Modelo Preditor de Abandono é uma ação também no bojo do diagnóstico. 

Por meio de um modelo matemático composto por diferentes variáveis 

(características pessoais de estudantes, características da turma e desempenho), 

disponibiliza para as escolas uma lista de estudantes com propensão ao abandono, 

de modo que elas possam realizar ações preventivas personalizadas (NEVES, 2018). 

Esta ação foi realizada em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), 

órgão de pesquisa e desenvolvimento do estado do Espírito Santo, e com o Instituto 

Unibanco.  

A terceira iniciativa, já nos eixos de “participação da família” e “engajamento 

cognitivo e afetivo”, é a Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie), 

cuja função principal seria a de “promover ações e projetos na esfera das demandas 

psicossociais presentes no cotidiano escolar”. Tem como objetivo fomentar: i) o 

desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes; ii) o bem-estar no 

ambiente escolar e para o melhor rendimento dos estudantes; e, iii) o acolhimento e 

encaminhamento de demandas relacionadas a aspectos psicossociais dos 

estudantes, de modo também intersetorial (com outras pastas do governo). A ação 

envolve, por exemplo, implementar um protocolo de abordagem às famílias de 

estudantes que abandonaram ou estão em risco de abandono. (ESPÍRITO SANTO, 

2020).  

É importante notar que a proposta de intervenção apresentada neste trabalho 

pode oferecer contribuições importantes, uma vez implementada. Isto porque o 

próprio desenho do experimento de nudging contempla uma etapa de avaliação sobre 

os efeitos das mensagens enviadas aos estudantes e esta pode colaborar para 

aumentar a compreensão sobre os vieses mais relevantes quando se trata do 

abandono e a evasão escolar dos estudantes capixabas. O conhecimento sobre as 

alavancas que devem ser acionadas para que os jovens permaneçam na escola pode 

subsidiar o desenho das estratégias e abordagens nas diversas frentes já 

mencionadas e, assim, colaborar para aumentar o impacto e efetividades destas.  

É no espaço escolar que a política pública toma corpo e se materializa, em sua 

estrutura e funcionamento, articulando as diretrizes federais aos contextos 

heterogêneos das redes estaduais e municipais. Nesse sentido, é pertinente recordar 

que os estados e municípios, não são meros executores de políticas públicas. Estes 

e outras instâncias intermediárias, como os conselhos e movimentos sociais, atuam 
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na construção dessas políticas e dos programas e ações que a constituem. Da mesma 

forma, os cidadãos não são meros receptores dos serviços, mas podem atuar 

diretamente na construção dos serviços públicos e da forma como eles serão 

ofertados e acessados.  

É neste escopo que se localiza esta dissertação, compreendendo o espaço de 

análise das políticas públicas para o Ensino Médio, considerando a sua construção 

sócio-histórica em âmbito nacional e em articulação com os demais entes federados, 

e com foco nos problemas públicos associados e que são derivados de condições 

objetivas de certos grupos de estudantes. A leitura deste capítulo propôs uma análise 

pelos principais marcos estruturais de funcionamento desta política, focando em um 

dos seus campos problemáticos e selecionando um recorte territorial e institucional 

para aprofundar a análise. A partir de agora, será possível navegar pelas evidências 

da questão do abandono e da evasão no Brasil e no Espírito Santo, para compreender 

a fundo como este problema se comportou ao longo dos anos, e, também, discutir as 

principais variáveis referentes às causas deste fenômeno. Por fim, de acordo com a 

proposta da instituição, será realizada uma proposta de abordagem do problema 

público em questão com vistas à contribuição com perspectivas de soluções, 

introduzindo um novo campo epistêmico nesta arena, o das Ciências 

Comportamentais Aplicadas47. 

  

 
47 Suas definições e possibilidades serão trabalhadas no capítulo 6. 
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4 ABANDONO E A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO PÚBLICO EM 

DADOS – BRASIL E ESPÍRITO SANTO 

 

Neste trabalho serão considerados os dados históricos do Censo Escolar entre 

os anos de 2007 e 2019, coletados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (PNAD-C), coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), entre os anos de 2016 e 2019, considerando a rede pública 

estadual de ensino médio do Espírito Santo. O Censo Escolar coleta anualmente as 

informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, estudantes e 

educadores. A partir de 2007, a unidade de agregação das informações do Censo 

Escolar deixou de ser a escola e passou a ser o indivíduo, permitindo obter 

informações detalhadas dos estudantes.  

 

Dessa forma, ao invés de fornecer apenas o número de alunos matriculados, 
a escola começou a dar informações detalhadas sobre cada um de seus 
alunos: nome completo, data de nascimento, sexo, cor e raça, nomes dos 
pais, naturalidade, endereço residencial, necessidades de atendimento 
escolar diferenciado, utilização de transporte público, necessidades 
educacionais especiais e rendimento escolar do ano anterior. (BRASIL, 
2010).  

 

Já a PNAD Contínua investiga, dentre outros temas, as características 

educacionais da população brasileira a partir de uma amostra a cada trimestre.  No 

segundo trimestre de cada ano civil, há uma coleta aprofundada de dados 

educacionais, sendo aplicado um questionário suplementar de educação para todas 

as pessoas da amostra, objetivando apresentar um panorama da educação no Brasil, 

considerando tanto as pessoas que estão dentro quanto as que estão fora do sistema 

educacional. 

Os levantamentos realizados pelo Censo Escolar e pela PNAD-C permitem 

conhecer a situação da educação no país sob diferentes perspectivas de análise, 

subsidiando a formulação e a avaliação de políticas de educação baseadas nos 

planos de educação, no nível federal, estadual e municipal. A seguir serão 

apresentados alguns indicadores de acompanhamento da meta 3 do Plano Nacional 

de Educação (PNE), que diz respeito ao acesso dos jovens de 15 a 17 à educação:  

 

http://portal.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/
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Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 
(Quinze) a 17 (Dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência 
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta 
e cinco por cento). (BRASIL, 2014).  

 

A primeira parte deste objetivo está relacionada à universalização do acesso à 

escola para a faixa etária de 15 a 17 anos, e estabelece que todos os jovens 

brasileiros dessa faixa etária deveriam estar matriculados na escola até o ano de 

2016, independentemente da etapa de ensino cursada. Já o segundo aspecto diz 

respeito à progressão adequada destes jovens no sistema escolar, estabelecendo 

que, além de todos os jovens estarem frequentando a escola, 85% deles devem estar 

matriculados no ensino médio, que é a etapa adequada para a faixa etária de 15 a 17 

anos, até o ano de 2024. Em 2012, ano em que foi implementada a PNAD-C 

definitivamente, 88,6% dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos estavam matriculados 

na escola, sendo que 61% estavam matriculados no Ensino Médio. 

Os indicadores usados pelo INEP para fazer o acompanhamento destes 

objetivos são: i) o percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola; 

e, o ii) o percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o Ensino Médio. 

Ambos são calculados a partir de dados levantados pelo IBGE. 

 

A aferição do cumprimento da Meta 3 toma por base dois indicadores: 
– Indicador 3ª: Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 
escola ou já concluiu a educação básica. 
– Indicador 3B: Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o 
ensino médio ou possui educação básica completa. (BRASIL, 2018b, p. 59). 

 

Uma vez que a Meta 3 não foi alcançada até o momento, este trabalho analisa 

o histórico dos dados do IBGE a partir do ano de 2016, ano em que o primeiro objetivo 

da meta deveria ter se concretizado. Apesar da matrícula do estudante na escola ser 

essencial para que o direito à educação seja garantido, o acesso ao sistema 

educacional engloba também o rendimento escolar dos alunos, uma vez que ter 

acesso ao sistema escolar não significa apenas estar matriculado em uma escola, 

mas que o estudante permaneça vinculado ao sistema educacional durante toda sua 

trajetória, devendo progredir adequadamente entre as séries de cada etapa. Nesse 

sentido, é importante observar como os fenômenos de evasão e abandono têm 

evoluído ao longo do tempo, uma vez que a interrupção dos estudos tem efeitos 

negativos para que o objetivo do direito à educação de qualidade seja alcançado. 
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Além disso, há um esforço grande por parte de gestores e pesquisadores para 

compreender como os fenômenos do abandono e da evasão estão relacionados a 

outros problemas públicos, como por exemplo, o baixo rendimento escolar. Neste 

capítulo serão apresentados, além dos indicadores de acesso, os dados de 

rendimento escolar (distorção idade-série, aprovação, reprovação e abandono) com 

o objetivo de apresentar um enquadramento sobre o acesso, a permanência e a 

conclusão dos estudos pelos estudantes no Brasil e no Espírito Santo. 

Primeiramente, é preciso fazer algumas considerações sobre a maneira como 

os dados são coletados, pois eles condicionam as análises que podem ser feitas. 

Segundo o INEP, abandono escolar diz respeito às situações em que um estudante 

deixa de frequentar a escola durante um certo ano letivo48, enquanto a evasão diz 

respeito aos estudantes que não se rematriculam na escola no ano letivo seguinte, 

ou seja, saíram do sistema escolar:  

 

O conceito técnico de abandono é diferente de evasão. Abandono quer dizer 
que o aluno deixa a escola num ano, mas retorna no ano seguinte. Evasão 
significa que o aluno sai da escola e não volta mais para o sistema. (INEP, 
1998). 
 

Os dados do censo escolar são obtidos pelo INEP através de coleta junto às 

escolas, e às secretarias municipais e estaduais de educação. O levantamento é feito 

em duas fases, a Matrícula Inicial49 e a Situação do Aluno50. O primeiro momento 

consiste na coleta de informações sobre as escolas, gestores, professores, 

estudantes e turmas. No segundo momento, são colhidas informações sobre a 

movimentação dos alunos, ou seja, se foram transferidos para outra escola, se 

deixaram de frequentar ou se faleceram, bem como sobre o rendimento escolar, 

informando se os matriculados foram aprovados, reprovados ou se abandonaram os 

estudos, sendo que o cálculo das taxas de abandono e evasão do INEP são feitos a 

partir das informações referentes à situação final das matrículas dos alunos. 

 
48 Período do ano em que são desenvolvidas as atividades escolares. 
49 "A Matrícula Inicial é a primeira fase de coleta do Censo Escolar. Nessa fase são coletados dados de escolas, gestores, 
turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula, de todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica 
e educação profissional, com base na realidade das escolas na data de referência do Censo Escolar, que em 2020 foi instituída, 
extraordinariamente, como o dia 11 de março." (INEP, 2020) 
50 "O módulo Situação do Aluno é a segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica e tem por objetivo coletar as 
informações de rendimento e movimento, ao final do ano letivo, dos alunos que foram declarados na Matrícula Inicial do Censo 
Escolar. Portanto, para fornecer informações sobre rendimento no Sistema Educacenso, a escola declara a condição de 
aprovado ou reprovado do aluno. Há, também, outras situações em que o aluno pode se encontrar e que indicam o movimento 
do aluno, são elas: transferido, deixou de frequentar ou falecido." (INEP, 2020) 
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Já na PNAD-C são coletados dados que permitem estimar quantas pessoas 

estão fora da escola. Com frequência, o próprio IBGE se refere a esses dados como 

informações de abandono escolar, mas é difícil precisar quantos casos de jovens fora 

da escola são, de fato, de abandono ou de evasão. Isso porque a constatação de que 

um jovem está em situação de evasão dependeria da checagem que se faz por meio 

do Censo Escolar quando se confirma que um estudante que cursou o ano x não 

voltou à escola no ano x+1. A metodologia usada pelo INEP para medir a evasão é 

mais precisa – entretanto, abarca apenas aqueles que estão cadastrados nos 

sistemas escolares. Por outro lado, a maneira como os dados da PNAD-C é coletada 

(por meio de entrevistas nos domicílios), permite o acesso a pessoas que não estão, 

necessariamente, dentro do serviço educacional. A estes, a PNAD-C se refere como 

pessoas fora da escola e, no caso de estudantes entre 15 e 17 anos nesta situação, 

com frequência se utilizam esses dados para estimar os dados de evasão escolar 

quando se considera que essa é a faixa etária ideal para cursar o Ensino Médio. De 

toda forma, essa estimativa é imprecisa, já que nem todo adolescente de 15 a 17 

anos, se estivesse na escola, estaria matriculado no Ensino Médio. Falar sobre taxas 

de evasão do Ensino Médio e de estudantes de 15 a 17 anos fora da escola, portanto, 

não é equivalente. Em suma, embora a literatura reconheça que as causas do 

abandono e da evasão escolar têm elementos comuns, ao analisar os dados é preciso 

ter em mente o modo como estes foram coletados e os limites que isso impõe para a 

realização de afirmações sobre os dois fenômenos. 

Por fim, vale destacar que a literatura considera que a relação entre a escola 

e a sociedade é influenciada pelas características socioeconômicas dos estudantes, 

sendo importante contextualizar os resultados obtidos pelos alunos em instrumentos 

de avaliação (SOARES e ALVES, 2013). Entretanto, apesar da proficiência dos 

alunos em cada disciplina e o fluxo entre as séries da escola serem influenciados pelo 

nível socioeconômico, pode ser difícil levar em conta o impacto desta variável em 

suas trajetórias escolares. Isto porque a construção de um indicador socioeconômico 

adequado pode levar em conta diferentes dimensões da realidade social, não 

havendo unanimidade sobre quais devem compor um indicador socioeconômico. 

Apesar da falta de consenso, três aspectos se destacam na composição de um 

indicador socioeconômico – ocupação, educação e renda dos indivíduos – mas, 
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mesmo assim permanecem alguns desafios metodológicos51 e operacionais para o 

uso desta medida (BRASIL, 2019). No caso brasileiro, a principal forma de medir a 

situação socioeconômica das escolas é através do Indicador de Nível 

Socioeconômico (INSE) que, das três dimensões citadas, leva em conta duas: 

educação e a renda. Seus resultados são divulgados pelo INEP com base em 

questionários aplicados aos alunos em algumas das edições das avaliações 

periódicas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Porém, a utilização deste indicador no âmbito desta pesquisa enfrenta dois 

obstáculos. O primeiro diz respeito ao nível em que as informações do INSE são 

agregadas. Enquanto a população-alvo do experimento proposto nessa dissertação 

é composto por alunos de uma série e turnos específicos – 1ª série do ensino médio, 

dos turnos matutino e vespertino, matriculados na modalidade regular – o INSE foi 

construído a partir das respostas dos alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental 

e da 3ª série do ensino médio aos questionários contextuais aplicados a uma 

amostra52 dos participantes do SAEB e do ENEM. O INSE estima o nível 

socioeconômico no nível das escolas e de forma agregada, nas redes de ensino, 

unidades da federação, grandes regiões e no país, mas não por aluno. Assim, não é 

possível usar este indicador para associar diretamente o nível socioeconômico dos 

alunos que fazem parte dos grupos de tratamento e controle aos resultados do 

experimento proposto na seção 6 deste trabalho, nem usá-lo para a análise descritiva 

dos dados apresentados nesta seção. Mesmo que eventualmente os questionários 

fossem aplicados a todos os alunos da 1ª série do ensino médio, em futuras edições 

do SAEB, por exemplo, para ser compatível com os objetivos deste trabalho, seria 

necessário que os alunos que estão em situação ou risco de abandono participassem 

dessas avaliações, o que de fato poderia não acontecer. Isso porque esse não seria 

um cenário provável, considerando que os jovens nessa situação podem estar 

 
51 Para informações detalhadas sobre a origem do Indicador de Nível Socioeconômico, apresentando a metodologia utilizada 
em cada edição, plano amostral e instrumentos de coleta, ver as notas técnicas do Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) 
disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/nivel-
socioeconomico>. Acesso em: 12 de jul. de 2021. 
52 Em 2019, diferentemente do que ocorreu nas edições anteriores, a pesquisa foi censitária: “Esse  instrumento  foi  aplicado  à  
seguinte  população-alvo:  estudantes  do  5º  e  do  9º  anos  do  ensino  fundamental  e  da  3ª  e  da  4ª séries do ensino médio 
(tradicional e integrado) de todas as escolas públicas localizadas em zonas urbanas  e  rurais  que  possuam  dez  ou  mais  
estudantes  matriculados  na  série  avaliada;  estudantes  do  5º  e  do  9º  anos  do  ensino  fundamental  e  da  3ª  e  da  4ª  
séries  do  ensino  médio  (tradicional e integrado) de uma amostra de escolas particulares localizadas em zonas urbanas e 
rurais que possuam dez ou mais estudantes matriculados na série avaliada, distribuídas nas 27 unidades da Federação” 
(BRASIL, 2021, p. 6)  
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desengajados com as atividades e avaliações escolares, ou que nem estejam mais 

frequentando a escola. Na hipótese de que houvesse um INSE censitário para o 

público-alvo do experimento proposto por essa pesquisa, provavelmente seria 

possível apenas usá-lo na análise descritiva, mas não na análise do experimento.   

Em relação aos dados socioeconômicos levantados pela PNAD-C, também 

não seria possível utilizá-los para descrever o público-alvo desta pesquisa, uma vez 

que também são amostrais e não consideram as informações por alunos de cada 

escola. Assim, para contextualizar os resultados de abandono e evasão com os dados 

socioeconômicos dos jovens que compõem o público-alvo do experimento proposto 

nesse trabalho, seria necessário que houvesse um levantamento de dados 

socioeconômicos realizado pela SEDU-ES ou pelos próprios pesquisadores, o que 

não foi possível.  

A seguir serão destacados dois tipos de indicadores de acesso ao sistema 

educacional: a taxa de atendimento escolar e a taxa de escolarização líquida53. O 

primeiro indicador é calculado pela razão entre o número de pessoas de determinada 

faixa etária, matriculadas em uma escola, independentemente da etapa cursada, em 

relação à população com a mesma faixa etária. O gráfico 1 informa a proporção de 

jovens na faixa etária dos 15 aos 17 anos, de acordo com o sexo54 e a cor ou raça55, 

que estão matriculados na escola, em relação a todos os jovens brasileiros com a 

mesma faixa etária, entre os anos de 2016 e 2019. A taxa de atendimento no ano de 

2019 foi de 89,2%, não atingindo a universalização do atendimento para a população 

dessa faixa etária. Homens e mulheres apresentaram taxas muito parecidas quando 

comparados em um mesmo grupo racial, mas quando analisada somente a cor ou 

raça, os brancos tiveram taxas de atendimento acima daquelas registradas pelos 

negros. Apesar de as taxas de atendimento a princípio parecerem elevadas, houve 

um crescimento lento em todas as categorias, o que não tem permitido o atingimento 

do objetivo. Para que a meta seja atingida até 2024, a taxa de atendimento deveria 

crescer a um ritmo pelo menos 4 vezes maior que a taxa média observada entre 2016 

e 2019. Para isso, seria necessário não somente que os jovens fora da escola fossem 

incluídos nos sistemas escolares, mas que aqueles que já estivessem matriculados 

permanecessem até a conclusão da educação básica. 

 
53 Os cálculos da taxa de atendimento escolar e da taxa de escolarização líquida consideraram a idade dos estudantes em 31 
de março de cada ano, excluindo aqueles que já haviam concluído a educação básica. 
54 Neste trabalho, adotou-se o termo sexo, ao invés de gênero, por ser a nomenclatura utilizada pelo IBGE. 
55 Neste trabalho, adotou-se o termo cor ou raça, mesma nomenclatura utilizada pelo IBGE. 
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A taxa de atendimento escolar para a faixa etária de 15 a 17 anos no Espírito 

Santo em 2019 foi bem parecida com a do Brasil, 89,4% dos jovens nesta idade 

estavam matriculados na escola, seja no Ensino Fundamental ou no Médio. O estado 

capixaba conseguiu aumentar mais a presença dos jovens desta faixa etária na 

escola do que o Brasil entre os anos de 2016 e 2019, um aumento de 3,9% contra 

1,9%, mas também não atingiu a meta de universalizar o atendimento para a 

população de 15 a 17 anos. Não há grandes diferenças em relação à distribuição por 

sexo e cor ou raça em relação às taxas do país no ano de 2019 – mulher negra 

(87,4%), homem negro (88,8%), mulher branca (90,9%) e homem branco (91%) – 

sendo que entre os brancos registraram-se taxas mais elevadas de matrícula do que 

entre os negros. No Espírito Santo, destaca-se a queda na escolaridade líquida dos 

homens brancos que, após atingir a mínima de 79,8% no ano de 2018, subiu para 

90,1% em 2019. Além disso, diferentemente do que ocorre no Brasil, as mulheres 

brancas capixabas apresentaram as maiores taxas, ao invés dos homens brancos –  

as taxas para as mulheres brancas entre 2016 e 2019 foram de 88,4%, 88,2%, 87,7% 

e 90,6%, enquanto as taxas dos homens brancos foram de 87,1%, 81,6%, 79,8% e 

90,1%, respectivamente. Porém, a diferença entre cada uma das categorias no ano 

de 2019 é pequena, sendo que as mulheres negras apresentam as piores taxas.  
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Gráfico 1 – Taxa de atendimento escolar na faixa etária de 15 a 17 anos, por 

sexo e cor ou raça, Brasil e Espírito Santo, 2016 – 2019 

 

Fonte: PNAD Contínua 2016 – 2019 (IBGE) 

 

Além de ser imprescindível que o estudante esteja matriculado na escola, este 

deveria progredir adequadamente entre as séries das etapas de ensino. O indicador 

usado para acompanhar se os alunos estão matriculados nas séries adequadas à sua 

idade é a taxa de escolarização líquida, que, segundo o Dicionário de Indicadores 

Educacionais do INEP:  

 

Expressa o percentual de pessoas matriculadas em determinado nível de 

ensino na idade ou faixa etária teoricamente adequada56 a esse nível em 

relação à população na faixa etária teoricamente adequada ao mesmo nível 
de ensino. (INEP, 2004).  

   

Apesar da universalização do Ensino Fundamental ao longo das últimas 

décadas, o Brasil enfrenta dificuldades para universalizar o Ensino Médio. Os 

gargalos para que isso seja possível já eram debatidos antes mesmo de a meta ser 

proposta, no início dos anos 2000, e depois reafirmada no PNE da última década. A 

 
56 "O sincronismo idade/série teoricamente ideal estabelece que os alunos com 15 anos de idade devem estar cursando a 1ª 
série do ensino médio." (INEP, 2002) 



62 

 

distorção idade-série no Ensino Fundamental e a falta de vagas em alguns municípios 

do Brasil eram os principais empecilhos antevistos. Além disso, questionava-se o 

próprio conceito de universalização, que deveria ser entendido de forma mais 

abrangente, não apenas como acesso à escola, mas como garantia de qualidade e 

progressão adequada. 

 

Universalizar o ensino pressupõe, além do acesso, a permanência, a 
progressão e conclusão na idade adequada. É desejável, ainda, que essa 
universalização seja alcançada com padrões de qualidade requeridos de 
uma boa educação. Nesse contexto, não se pode, tampouco, falar em 
universalizar o Ensino Médio em pouco mais de dez anos. (INEP, 2006, p. 
11).  

 

Apesar de o país ter avançado neste indicador, em 2019, apenas 78,4% dos 

estudantes concluíram o Ensino Fundamental antes dos 16 anos, impactando os 

indicadores de universalização da etapa seguinte. Além disso, uma parte dos 

estudantes está sendo retida nas séries do Ensino Médio, seja por não terem 

adquirido as competências mínimas necessárias para avançar ou pelo número 

excessivo de faltas, aumentando as chances de evasão antes da conclusão da 

educação básica. O segundo objetivo da meta 3 do PNE pretende elevar a taxa líquida 

de matrículas no Ensino Médio para 85%, até o último ano de vigência do Plano 

(2024). Semelhantemente à taxa de atendimento escolar, para que isso seja possível, 

será necessário um crescimento mais acelerado deste indicador do que o que ocorreu 

entre os anos de 2016 e 2019. Em 2019, 71,1% dos jovens brasileiros de 15 a 17 

anos estavam frequentando o Ensino Médio ou haviam concluído esse nível, de tal 

forma que o valor foi 6,9% maior que o registrado no início do PNE, em 2014. Na série 

histórica, as mulheres brancas apresentaram os melhores resultados para a taxa de 

escolarização líquida, seguidos dos homens brancos, mulheres negras e homens 

negros, registrando, em 2019, 82,4%, 75,9%, 71,8% e 61,6%, respectivamente.  No 

gráfico 2, observa-se que todas as categorias aumentaram a taxa de escolarização 

líquida durante o período, porém, há diferenças maiores entre os grupos do que em 

relação à taxa de atendimento. No caso do Brasil, a diferença entre as mulheres 

brancas e os homens negros no ano de 2019 foi de 20,8%, indicando que os fatores 

que impedem os jovens de progredirem nos estudos incidem de maneira diferente 

nestas categorias de jovens. 
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As taxas líquidas do Espírito Santo ficaram abaixo da média nacional, com 

exceção da mulher negra, única categoria em que as taxas aumentaram no período, 

superando as mulheres brancas em 2019. No Espírito Santo, há mais dificuldade dos 

homens, principalmente os negros, de terem um fluxo adequado entre as séries de 

cada etapa. Os melhores resultados foram das mulheres negras, no caso do Espírito 

Santo, e das mulheres brancas, no Brasil. 

 

Gráfico 2 – Taxas de escolarização líquida na faixa etária de 15 a 17 anos, por 

sexo e cor ou raça, Brasil e Espírito Santo, 2016 a 2019 

 

Fonte: PNAD Contínua 2016 – 2019 (IBGE) 

 

 

4.1 INDICADORES DE RENDIMENTO E ABANDONO NA 1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO DIURNO 
 

A seguir serão apresentados os indicadores de rendimento – aprovação, 

reprovação, abandono e distorção idade-série – no Ensino Médio da rede pública 

estadual. As taxas de rendimento variam entre os turnos, sendo que, no caso da taxa 

de abandono, pode-se observar no gráfico 3 que os valores registrados são 

superiores no noturno, apesar de a diferença ter diminuído ao longo do tempo, tanto 
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no Brasil quanto no Espírito Santo. Este trabalho abordará as taxas de rendimento do 

turno diurno, categoria que agrega tanto aqueles que estudam de manhã como à 

tarde, considerando a modalidade regular de ensino, uma vez que o noturno 

apresenta complexidades que vão além do escopo desta pesquisa. As taxas de 

abandono em cada uma das séries do ensino médio brasileiro do turno diurno tiveram 

quedas entre os anos de 2007 e 2019, sendo que a taxa total57 caiu de 8,6%, no ano 

de 2007, para 3,7%, em 2019. Uma das principais estratégias encorajadas 

mundialmente para mitigar o abandono no ensino médio é a criação de leis que 

tornem a etapa obrigatória, conforme explorado no capítulo 3. Apesar disso, a 

UNESCO afirma que “globally, less than 20% of countries guarantee both free and 

compulsory education for at least 12 years in legal frameworks. It is most common in 

Latin America.” (UNESCO, 2017). No Brasil, a queda consistente das taxas de 

abandono no Ensino Médio em parte se deve à Emenda Constitucional 59, de 

12/11/2009, que tornou obrigatório o ensino médio, e seus desdobramentos em 

termos de políticas educacionais. No Espírito Santo também são verificadas maiores 

taxas de abandono no turno noturno do que no diurno, apesar de a diferença entre os 

turnos terem diminuído mais do que no Brasil. 

 

 
57 A taxa total, calculada com base nos dados do Censo Escolar, leva em conta a 4ª série do ensino médio, que é uma etapa 
ofertada por algumas redes estaduais, mas que concentra uma baixa quantidade de matrículas. Geralmente se referem a mais 
um ano do ensino técnico, que também é considerado na modalidade regular de ensino. Não apresentaremos a informação da 
4ª série do ensino médio separadamente para os indicadores de rendimento, uma vez que há poucos registros e grande variação 
entre os anos, e tendo em vista que focaremos nos dados do 1º ano. Porém, sempre que forem apresentadas as taxas totais 
dos indicadores de rendimento, serão considerados os quatro anos do ensino médio. 
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Gráfico 3 – Taxa de abandono total no ensino médio, por turno, rede pública 

estadual, Brasil e Espírito Santo, de 2007 a 2019 

 

Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

 

O gráfico 4 mostra que houve uma redução da taxa de abandono em todas as 

séries do Ensino Médio do Espírito Santo, que passaram a registrar valores mais 

próximos em cada categoria. No Brasil, a diferença entre a maior taxa, 1ª série do 

EM, e menor, 3º ano do EM, caiu de 5,3%, em 2007, para 2,7%, em 2019. Apesar do 

avanço, a dificuldade em manter os jovens na escola é um desafio que persiste, 

historicamente, principalmente no primeiro ano do Ensino Médio, momento da 

passagem do Ensino Fundamental para a nova etapa.  
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Gráfico 4 – Taxa de abandono no turno diurno, por série, rede pública estadual, 

Espírito Santo, de 2007 a 2019 

 

Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

 É possível observar um padrão de sexo e cor ou raça em relação às taxas de 

abandono no primeiro ano do Ensino Médio do Espírito Santo. Ao longo dos anos são 

registradas taxas superiores dos negros em relação aos brancos, bem como dos 

homens em relação às mulheres. Apesar disso, a diferença entre os grupos caiu. A 

diferença racial diminuiu 4,5%, enquanto a diferença entre homens e mulheres 

diminuiu menos, 1,2% entre 2007 e 2019, conforme o gráfico 5. 

No caso do Brasil, a situação é parecida: uma diminuição mais acentuada das 

taxas por cor ou raça do que por sexo dos estudantes. Os homens registraram, em 

média, taxas de 1,1% superiores às das mulheres, diferença que permaneceu 

praticamente a mesma durante o período. Enquanto os negros registraram taxas de 

abandono superiores aos brancos em todos os anos da série histórica, apesar de a 

diferença entre os grupos raciais ter diminuído, de 5,6%, em 2007, para 2,4%, em 

2019. 
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Gráfico 5 – Taxa de abandono na 1ª série do ensino médio, por sexo e cor ou 

raça, turno diurno, rede pública estadual, Espírito Santo, 2007 a 2019 

 

Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

As taxas de abandono são influenciadas pelas taxas de reprovação e 

aprovação dos alunos. No Brasil, enquanto o abandono na 1ª série diminuiu de 10,3% 

para 4,9% entre os anos de 2007 e 2019, houve uma queda nas taxas de reprovação 

nesta série do ensino médio, de 17% para 13,5%, ao mesmo tempo em que houve 

aumento nas taxas de aprovação, que subiram de 72,7% para 81,6% no período, 

apresentando um crescimento mais acelerado nos anos de 2017 e 2019, conforme o 

gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Taxa de abandono total, reprovação e aprovação na 1ª série do 

ensino médio, turno diurno, rede pública estadual, Brasil, 2007 a 2019 

 

Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

No caso do Espírito Santo, a relação entre abandono e reprovação no primeiro 

ano não é tão linear como no Brasil. Além disso, chama a atenção o fato de que o 

estado capixaba registrou taxas de aprovação superiores às do Brasil apenas nos 

anos de 2007, 2008 e 2019, enquanto as taxas de abandono foram menores do que 

as observadas no Brasil em todos os anos. Ainda em relação ao primeiro ano do 

Ensino Médio, verificam-se oscilações nas taxas de reprovação, que subiram ao longo 

dos anos, mas voltaram a cair ao final do período, atingindo praticamente o mesmo 

valor de 2007. A tendência de queda nas taxas de abandono se manteve entre 2007 

e 2019, mesmo nos anos em que a taxa de reprovação cresceu, diminuindo de 9,8% 

para 2,4%, conforme o gráfico 7. A diminuição do abandono pode estar associada 

tanto aos melhores resultados obtidos no Ensino Fundamental quanto ao melhor 

desempenho e qualidade de ensino na 1ª série do Ensino Médio. Embora a literatura 

aponte a reprovação como um dos fatores para o abandono, os dados do Espírito 

Santo sugerem que a reprovação por si só não constitui o fator predominante. 

Sugerem ainda ter havido um esforço para a “recuperação” dos alunos reprovados, 

conseguindo que uma parte continuasse na escola. Novos estudos são necessários 
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tanto com foco nos que abandonaram a escola como junto aos reprovados que 

voltaram no ano seguinte para entender os fatores que explicam tanto a permanência 

como o abandono de alunos repetentes nessa etapa no estado. 

 

Gráfico 7 - Taxa de abandono, reprovação e aprovação na 1ª série do ensino 

médio, turno diurno, rede pública estadual, Espírito Santo, 2007 a 2019 

 

Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

Em relação à taxa de reprovação, as maiores diferenças dizem respeito ao 

sexo. No Brasil, os homens registraram taxas mais altas que as das mulheres, 7,6%, 

em média, entre 2007 e 2019, sendo que a diferença entre os dois grupos pouco se 

alterou no período. Em relação à cor ou raça dos estudantes, a desvantagem é maior 

para os negros, sendo que a diferença aumentou ao longo dos anos, passando de 

1,6% para 2,7% no mesmo período. No Espírito Santo, os homens também reprovam 

mais do que as mulheres, e os negros mais do que os brancos. Porém, na série 

histórica apenas os homens conseguiram diminuir a taxa de reprovação, registrando 

19,4% em 2019, enquanto mulheres, negros e brancos registraram taxas de 12,2%, 

17,3% e 11%, respectivamente, conforme o gráfico 8.   
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Gráfico 8 – Taxa de Reprovação, 1ª série do ensino médio, segundo o sexo e 

cor ou raça, turno diurno, rede pública estadual, Espírito Santo, 2007 a 2019 

 

Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

 Outra variável importante em estudos qualitativos e quantitativos que tentam 

explicar o abandono é a taxa de distorção idade-série58, que calcula o percentual de 

alunos matriculados em determinada série com mais de dois anos de atraso escolar. 

As taxas de distorção idade-série se distribuem de maneira parecida às taxas de 

abandono, ou seja, registrando valores maiores na 1ª série do Ensino Médio, 

principalmente entre os alunos homens e negros. Os alunos em situação de distorção 

podem estar mais desmotivados, o que aumenta as chances de evasão, sendo que 

parte deste problema pode ser reflexo da matrícula tardia ou das repetências durante 

o ensino fundamental.  

 Entre 2007 a 2019, a taxa de distorção no Brasil diminuiu para os homens, 

mulheres e negros, que registraram taxas de 32,4%, 32,8% e 22,8%, 

respectivamente, em 2019. Os alunos brancos tiveram taxas de evasão de 18,5% em 

2007 e 19,3% em 2019.  No mesmo período, a distorção no Espírito Santo subiu em 

todas as categorias. A categoria que teve maior aumento na taxa de distorção foi os 

 
58 “Em um sistema educacional seriado, existe uma adequação teórica entre a série e a idade do aluno. No caso brasileiro, 
considera-se a idade de 7 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, normalmente, é de 
8 anos. Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para cada série. (INEP, 2004) 
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homens (11,7%). No que diz respeito à cor ou raça, o aumento da distorção dos 

negros foi de 10,6%, enquanto a dos brancos foi de 8,6%, conforme o gráfico 9.   

 

Gráfico 9 – Taxa de distorção idade-série, 1ª série do ensino médio, por sexo e 

cor ou raça, turno diurno, rede pública estadual, Espírito Santo, 2007 a 2019 

 

Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

No Brasil, na 1ª série do Ensino Médio, tanto a taxa de distorção como a taxa 

de abandono diminuíram entre 2007 e 2019, enquanto no Espírito Santo houve 

aumento da distorção ao mesmo tempo em que o abandono diminuiu. Ou seja, 

mesmo enfrentando dificuldades em avançar nas séries, os estudantes têm 

permanecido na escola, conforme o gráfico 10.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Taxa de abandono e taxa de distorção idade-série total na 1ª série 

do ensino médio, turno diurno, rede pública estadual, Brasil, 2007 a 2019 
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Fonte: Censo de Escolar (INEP) 

 

4.2 MOTIVOS PELOS QUAIS OS JOVENS ESTÃO FORA DA ESCOLA 
 

No ano de 2019, dentre os jovens brasileiros de 14 a 29 anos que não tinham 

completado o Ensino Médio, quase a metade (49,6%) abandonou os estudos pela 

última vez59 quando tinham entre 15 e 17 anos, faixa de idade em que teoricamente 

deveriam cursar esta etapa de ensino. Os percentuais para a faixa etária teoricamente 

adequada ao Ensino Fundamental são bem menores, 8,5% abandonaram até os treze 

anos e, 8,1%, aos quatorze, conforme a tabela 1. O ponto de inflexão ocorre aos 15 

anos, uma vez que o percentual de jovens que abandonam a escola aumentou para 

14,1%, e mantém a média de 16,7% entre os 15 e 29 anos. Em relação ao sexo e cor 

ou raça, a distribuição é parecida. As taxas mais elevadas, tanto para homens quanto 

para mulheres, foram registradas nas categorias 16, 17 e 19 anos ou mais, apesar 

dos motivos para o abandono serem relacionados a causas distintas. Os brancos 

tiveram maiores taxas nas idades de 16 e 17 anos, enquanto os negros tiveram a taxa 

mais elevada para aqueles com 19 anos ou mais.  

Verifica-se um aumento importante na taxa de abandono a partir dos 15 anos, 

que ocorre em todas as grandes regiões do Brasil, como pode ser observado na 

 
59 Um aluno pode entrar e sair do sistema escolar mais de uma vez, interrompendo e retomando os estudos em diversos 
momentos. 
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tabela 1, principalmente nas regiões Sul (16,3%), Sudeste (14,9%) e Nordeste 

(13,9%). Em cada grande região, diferentes tipos de fatores sociais e econômicos 

podem contribuir para as taxas de evasão no Ensino Médio. A necessidade de 

trabalhar, que é o principal motivo de abandono em todas as grandes regiões do 

Brasil, registrou uma taxa mínima de 34,1%, para a região Nordeste, seguido das 

regiões Norte (34,3%), Sudeste (41,2%), Centro-Oeste (43,1%) e Sul (48,3%). À 

medida que o tempo passa, aumenta a pressão para entrar no mercado de trabalho, 

sendo que nas regiões mais ricas do Brasil, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a maior 

parte dos jovens disse ter abandonado os estudos pela necessidade de trabalhar 

(IBGE, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 

 

Tabela 1 – Pessoas de 14 a 29 anos que não frequentam escola e que 

frequentaram no máximo o ensino médio ou curso equivalente sem o completar 

(%), por sexo, cor ou raça e idade que deixou de frequentar escola pela última 

vez, Brasil, 2019 

 

Idade em que abandonou a escola pela última vez (%)  

Até os 13 

anos  
14 anos  15 anos  16 anos  17 anos  18 anos  

19 anos 

ou mais  

Brasil  8,5  8,1  14,1  17,7  17,8  15,8  18  

Norte  9,7  7,3  11,3  14,0  15,2  15,9  26,6  

Nordeste  9,0  7,3  13,9  14,9  16,4  16,2  22,2  

Sudeste  8,7  9,0  14,9  21,6  18,2  14,6  12,9  

Sul  7,1  9,9  16,3  19,2  20,6  15,5  11,4  

Centro-Oeste  5,9  6,3  12,2  16,6  20,6  18,6  19,9  

Sexo                

Masculino  9,0  7,7  13,6  17,4  18,0  16,9  17,5  

Feminino  7,8  8,8  14,9  18,0  17,4  14,3  18,8  

Cor ou Raça                

Branca  8,3  9,5  14,6  19,4  18,2  15,2  14,9  

Preta ou 

Parda  
8,6  7,7  13,9  17,0  17,6  15,9  19,2 

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, 2019 

 

Os dados da PNAD-C Anual do segundo trimestre de 2018 mostram que, além 

da necessidade de trabalhar, a falta de interesse em estudar e a necessidade de 

realizar afazeres domésticos ou cuidar de outras pessoas estão entre os principais 

motivos principais do abandono escolar entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos. 

A diferença na distribuição dos três principais motivos de abandono está mais 

relacionada ao gênero do que à cor ou raça do estudante, conforme o gráfico 11. A 

necessidade de trabalhar incide mais sobre os homens do que sobre as mulheres, 

porém, no caso delas, ter que cuidar dos afazeres domésticos ou de crianças, 
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adolescentes, idosos ou pessoas com necessidades especiais aparece como o 

principal motivo de abandono, chegando a 39,1% das respostas das mulheres negras, 

valor bem acima do valor registrado para os homens. A falta de interesse aparece 

como o terceiro motivo mais relatado para o abandono das mulheres brancas (22,8%). 

E o, percentual próximo aos das mulheres negras (23,2%), mas que, neste caso para 

estas últimas, corresponde ao segundo motivo de abandono. Para os homens, o 

desinteresse é o segundo motivo de abandono, apenas atrás da necessidade de 

trabalhar, representando 34,9% e 36,1% para os jovens brancos e negros, 

respectivamente.  

 

Gráfico 11 – Motivo principal para o jovem de 15 a 29 anos que não concluiu o 

ensino médio não frequentar a escola, Brasil, 2018 

 

Fonte: PNAD Contínua – IBGE, 2018 

  

No Espírito Santo, os principais motivos pelos quais os jovens abandonam a 

escola também são a necessidade de trabalhar e o desinteresse pelos estudos, 

conforme o gráfico 12. O desinteresse é ainda maior do que no caso brasileiro em 

todas as categorias, chegando a ser o principal motivo de abandono relatado por 
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homens brancos (46,1%) e mulheres brancas (30%), e o segundo motivo para os 

homens negros (39,4%) e mulheres negras (29,2%). Assim como no Brasil, a 

necessidade de trabalhar também afeta mais os homens do que as mulheres, mas 

cabe observar que os afazeres domésticos e a assistência a crianças, adolescentes, 

idosos ou pessoas com deficiência recai prioritariamente sobre as mulheres 

configurando uma forma de trabalho não remunerado, o qual aparece como o 

principal motivo de abandono para as mulheres negras (34,1%). O motivo gravidez é 

similar em relação às mulheres brancas e negras, apresentando valores um pouco 

mais baixos no Espírito Santo do que no Brasil. 
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Gráfico 12 – Motivo principal para o jovem de 15 a 29 anos que não concluiu o 

ensino médio, não frequentar a escola, Espírito Santo, 2018 

 

Fonte: PNAD Contínua – IBGE, 2018
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5 MOTIVOS DO ABANDONO E DA EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO 

PÚBLICO BRASILEIRO  

 

Os dados da PNAD, apresentados no capítulo anterior, demonstram que 

quando se trata dos principais motivos pelos quais os jovens que deveriam estar no 

Ensino Médio não estão na escola, o desinteresse é um fator bastante proeminente, 

seguido da necessidade de trabalhar (NERI et al., 2009; SILVA et al., 2016). É 

interessante notar que ao investigar os principais fatores ligados à evasão escolar no 

Ensino Médio, Soares et al. (2015) afirmam que enquanto há uma ampla literatura 

que associa as causas da evasão à questão do trabalho, outras variáveis que também 

podem afetar a decisão dos estudantes são menos exploradas; o desinteresse dos 

estudantes, por exemplo, emerge como um fator importante, mas que carece de maior 

aprofundamento no Brasil. Soares et al. (2015) destacaram esta lacuna na produção 

nacional: 

 

When the international production of studies addressing the topic is compared 
to the Brazilian production, especially in regard to high school education, a 
lack of studies is verified. Such studies can corroborate, clarify or even 
improve upon different explanations for the phenomenon of school dropout. 
The importance of each factor reported by the literature as influencing school 
dropout is particularly unknown. Furthermore, there is a lack of empirical 
studies...much more information concerning the different actors, school 
institutions and intra- and extra-school relationships is required to understand 
why students are not interested in school and do not graduate from high 
school. (SOARES et al., 2015, p. 760).  

 

O que está por trás da falta de interesse dos estudantes de Ensino Médio pelos 

estudos e pela escola, no Brasil? A seguir, será feita uma breve revisão de literatura 

para apresentar os termos em que esta discussão está colocada no Brasil e, nos 

capítulos seguintes, serão discutidos, sob a perspectiva das ciências 

comportamentais aplicadas, os fatores cognitivos inconscientes que podem 

influenciar o comportamento de estudantes que abandonam ou evadem da escola. 

Antes disso, entretanto, é pertinente revisitar de que forma se estabeleceu a 

discussão sobre o fracasso escolar, aspecto da trajetória dos estudantes que tem sido 

relacionada à evasão e ao abandono. (ANGELUCCI et al., 2004; PATTO, 2005, 1988)  

 

5.1 COMO O FRACASSO ESCOLAR FOI ABORDADO NO BRASIL 
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 Considera-se que o fracasso escolar é um conceito que comumente abarca ou 

é associado, entre outros fenômenos, à repetência, ao abandono e à evasão escolar. 

Há discussões sobre as causas desse fenômeno que são fundamentais considerar 

neste trabalho. Nesse sentido, Angelucci et al. (2004) oferecem uma contribuição 

relevante, pois retomam o histórico dos estudos sobre educação no Brasil e como os 

diferentes objetivos de pesquisa e premissas sobre as causas do fracasso escolar 

condicionaram as propostas de resolução desse problema. Entretanto, antes de 

proceder à revisão dos padrões identificados por Angelucci et al. (2004) nos estudos 

realizados no Brasil, é fundamental entender i) em que contexto emergiu a Escola 

Nova e de que forma essa proposta pedagógica influiu a pesquisa educacional 

brasileira e ii) como a interação desta com visões racistas e preconceituosas do 

brasileiro afetaram os estudos sobre fracasso escolar. 

 

5.1.1 A proposta da Escola Nova e a sua influência 
 

Patto (2005) considera a Escola Nova como uma das influências mais 

marcantes na pesquisa educacional brasileira (PATTO, 2005, p. 84). Este movimento, 

fortemente influenciado pelas ideias liberais, surge no século XIX, ao romper com a 

pedagogia tradicional àquele tempo. A Escola Nova é relevante porque, segundo a 

autora, é esta proposta pedagógica que se associa o surgimento de estudos sobre os 

fatores intra e extraescolares do fracasso escolar. Isso não se deu de um só 

movimento; a relevância do trabalho de Patto (2005) reside, justamente, na 

documentação das diferentes facetas que a Escola Nova assumiu à medida em que 

interagia com outros campos de estudo e ideias. Segundo a autora, “[...] em suas 

origens, a nova pedagogia não localizava as causas das dificuldades de 

aprendizagem no aprendiz, mas nos métodos de ensino.” (PATTO, 2005, p. 85). 

Entretanto, apesar de a preocupação inicial da Escola Nova girar em torno dos fatores 

intraescolares para o sucesso ou fracasso escolar, Patto (2005) identifica o 

desdobramento de movimentos que parecem ter levado à adoção de um padrão 

diverso do que teria motivado a criação da nova proposta pedagógica. Neste 

processo, Patto (2005) identifica duas inflexões importantes na concepção original da 

Escola Nova:  
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[...] ao hipertrofiar-se em suas relações com a pedagogia, a psicologia 
produziu duas distorções na proposta escolanovista original: de um lado, 
enfraqueceu a ideia revolucionária e enriquecedora de levar em conta, no 
planejamento educacional, as especificidades do processo de 
desenvolvimento infantil enquanto procedimento fundamental ao 
aprimoramento do processo de ensino, substituindo-a pela ênfase em 
procedimento psicométricos frequentemente viesados e estigmatizadores 
que deslocaram a atenção dos determinantes propriamente escolares do 
fracasso escolar para o aprendiz e suas supostas deficiências; de outro, 
propiciou uma apropriação do ideário escolanovista no que ele tinha de mais 
técnico, em detrimento da dimensão de luta política pela ampliação da rede 
de ensino fundamental e por sua democratização que o movimento também 
continha. (PATTO, 2005, p. 88–89) 

 

A autora chama a atenção para o fato de as intenções iniciais da Nova Escola 

e do que chama de psicologia científica, influenciadas pelo ideal liberal, tinham a 

intenção de promover o desenvolvimento das potencialidades humanas naqueles que 

demonstrassem maiores capacidades, independentemente da classe social ou das 

características étnicas dos estudantes. Sobre esse ponto, Patto (2005) considera que 

a concretização desses ideais no Brasil Imperial e da Primeira República era difícil 

devido à: i) condição intrinsecamente contraditória dessas ideias, dado o papel 

seletivo das escolas mesmo em países capitalistas orientados pela democracia liberal 

e ii) incongruência entre os ideais liberais e teorias racistas, que também 

influenciaram as pesquisas educacionais no Brasil (PATTO, 2005). Patto (2005) 

explica que as teorias racistas – associadas também ao pensamento colonizador – 

eram convenientes para explicar a realidade social brasileira que não condizia com 

que se advogava a partir do ideário liberal. Sendo assim, o pensamento europeu 

sobre a condição inferior e subalterna dos povos colonizados encontrou aderência 

significativa junto a intelectuais brasileiros de várias áreas, incluindo a educação. Em 

linhas gerais, portanto, a caracterização preconceituosa e degradante do povo 

brasileiro girava em torno da crença específica na inferioridade dos negros, que 

compunham parcela significativa da população (PATTO, 2005). Além da influência 

das teorias de inferioridade racial no pensamento brasileiro, e em especial no campo 

da educação, a autora também chama a atenção para o Jeca Tatu, personagem 

criado pelo escritor Monteiro Lobato que traduz a imagem negativa do brasileiro que 

vive na zona rural. Algumas das características negativas associadas a essa figura 

são a preguiça, a falta de patriotismo e uma capacidade intelectual limitada. (PATTO, 

2005). O preconceito com a população rural também encontrou lugar no campo da 

educação: 
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[...] esta representação social do homem do campo transparece não só na 
crença generalizada e duradoura na indiferença ou aversão das populações 
rurais pelas escolas como também na crença dominante, durante um longo 
período, de que a verminose seria a principal causa do fracasso escolar das 
crianças das classes populares. (PATTO, 2005, p. 104). 

 

Este ponto é fundamental, porque toca em outra influência importante para as 

investigações das causas do fracasso escolar: a da medicina e da psicologia. Entre 

um dos médicos mais proeminentes na área da pesquisa e formação educacional, 

Patto menciona Arthur Ramos, que ao ser um médico-psicólogo simpático às ideias 

de Nina Rodrigues, parece representar a interseção da psicologia e das teorias 

racistas que marcaram a década de 30: 

 

É importante salientar que estes médicos-psicólogos tão atuantes a partir da 
década de trinta, formaram-se pessoal e profissionalmente no início do 
século, na mesma época, portanto, em que circulavam, com grande 
prestígio, as teorias racistas em suas formulações brasileiras e quando se 
esboçavam os primeiros ‘retratos psicológicos’ do brasileiro, que tinham 
como pano de fundo os pressupostos da superioridade da cultura européia e 
da raça branca. (PATTO, 2005, p. 106). 

 

Patto (2005) explica que Arthur Ramos publicou dois livros, na década de 30, 

que influenciaram a formação e o pensamento educacional na primeira metade do 

século XX. Um deles, publicado em 193960, exerceu grande influência junto a 

pesquisadores que se dedicaram ao estudo do fenômeno do fracasso escolar nas 

duas décadas seguintes (PATTO, 2005). Segundo a autora, influenciado pela vertente 

psicoanalítica, o médico se distanciou das explicações hereditárias de anomalias e se 

concentrou na influência do entorno no desenvolvimento de disfunções nas crianças; 

neste caso, tratava-se especificamente de buscar no seio familiar, e não em 

características hereditárias, as explicações para os “desajustes da criança” (PATTO, 

2005, p. 109). É aqui que se manifestam os preconceitos com as famílias pobres e a 

culpabilização destas pelo fracasso escolar das crianças: 

 

A atenção detida na criança ‘escorraçada’, aliada à importância dada à 
constelação familiar, à ideia de ‘pais problemas’ e à visão estereotipada das 
relações familiares nas classes pobres [...] levaram-no a relatar [...] seguidos 
casos nos quais desajustes de famílias pertencentes às classes populares 
eram responsabilizados pelo baixo rendimento escolar. (PATTO, 2005, p. 
110). 

 
60 O nome do livro é “A criança problema”. 
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A despeito dos preconceitos que permeavam a visão do médico sobre as 

famílias pobres, Patto (2005) considera que ele promoveu uma importante 

contribuição ao considerar a pertinência de observar como o ambiente ou o meio 

podem influir sobre o comportamento dos indivíduos, em contraposição àqueles que 

consideravam apenas o fator hereditário para explicar diferenças no desempenho 

escolar (PATTO, 2005). De toda forma, a autora bem observa os limites dessa 

contribuição, visto que “apesar das diferenças que as concepções heredológica e 

ambientalista do desenvolvimento humano guardam entre si, [estas] têm em comum 

a suposição de que as dificuldades de aprendizagem que as crianças pobres 

costumam exibir na escola decorrem de distúrbios contraídos fora dela.” (PATTO, 

2005, p. 112). 

A autora sintetiza a influência da escola nova, das ideias racistas e da 

medicina-psicologia na área educacional da seguinte forma: 

 

Foi, portanto, na convergência de concepções racistas e biológicas sobre o 
comportamento humano e as desigualdades sociais e de um ideário político 
liberal que a educação brasileira foi pensada e planejada nos anos que 
antecedem a existência de uma genuína política educacional no país. Em 
outras palavras, foi no fogo cruzado de preconceitos e estereótipos sociais, 
cientificamente validados, e do ideal liberal da igualdade de oportunidades 
que se geraram ideias que interferiram nos rumos da política, da pesquisa e 
das práticas educacionais. (PATTO, 2005, p. 113). 

 

Em suma, Patto (1991) fez uma importante contribuição ao demonstrar como 

a interação da influência de ideologias forjadas no exterior e aspectos específicos da 

conformação sociopolítica do Brasil moldaram a maneira de pensar o papel da 

educação pública e, consequentemente, as explicações sobre o sucesso e fracasso 

escolar61. Sendo assim, na seção seguinte veremos como a pesquisa educacional se 

desenvolveu no Brasil. 

 

5.1.2 Pesquisa Educacional no Brasil 
 

 
61 Para fazer essa análise, Patto (2005) explorou como se deu o estabelecimento dos sistemas de ensino na Europa - a partir 
das mudanças políticas, econômicas e sociais deflagradas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. A 
rememoração desse percurso constitui o prelúdio necessário para compreender a emergência dos sistemas de ensino na Europa 
e, posteriormente, no Brasil. Para os fins da presente pesquisa, entretanto, nos limitaremos a apresentar as principais 
considerações da autora sobre os fatores que influíram nas diferentes concepções e explicações sobre o fracasso escolar no 
sistema educacional brasileiro. 
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Angelucci et al. (2004) apontam que, no Brasil, os estudos educacionais 

começaram por iniciativa do Estado: entre 1940–1955 se reconheceu a importância 

das pesquisas para subsidiar a formulação e a avaliação de políticas públicas62. 

Destaca-se, nesse período, a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira INEP (1938) e a influência da Escola Nova: “o primado 

da psicologia no entendimento do fracasso escolar é [...] marca de origem da pesquisa 

educacional.” (ANGELUCCI et al., 2004, p. 53). A influência dessa proposta 

pedagógica também é confirmada por Patto (2005), com base na análise dos artigos 

publicados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP63, criada em 1944. 

A autora considera que a análise do conteúdo publicado nessa revista é crucial, pois 

este foi um dos principais canais através dos quais o Estado brasileiro veiculou a sua 

compreensão sobre questões educacionais, incluindo o entendimento sobre as 

causas de abandono e evasão escolar (PATTO, 2005). De fato, com base nos artigos 

publicados na RBEP, Patto (2005) registra que a Escola Nova teve influência 

significativa nos rumos das políticas educacionais até os primeiros anos da década 

de sessenta (PATTO, 2005).  

 Antes de prosseguir com a análise das características da pesquisa educacional 

em cada década, é preciso fazer menção a um artigo publicado na RBEP em 1949 

que, segundo Patto (2005), é crucial porque “representa a maneira característica de 

pensar o fracasso escolar nesta época” e, porque em alguma medida, exerceu 

influência sobre a pesquisa educacional nas décadas seguintes (PATTO, 2005, p. 

117). Cardoso (1949 apud PATTO, 2005) apresenta explicações contraditórias são 

apresentadas: a primeira delas, alinhada com o escolanovismo é que o fracasso dos 

estudantes seria indício da falta de vocação e qualificação dos professores, 

manifestada em sua incapacidade de tornar o processo de escolarização interessante 

para as crianças. A segunda explicação, por sua vez, culpabiliza as crianças e suas 

famílias pelo desinteresse na educação e consequência com base em preconceitos 

sociais e raciais (PATTO, 2005). Patto considera que a contradição e paralelismo dos 

argumentos baseados nos fatores pedagógicos e sociais do fracasso escolar 

 
62 Para fins de contextualização, cabe notar que, segundo Patto (2005), existe concordância entre os estudiosos quanto ao fato 
de que a rede pública de ensino, como tal, só foi instituída e expandida nos anos 30 do século XX.  
63 Patto (2005) explica que, de fato, na RBEP, a adesão aos ideais liberais traduzidos para a educação na formulação da Nova 
Escola era uma característica central e comum, a despeito da variedade de assuntos tratados nos artigos publicados: “todos [os 
artigos] se movimentam nos limites do ideário liberal e invariavelmente partem da crença de que a universalização e a 
diversificação do ensino promovem a igualdade de oportunidades e são a garantia de um regime democrático.” (PATTO, 2005, 
p. 116). 
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representa uma das principais marcas do que a autora nomeia de “discurso fraturado” 

da educação: 

 

Esta maneira de pensar a educação e sua eficácia é marcada por uma 
ambiguidade: de um lado, afirma a inadequação do ensino no Brasil a sua 
impossibilidade, na maioria dos casos, de motivar os alunos; de outro, cobra 
do aluno interesse por uma escola qualificada como desinteressante, 
atribuindo seu desinteresse à inferioridade cultural do grupo social de onde 
provém. (PATTO, 2005, p. 119–120). 

 

 A partir da análise de outros artigos publicados na RBEP, Patto (2005) 

observou que se argumentou ora a favor das características pessoais dos estudantes, 

ora a favor de características da escola para explicar as causas do fracasso escolar: 

 

Um exame dos demais artigos que selecionamos revela que esta cisão 
acabou por instalar-se no pensamento educacional brasileiro: enquanto 
filósofos da educação e alguns pedagogos voltaram-se predominantemente 
para análises e recomendações referentes a aspectos estruturais e 
funcionais do sistema de ensino, visando melhorar sua qualidade, outros 
pedagogos e, sobretudo psicólogos fecharam seu diagnóstico do fracasso 
escolar em torno da avaliação das características biológicas, psicológicas e 
sociais da clientela escolar. Isto até o início dos anos sessenta, quando se 
nota uma predominância da segunda perspectiva sobre a primeira: cada vez 
mais, as causas do fracasso escolar serão buscadas no aluno. A teoria da 
carência cultural, em sua primeira versão, virá consolidar este predomínio. 
(PATTO, 2005, p. 120). 

 

Patto (2005) também observa que as publicações da RBEP que tentaram dar 

conta de explicações baseadas nas características dos estudantes, mas também da 

escola, acabaram sendo ambíguos e contraditórios, apresentando visões que a 

autora considera “inconciliáveis”. Seja como for, Angelucci et al. (2004) apontam que 

o Estado segue como o principal precursor das pesquisas na área educacional nos 

dez anos seguintes (após o período 1940–1955), com a criação do Centro Brasileiro 

de Pesquisa Educacional e suas cinco filiais em 1956. Entretanto, as ciências sociais 

assumiram um lugar de destaque, uma vez que a intencionalidade dos estudos, sob 

a influência do nacional desenvolvimentismo, era descobrir de que forma a educação 

poderia colaborar para fomentar o desenvolvimento econômico no Brasil 

(ANGELUCCI et al., 2004). De forma similar, entre 1965 e 1970 a educação continuou 

sendo abordada como uma variável relevante para a implementação de uma agenda 

de progresso econômico e continuou como campo de pesquisa dominado pelo 

Estado. E ainda na década de sessenta, Patto (2005) observa a crescente presença, 
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na RBEP, de temas abordados na literatura estrangeira. Dentre eles – a maioria dos 

quais Patto considera pouco aplicáveis ao contexto brasileira – destaca-se a teoria da 

carência cultural que, como veremos a seguir, influenciou as pesquisas realizadas no 

Brasil (PATTO, 2005). Enquanto isso, é nesse período também (e até a década de 

setenta) que, segundo a autora, “a medicalização generalizada do fracasso escolar 

ganha novo impulso [...] quando médicos-psicólogos introduziram no Brasil a 

abordagem psiconeurológica ao desenvolvimento humano, que trouxe consigo as 

noções de disfunção cerebral mínima e dislexia.” (PATTO, 2005, p. 113). 

Sobre o “discurso fraturado”, mencionado anteriormente, Patto (2005) destaca 

a década de setenta como aquela em que os estudiosos realizaram esforços para 

compatibilizar os discursos em favor das duas linhas de argumentação sobre as 

causas do fracasso escolar vigentes até então: 

 
Tentar integrar [essas afirmações] será a tarefa predominante a que se 
dedicarão os pesquisadores nos anos setenta, amparados numa aplicação 
problemática do conceito de ‘capital cultural’ e da crítica à escola capitalista 
trazidos pela teoria dos sistemas de ensino formulada por Bourdieu e 
Passeron. (PATTO, 2005, p. 113). 

 

De fato, entre 1970 e 1975, Angelucci et al. (2004) apontam que emergem 

novos temas de pesquisa, dos quais se destacam a influência de variáveis 

extraescolares – condições sociais e psicológicas dos estudantes – no desempenho 

escolar, já sob a influência da teoria da carência cultural (ANGELUCCI et al., 2004, p. 

56). É também nesse período que emergem pesquisas que começam a considerar 

variáveis intraescolares anteriormente desconsideradas no estudo sobre o fracasso 

escolar, mas é a partir da segunda metade da década de 70 que isso fica mais 

marcado, embora não sem contradições: 

 

[...] a maioria das pesquisas que levavam em conta as chamadas variáveis 
intraescolares estava centrada num aspecto da tese da carência cultural: a 
escola é inadequada às características psíquicas e culturais da criança 
carente. O que se destacava, portanto, era o desencontro entre professores 
e alunos, entre a escola e seus usuários, sem que ficasse nítido que esse 
desencontro é inerente à escola como instituição social que reproduz a lógica 

de uma sociedade dividida em classes. (ANGELUCCI et al., 2004, p. 56). 
 

A teoria da carência cultural – concebida nos Estados Unidos na década de 

sessenta como explicação para o desempenho escolar inferior de crianças 

pertencentes a famílias de classes sociais baixas – foi utilizada, para tentar 
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compatibilizar as explicações sobre as causas intra e extraescolares do fracasso 

escolar no Brasil: 

 

Basicamente, a ‘teoria da carência cultural’ passava a explicar [a] 
desigualdade [educacional] pelas diferenças de ambiente cultural em que as 
crianças das chamadas classes ‘baixa’ e ‘média’ se desenvolviam. A partir 
dos resultados de centenas de pesquisas, em sua maioria fiéis ao modelo 
experimental [...] esta ‘teoria’ afirmou, em sua primeira formulação, que a 
pobreza ambiental nas classes baixas produz deficiências no 
desenvolvimento psicológico infantil que seriam a causa de suas dificuldades 
de aprendizagem e de adaptação escolar. (PATTO, 2005, p. 124). 

 

 A explicação para a adesão dos pesquisadores a essa teoria64, segundo Patto 

(2005), está relacionada a diversos fatores, dentre os quais destacam-se, além da 

roupagem científica e uma visão que não colocava o capitalismo em xeque, a 

validação de “crenças arraigadas na cultura brasileira a respeito da incapacidade de 

pobres, negros e mestiços [e] reforçava as ‘explicações do Brasil’ [...] segundo as 

quais o subdesenvolvimento econômico mergulhara [...] significativa parcela da 

população numa indigência intelectual e cultural, cuja reversão era proclamada como 

imprescindível ao ‘milagre brasileiro’”. (PATTO, 2005, p. 125). De toda a forma, a 

própria autora aponta que antes da década de setenta, já havia publicações na RBEP 

que apresentavam ideias alinhadas com a teoria da carência cultural65, mesmo que 

não fosse na sua versão mais robusta. Patto (1988) também aponta, de forma crítica, 

que parecia haver um consenso hegemônico entre pesquisadores que investigavam 

as causas da repetência e da evasão escolar entre crianças do Ensino Fundamental 

público, sobre a capacidade explicativa da teoria de carência cultural para explicar o 

fracasso escolar de estudantes pobres. Patto denuncia, inclusive, a utilização dessa 

teoria para legitimar teorias racistas que propugnavam a inferioridade das pessoas 

negras em diversos aspectos, incluindo o intelectual. Segundo Patto (2005),  

 

[...] no apogeu da teoria da carência cultural, o discurso educacional não 
padecia da fratura que contraiu quando da vigência das ideias escolanovistas; 
ao contrário, a causa principal do fracasso encontrava-se no estudante, 
cabendo à escola uma parcela de responsabilidade por não se adequar a este 
estudante de baixa renda. Na verdade, as causas intraescolares do fracasso 

 
64 Embora a teoria da carência cultural não tenha sido objeto de muita atenção na RBEP, Patto (2005) afirma que essa teoria 
exerceu grande influência sobre acadêmicos ligados à área da psicologia e pesquisadores da Fundação Carlos Chagas (PATTO, 
p. 142, 2005). 
65 Patto (2005) comenta que em 1960 foi publicado na RBEP um artigo de Kimball, um educador norte-americano que explicitou 
a sua visão preconceituosa sobre o Brasil e o brasileiro ao sugerir que uma das causas de abandono escolar no primeiro ano 
do ensino primário - o atual ensino fundamental - era o “desinteresse do homem rural pela escola...[e a] orientação deficiente no 
lar com relação aos estudos” (PATTO, 2005, p. 136–137). 
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escolar e a crítica ao sistema de ensino haviam sido secundarizadas no marco 
desta concepção. (PATTO, 2005, p. 145). 
 

Houve quem tenha tentado superar a visão da teoria da carência cultural, 

quando está ainda estava em voga no Brasil. Entretanto, cair em contradição era um 

padrão dessas tentativas. Patto (2005) cita como exemplo o trabalho de Poppovic 

(1972), afirmando que  

 

Embora comece negando a diferença e a deficiência atribuídas aos 
integrantes de toda uma classe social, à medida que mergulha nas 
informações fornecidas pela psicologia educacional funcionalista norte-
americana a respeito das características das crianças e das famílias de baixa 
renda, esta autora é levada a afirmar aquilo que desejava negar. (PATTO, 
2005, p. 127). 
 

Segundo Patto (2005), esse trabalho colaborou para a pavimentação da 

tentativa de conciliar as explicações sobre fracasso escolar ligados a aspectos intra e 

extraescolares, que se manifestou através da seguinte formulação: “a escola é 

inadequada para as crianças carentes” (PATTO, 2005, p. 128). Essa inadequação 

resultaria, basicamente, do fato de que a escola seria regida por normas culturais 

próprias da classe média – tida como uma espécie de cultura simultaneamente 

superior e ininteligível para crianças de famílias pobres: 

 

[...] a ‘teoria da diferença’ acabou subjugada pela ‘teoria do déficit’, pois a 
tese da diferença continha sutilmente a tese da deficiência. Da mesma forma 
que os antropólogos do começo do século, os pesquisadores tomavam como 
padrão de comparação o que acreditavam ser a ‘cultura de classe média’. 
(PATTO, 2005, p. 129). 

 

A influência dos estereótipos e preconceitos continuou sendo uma marca dos 

artigos publicados na RBEP, inclusive naqueles que propunham soluções para 

resolver os problemas da escola pública: 

 

[...] os estereótipos e preconceitos em relação aos integrantes dos 
segmentos mais empobrecidos das classes subalternas estão presentes 
também nos artigos da Revista voltados para a análise e a formulação de 
propostas de mudança de dimensões estruturais e funcionais do sistema 
público de ensino, muitos dos quais de autoria de educadores liberais que 
participaram ativamente da história da política educacional brasileira. Em 
outras palavras, estes artigos sugerem que a passagem da defesa nominal 
da igualdade de oportunidades educacionais para medidas educacionais 
concretas foi mediada, em várias oportunidades, por concepções negativas 
a respeito dos estudantes pobres, que afastavam a política educacional das 
teses defendidas pela liberal-democracia [...]. (PATTO, 2005, p. 130–131). 
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De fato, Patto (2005) considera que apesar dos esforços realizados para fazer 

frente aos problemas da educação pública, os artigos publicados na RBEP 

comprovam que estes foram significativamente prejudicados pelas premissas 

preconceituosas em que se baseavam: 

 

[...] as maneiras dominantes de pensar a educação escolar das classes 
populares, das quais participaram, de uma forma ou de outra, pesquisadores, 
educadores e administradores, giraram em torno da crença, cada vez mais 
implícita, na inferioridade intelectual do povo, o que certamente contribuiu 
para a ineficiência crônica da escola. (PATTO, 2005, p. 141). 

 

 Além da teoria da carência escolar, Patto (2005) chama a atenção para a 

influência de Bourdieu e Passeron na pesquisa educacional da década de setenta66 

ao propor a teoria do sistema de ensino reprodutivista, que inovou ao propor uma 

formulação teórica que problematiza a instituição escolar a partir de uma leitura crítica 

sobre os conflitos inerentes a uma sociedade de diferentes classes sociais (PATTO, 

2005, p. 146). Para a autora, uma das contribuições mais relevantes consistiu na 

oferta de “[...] ferramentas conceituais para o exame das instituições sociais enquanto 

lugares nos quais se exerce a dominação cultural, a ideologização do serviço da 

reprodução das relações de produção” (PATTO, 2005, p. 147).  

A questão, entretanto, é que parece ter havido uma distorção na maneira como 

esse referencial teórico foi apropriado: 

 

Via de regra, a dominação passou a ser entendida como um desencontro 
entre dois segmentos culturais distintos que resultava na segregação dos 
grupos e classes sociais mais pobres [...] Como os fatores determinantes 
sociais estruturais das condições diferentes de vida não eram explicitados, a 
existência de relações de produção calcadas na exploração, de interesses 

inconciliáveis de classes antagônicas – concepções indispensáveis para o 

entendimento da dominação cultural – ficavam omitidas e estas pesquisas 
passaram a veicular uma interpretação do papel social da escola em total 
desacordo com a arquitetura conceitual da teoria que lhes servia de 
inspiração. (PATTO, 2005, p. 147–148). 
 

A dimensão crítica da lente de luta de classes ficou diluída e o que se absorveu 

foi que aos professores cabia ajustar a sua atuação por meio da compreensão da 

cultura “diferente” – e inferior67 –  dos estudantes oriundos das classes populares e de 

ajustar os seus métodos pedagógicos para facilitar que os estudantes pudessem 

 
66 Patto (2005) observa que essa teoria não foi objeto de estudo nos artigos publicados na RBEP. 
67 Patto (2005) aponta que, ao mesmo tempo, em que recomendavam ao professor o ajuste de seus métodos pedagógicos para 
tornar o processo educativo relevante para as crianças de camadas populares, os pesquisadores voltavam a revelar “sua visão 
estereotipada e negativa” sobre estes (PATTO, 2005, p.150). 
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ascender socialmente. Sobre este último objetivo, Patto (2005) considera que resulta 

das influências liberais sobre a interpretação das teorias reprodutivistas, o que 

representa uma disfunção uma vez que desconsidera completamente a noção de luta 

de classes e de interesses incompatíveis. Em suma, “embora teoricamente 

inconciliáveis, as teorias da carência cultural e da reprodução estiveram [...] 

amalgamadas na literatura educacional dos anos setenta (PATTO, 2005, p. 149) e “a 

introdução de um referencial teórico que permitiu fazer a crítica da versão liberal da 

relação escola-sociedade de classes parece não ter sido bem compreendida em seus 

conceitos fundamentais” (PATTO, 2005, p. 150).  

Patto (1988) também aponta que houve uma ruptura parcial na década de 

setenta, na medida em que pesquisas educacionais começaram a investigar de que 

forma fatores intraescolares poderiam estar associados ao fracasso escolar, na forma 

da reprovação e da evasão escolar. Essa visão, entretanto, continuou convivendo 

com a noção de que as características intrínsecas das crianças pobres impediam a 

permanência na escola, algo que ainda perdurou na década de oitenta, como 

veremos mais à frente: A medicalização do fracasso escolar e sua explicação 

sutilmente calcada no preconceito racial e social ainda estão em vigor em plena 

década de oitenta (PATTO, 1988, p. 76). 

Num processo de gradativo de direcionamento dos estudos para as causas 

intraescolares do fracasso escolar, nos termos descritos acima, Patto (2005) destaca 

o ano de 1977 como uma inflexão importante nesse processo, uma vez que é nesse 

ano que a Fundação Carlos Chagas68 passou a conduzir pesquisas dedicadas 

exclusivamente à influência de variáveis intraescolares sobre o desempenho escolar 

dos estudantes das classes socioeconômicas menos privilegiadas, mas o fez a partir 

de concepções sobre a escola que relativizam, em alguma medida, as concepções 

de escola à luz das ideias liberais e à luz das teorias reprodutivistas:  

 

Além da ruptura temática, garantida pela atenção renovada a práticas 
constitutivas da vida na escola, estes projetos também trouxeram consigo 
uma ruptura política, ao superar a concepção liberal sobre o papel da escola 

– segundo a qual a escola estaria na vanguarda das mudanças sociais – e 
ao negar a tese reprodutivista que, ao atribuir à escola um lugar meramente 
mantenedor da ordem social vigente, resultou numa dificuldade de 
percepção de seu papel transformador da estrutura social em vigor. (PATTO, 
2005, p. 152). 

 
68 FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (São Paulo). Site Institucional. Disponível em: https://www.fcc.org.br/fcc/. Acesso em: 22 
jun. 2021. 
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Seja como for, apesar do enfoque predominante da pesquisa educacional na 

influência sobre características da escola sobre o fracasso escolar, no início da 

década de oitenta, também persistiu a responsabilização das crianças pobres pelo 

seu mau desempenho escolar, algo também observado por Angelucci et al (2004). 

Dessa forma, Patto (2005) constata, na década de oitenta, o acirramento da 

contradição e a persistência de crenças que considera questionáveis: i) o fracasso 

escolar de estudantes dos níveis socioeconômicos mais baixos se deve a dificuldades 

inatas, sejam elas de ordem “biológica, psíquica ou cultural”; ii) a escola e os 

professores são preparados apenas para receber estudantes “ideais” da classe média 

e, por isso, iii) existe um abismo cultural entre estes e os estudantes pobres, 

decorrente da falta de conhecimento dos primeiros sobre a cultura dos segundos. 

(PATTO, 2005, p. 157–160). 

No fim da década de oitenta, Angelucci et al. (2004) apontam que os esforços 

no âmbito dos estudos educacionais residiam na “... [tentativa de] superar o hiato 

entre conceitos macroestruturais marxistas e necessidades conceituais trazidas pelo 

estudo da vida escolar...[de forma que] pesquisadores da escola começaram a 

procurar acuidade conceitual para chegar ao tecido da cotidianidade escolar em 

busca das formas como nela seus agentes fazem a história da educação e são feitos 

por ela no bojo de uma sociedade de classes profundamente desigual.” (ANGELUCCI 

et al., 2004, p. 57–58). 

Seja como for, ao entrevistar atores de redes de ensino, Collares (1992) atesta 

que, apesar dos avanços na produção de estudos que apontam a importância de 

fatores intraescolares na produção do fracasso escolar, a explicação sobre as causas 

deste fenômeno recai sobre fatores alheios à escola e ligados às consequências da 

precariedade socioeconômica em que se encontram. Nesse sentido, a autora se 

esforça para expor a medicalização do fracasso escolar, que pode atribuir o mau 

desempenho de crianças pobres a problemas cognitivos ou deficiências intelectuais 

que decorreriam da pobreza e, mais especificamente, da desnutrição. 

Collares (1992) revela percepções sobre o fracasso escolar que coincidem 

com descobertas feitas num levantamento mais amplo realizado por Angelucci et al. 

(2004); as autoras oferecem uma contribuição relevante ao apresentar um panorama 

sobre os estudos relacionados ao fracasso escolar entre 1991 e 2002, através da 
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análise de dissertações e teses sobre o tema, produzidas na Faculdade de 

Educação69 e no Instituto de Psicologia70 da Universidade de São Paulo.  

A leitura de uma amostra desses trabalhos permitiu às autoras a identificação 

de diferentes entendimentos de fracasso escolar (conforme vimos ao longo deste 

capítulo), que relegam a causa desse fenômeno i) a problemas emocionais de 

estudantes e seus responsáveis e problemas decorrentes da condição de pobreza 

como principais causas do próprio mau desempenho escolar; ii) à falta de capacidade 

técnica dos professores para lidar com as dificuldades específicas de estudantes 

pobres; iii) à contradição do papel da escola enquanto instituição que reproduz a 

desigualdade social, quando deveria fazer o contrário e iv) ao fato de que a escola é 

o lócus do exercício de poder da cultura hegemônica em detrimento da cultura 

popular. 

Nos pontos i e ii, as autoras chamam a atenção para o fato de que permanecem 

as “concepções psicologizantes ou medicalizantes do fracasso escolar”, que 

basicamente atribuem às características pessoais dos estudantes as razões do seu 

baixo desempenho na escola. A única diferença é que, no segundo ponto, a 

abordagem se concentra na proposição de técnicas pedagógicas que permitam ao 

professor lidar com esse estudante que carrega em si dificuldades intrínsecas à 

escolarização adequada. No caso do ponto iii, as autoras ponderam que um dos 

limites das pesquisas que se enquadram nessa categoria é a proposição de soluções 

técnicas71 – adoção de novas políticas públicas e a formação de professores – para 

promover a redução do fracasso escolar. Neste último caso, é interessante a 

identificação de diferentes posições quanto aos atores que devem ou não participar 

da definição dessas políticas (ANGELUCCI et al., 2004). Finalmente, as autoras 

explicam que o ponto iv congrega as pesquisas que colocam em xeque os 

diagnósticos de fracasso escolar associados a características dos estudantes pobres; 

mais especificamente, esses estudos: 

  

[...] criticam as relações causais lineares entre ‘problemas individuais’ e 
‘problemas de aprendizagem’ para explicar as dificuldades de escolarização 

 
69 SÃO PAULO. Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo. Site Institucional. Disponível em: 
http://www4.fe.usp.br/. Acesso em: 22 jun. 2021. 
70 SÃO PAULO. Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo. Site Institucional. Disponível em: 
https://www.ip.usp.br/site/. Acesso em: 22 jun. 2021. 
71 Angelucci et al. (2004) realizam a associação entre “tecnicismo” e políticas públicas voltadas para o combate ao fracasso ao 
apontar a aparente contradição que existe na proposição de reformas educacionais voltadas para a promoção da aprendizagem 
ao mesmo tempo em que se reconhece a escola como uma instituição intrinsicamente excludente. (ANGELUCCI et al., 2004, p. 
62). 
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dos alunos oriundos das classes populares”, a partir de uma perspectiva de 
conflito de classes... [e] desconstroem os fenômenos nomeados pelos 
profissionais da escola e pelos formuladores de políticas educacionais como 
‘não-aprendizado’, ‘problema emocional’, ’indisciplina’, ‘carência cultural’, 
etc. Essas categorias abstratas são ressignificadas e entendidas (...) como 
expressão do conflito de classes no interior da escola. (ANGELUCCI et al., 
2004, p. 63).  

 

Em suma, Angelucci et al. (2004) verificam, com certa surpresa, a persistência 

de explicações sobre o fracasso escolar com um viés psicologizante – resultante de 

debilidades individuais dos próprios estudantes ou da falta de capacitação técnica dos 

agentes da escola para lidar com essas questões – que, segundo as autoras, já teriam 

sido superadas. Também apontam diversos erros conceituais e metodológicos na 

produção dessas dissertações e teses que, embora não caibam ser discutidos neste 

trabalho, é importante notar porque é a partir deles que as autoras fazem uma série 

de recomendações72 para que as pesquisas sobre fracasso escolar realmente 

avancem.  

Ao escrever um ensaio sobre o fracasso escolar em perspectiva histórica, 

Paulilo (2017) sintetiza bem as principais tendências nos estudos sobre fracasso 

escolar no Brasil: 

 

[...] o primeiro deslocamento, que vai da busca das variáveis externas ao 
sistema escolar para a compreensão dos fatores intraescolares [...] 
contrapunham-se aos discursos sobre a privação cultural e às teorias da 
educação compensatória, sub-repticiamente difundidas no Brasil por 
programas governamentais. No segundo deslocamento, compreendido 
como de superação da concepção liberal do fracasso escolar por uma 
perspectiva marxista, predominou o paradigma da reprodução e as teorias 
de Bourdieu. (PAULILO, 2017, p. 1263). 

 

Apesar de concordar com Patto (1988) e Angelucci et al. (2004) sobre o fato 

de que é na década de 70 que começaram as mudanças nos rumos das pesquisas 

educacionais, Paulilo (2017) discorda quanto aos motivos que impulsionaram esse 

processo. Para o autor, o fator determinante foi a pressão popular73, e não o 

deslocamento da lente liberal para a marxista nos estudos sobre a educação.  

 
72 As recomendações de Angelucci et al. (2004) estão diretamente relacionadas às críticas sobre a maneira como as pesquisas 
sobre o fracasso escolar foram conduzidas nos trabalhos analisados. Para as autoras, a questão central é assegurar que os 
pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação enderecem questões relevantes levantadas previamente em outros 
trabalhos; isto é o que asseguraria a consolidação e o avanço da compreensão dos dilemas da educação brasileira.  
(ANGELUCCI et al., 2004, p. 65)  
73 Para ler mais sobre esta interpretação, consulte SPOSITO (1993). 
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É com base na visão desses e outros autores que Paulilo (2017) conclui que é 

“a mobilização popular por escolarização entre os anos 1970/1980 o principal vetor 

dessa convergência de representações sobre o processo educativo que percebe o 

fracasso escolar como resultado da forma de escolarização… [Esse termo] tanto foi 

aplicado em estudos que rompem com o pressuposto de que a repetência e a evasão 

ocorrem porque as crianças não estariam suficientemente preparadas para tirar 

proveito da escola quanto em concorrência a outras categorias de compreensão”. 

(PAULILO, 2017, p. 1263). 

 

5.2 FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO E À EVASÃO ESCOLAR NO 
ENSINO MÉDIO 

 

A revisão sobre a configuração dos estudos sobre as causas intra e 

extraescolares do fracasso escolar permitem a adequada contextualização da 

discussão sobre os fatores associados ao abandono e à evasão escolar, embora fuja 

aos objetivos desta seção e deste trabalho discutir se os estudos sobre essas 

questões, no âmbito do Ensino Médio brasileiro, reproduzem as tendências e vieses 

identificados por Patto (2005) e Angelucci et al. (2004). O que é inegável é que os 

estudos mais recentes continuam apontando, por meio da utilização de métodos 

qualitativos e quantitativos, a relevância de fatores intra e extraescolares ligados ao 

abandono e à evasão escolar. Sobre este ponto, também é importante sublinhar que 

tampouco é um objetivo desta pesquisa discutir quais os limites e as vantagens dos 

métodos de pesquisa adotados por pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento para identificar os fatores que serão apresentados a seguir. Nesta 

seção, o objetivo é oferecer um panorama geral do que se tem apontado, no Brasil, 

em relação ao desinteresse dos estudantes do Ensino Médio e as variáveis que 

podem estar relacionados a este tema74.   

Em relação ao que estaria por trás da questão do desinteresse no caso dos 

estudantes do Ensino Médio no Brasil, é recorrente o argumento de que a última etapa 

do ensino básico não consegue ser suficientemente atrativa ou relevante para os 

jovens. Este é um dos argumentos utilizados para justificar a instituição do Novo 

Ensino Médio no Brasil (lei nº 13.415/2017), reforma que busca aprimorar a última 

 
74 Para entender mais sobre as implicações das diferentes metodologias no estudo na identificação dos principais fatores 
associados ao abandono e à evasão escolar, veja BARROS (2017) 
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etapa da educação básica, mas que ainda deixa algumas perguntas sem resposta e 

também prenuncia desafios de implementação (SCHWARTZMAN, 2018). De fato, 

estudos qualitativos demonstram que os estudantes de Ensino Médio com frequência 

apresentam queixas sobre aulas tediosas, métodos e professores pouco interativos  

(DAYRELL; JESUS, 2016; FRANCESCHINI; MIRANDA-RIBEIRO; GOMES, 2017). É 

por isso que Reis (2012) identifica – a partir de uma pesquisa junto a estudantes de 

escolas de Ensino Médio de São Paulo – a necessidade de “problematizar quem são 

os jovens que estão chegando ao Ensino Médio no Brasil, identificar aspectos de sua 

condição juvenil, suas culturas, seus saberes, e analisar a construção desses jovens 

como alunos […]”. (REIS, 2012, p. 641). Para o autor, da mesma forma que para 

Sposito et al. (2018) é fundamental que se obtenha maior compreensão sobre como 

os jovens significam o ato de aprender e a própria escola. 

Associado a diagnósticos sobre a inadequação do currículo escolar na última 

etapa da educação básica e o descompasso entre o universo escolar e os interesses 

dos jovens, o desinteresse também é comumente associado ao paradoxo da 

diminuição progressiva do valor do diploma de conclusão do Ensino Médio (GOMES 

et al., 2018, p. 12) e à própria necessidade ou vontade de trabalhar, em oposição ao 

estudo, especialmente no caso dos meninos (FRANCESCHINI; MIRANDA-RIBEIRO; 

GOMES, 2017), mesmo quando a inserção precoce no mundo de trabalho se dá em 

condições precárias. Esta situação está fortemente associada com o nível 

socioeconômico e afeta principalmente os estudantes de famílias com menor renda 

(DAYRELL; JESUS, 2016, p. 413). Sem a pretensão de esmiuçar a relação entre 

escola e trabalho, basta considerar, como aponta Dayrell (2007), que o trabalho e os 

estudos não se colocam, necessariamente, numa relação dicotômica e oposta para 

os jovens, mas sim numa relação intrincada, em que o peso de um ou do outro 

poderão oscilar ao longo das trajetórias dos jovens (DAYRELL, 2007, p. 1109).  

Além disso, situações de distorção idade-série e reprovação guardam forte 

associação com o abandono escolar (BARROS, 2017; FRITSCH et al., 2019; 

FRITSCH; VITELLI; ROCHA, 2014; LIMA; GOMES, 2013), e estas variáveis também 

costumam ser evocadas para explicar o progressivo desinteresse dos estudantes com 

os estudos. Gomes, Vasconcelos e Coelho (2018) articulam todos estes problemas, 

desde a sua emergência, já no Ensino Fundamental: 
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Evidencia-se que a trajetória da educação básica apresenta uma sucessão 
de funis, cada vez mais estreitos. Compreende-se o que ocorre no ensino 
médio na medida em que se olha para o ensino fundamental: grande parte 
dos alunos é nele retida, por reprovação e abandono, sendo hoje o ponto 
mais grave no sexto ano. Na fratura entre professor de turma e professor de 
disciplina, mais ou menos coincidente com o irromper da adolescência, 
estabelece-se o que já se chamou de passagem sem rito. Com o atraso do 
fluxo, ao terminar o ensino fundamental, parte dos estudantes apresenta 
significativo atraso acumulado, com muita frequência os não herdeiros de 
capital cultural. Assim, à aversão à escola soma-se o custo de oportunidade, 
isto é, estudar ou trabalhar, que aumenta a cada ano de idade. (GOMES; 
VASCONCELOS; COELHO, 2018, p. 41–42). 

 

 Os dados apresentados no capítulo quatro deste trabalho apontam que tanto 

no Brasil como na Rede Estadual de Educação do Espírito Santo, é no primeiro ano 

do Ensino Médio que incidem as maiores taxas de abandono e evasão. Ao se deparar 

com esse mesmo padrão ao estudar três escolas de Ensino Médio do Rio Grande do 

Sul, Fritsch, Vitelli e Rocha (2014) identificaram os fatores que favorecem esse 

quadro:  

 

[...] os estudantes concluem o ensino fundamental despreparados e, no 
primeiro ano, este aspecto se destaca; a mudança de uma escola municipal 
para uma estadual ou mesmo a mudança do espaço escolar dificulta a 
adaptação dos estudantes, podendo impactar na aprendizagem; no noturno, 
o fracasso escolar é originado, especialmente, pela cobrança do mercado de 
trabalho, que condiciona o emprego à matrícula, sem considerar a 
frequência, ou ainda em função de um grande número de estudantes em 
defasagem idade-série. (FRITSCH; VITELLI; ROCHA, 2014, p. 225). 

 

 Em relação à maior incidência de abandono escolar entre os estudantes em 

situação de distorção idade-série, Fritsch, Vitelli e Rocha (2014, p. 225) identificaram 

a conexão deste fenômeno com uma série de motivos, como a baixa autoestima e a 

desmotivação que, por sua vez, podem estar diretamente vinculadas a outro ponto 

relevante identificado pelos autores, qual seja, a falta de perspectiva tanto em relação 

à possibilidade de continuidade dos estudos após o término da educação básica, 

como no universo profissional (FRITSCH; VITELLI; ROCHA, 2014, p. 229–233), como 

já foi mencionado anteriormente. Por outro lado, num outro estudo de caso, além de 

identificar a relação entre a repetência e o abandono escolar, Fritsch et al. (2019) 

notam que estudantes que trabalhavam terminaram por abandonar a escola, em 

oposição aos estudantes que concluíram o Ensino Médio sem nenhuma reprovação. 

Neste último caso, a maioria dos estudantes não trabalhava e apenas estudava. Disto, 

os autores depreendem que o trabalho durante o Ensino Médio não apenas interfere 
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negativamente na trajetória escolar, mas também compromete o acesso a futuras 

oportunidades no mundo do trabalho: 

 

O emprego, mantido muito provavelmente para garantir condições básicas 
de sobrevivência e de um padrão de consumo desejado, parece, assim, 
apresentar-se como prioridade em detrimento da escola. Tal situação é 
agravada pelo fato de que, com o ensino médio incompleto, esses jovens se 
inserem no mercado de trabalho em empregos precários, que não estimulam 
o retorno à escola ou a continuidade dos estudos. (FRITSCH et al., 2019, p. 
553).  

 

 Ainda com um foco no primeiro ano do Ensino Médio, Franceschini, Miranda-

Ribeiro, Gomes (2017) identificam, ao realizar grupos focais com estudantes e 

entrevistas com coordenadores de escolas estaduais em Minas Gerais, a influência 

dos papéis de gênero nas trajetórias escolares: os meninos assumem papel de 

provedores da família e priorizam o trabalho em detrimento dos estudos, enquanto as 

meninas acabam saindo da escola por terem de exercer funções de cuidadora 

doméstica. Os dados apresentados no capítulo quatro parecem reforçar que, de fato, 

a atribuição de papéis de gênero influi sobre os diferentes motivos pelos quais 

meninos e meninas interrompem ou têm suas trajetórias escolares interrompidas. 

No capítulo 3 foi possível observar de que forma sucessivas políticas públicas 

colaboraram tanto para ampliar o acesso ao Ensino Médio, como para superar os 

seus desafios específicos, sendo um deles o de fomentar a permanência dos 

estudantes na escola, no Brasil, de forma geral, e no Espírito Santo em particular. 

Apesar de um claro avanço, ilustrado pela diminuição do abandono escolar ao longo 

dos anos, o estado precisa seguir aprimorando e implementando um conjunto de 

políticas públicas para assegurar que os estudantes concluam a última etapa do 

ensino básico. Como ficou patente ao longo deste capítulo, o abandono e a evasão 

escolar no Ensino Médio são problemas complexos cuja eclosão resulta da interação 

de múltiplos fatores intra e extraescolares inclusive em etapas anteriores da educação 

básica.  

Numa ampla revisão da literatura norte-americana, Rumberger e Lim (2008) 

buscaram identificar fatores estatisticamente relevantes para explicar o abandono e a 

evasão escolar e, apesar de não poderem determinar uma relação causal entre um 

único fator e a evasão escolar, os autores conseguiram identificar fortes conexões 

entre este fenômeno e o que nomearam de fatores relacionados com características 
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individuais (desempenho, comportamento, atitudes, características demográficas e 

experiências prévias) e com características situacionais (família, escola e 

comunidades). Os autores concluem que é impossível delimitar um único fator para 

explicar a decisão de deixar a escola e que a evasão escolar é um processo que pode 

ser rastreado até os anos iniciais do Ensino Fundamental, o que indica a possibilidade 

de realizar intervenções preventivas desde o ingresso no Ensino Infantil e não apenas 

no próprio Ensino Médio. Além disso, da mesma forma que estudos brasileiros já 

citados neste capítulo, Rumberger e Lim (2008) também apontam que o desempenho 

escolar influencia a decisão de permanecer ou não na escola e que certos tipos de 

atividades e comportamentos desviantes ou criminosos também podem interferir nas 

decisões sobre a continuidade dos estudos. Finalmente, os autores também 

concluem que há fatores relacionados às características das famílias, escolas e 

comunidades em que estão inseridos que guardam relação com a não permanência 

na escola. Além das questões estruturais e econômicas, também levantadas pela 

literatura brasileira, os autores destacam que a ausência de relações de apoio em 

todas essas esferas – familiar, escolar e comunitária – também pode influir sobre o 

desfecho da trajetória escolar no Ensino Médio. 

BARROS (2017) realiza uma empreitada semelhante ao de Rumberger e Lim 

(2008) ao analisar a produção brasileira sobre o abandono e a evasão escolar, mas 

o próprio autor aponta que parte significativa do desafio de determinar os fatores que 

mais interferem na trajetória dos estudantes de Ensino Médio no Brasil resulta da 

ausência de suficientes estudos. Este limite, também apontado por Soares et al. 

(2015), condiciona, em alguma medida, o alcance do presente trabalho na proposição 

de uma intervenção que permita à SEDU-ES prevenir e reduzir o abandono e a 

evasão escolar, uma vez que esses constituem problemas multicausais que ainda 

carecem de maior aprofundamento analítico. Por outro lado, o desejo de compreender 

os processos de tomada de decisão dos jovens em relação às suas trajetórias 

educacionais levou ao estudo das Ciências Comportamentais Aplicadas e à 

proposição de uma intervenção baseada no conhecimento desta área, que, depois de 

testada, poderá ser implementada em escala. A escolha por este enfoque decorre da 

constatação de que a despeito de situações materiais que podem limitar ou mesmo 

impedir a fruição do direito à educação – como é o caso quando estudantes 

dependem de transporte escolar para chegar à escola – a expressividade do 
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desinteresse enquanto um dos motivos mais reportados para justificar a interrupção 

da trajetória escolar – aponta para a possibilidade de desenhar intervenções que 

busquem estimular os jovens a retomarem ou aumentarem o engajamento com os 

estudos. No limite, todas as políticas públicas apresentadas neste trabalho buscaram, 

por meio de diferentes arranjos e incentivos estruturais, assegurar a permanência dos 

estudantes de Ensino Médio na escola (mesmo num cenário de imprecisão na 

definição do que significa “desinteresse”). Neste trabalho, portanto, foi realizada a 

opção de desenhar uma intervenção que não endereça questões estruturais (e que 

outras políticas já contemplam), mas que ao ser baseada em insights 

comportamentais pode ajudar jovens capixabas a optarem pela permanência na 

escola.  

Isto posto, é importante sublinhar que a proposta ora apresentada é 

complementar às políticas públicas educacionais (ou interseccionais, como no caso 

do Bolsa Família) tradicionalmente implementadas com o fim de combater as diversas 

causas do abandono e a evasão escolar, especialmente porque existem inúmeras 

questões que extrapolam o âmbito da decisão individual dos jovens e que precisam 

ser endereçadas para que, direta ou indiretamente, as chances de permanência 

destes na escola se concretizem. Ao mesmo tempo, a compreensão mais profunda 

sobre os fatores que afetam o processo decisório e o comportamento dos jovens pode 

subsidiar o desenho (ou redesenho) de políticas públicas e intervenções que buscam 

atingir este público.  

Sendo assim, a seguir serão apresentadas as contribuições das ciências 

comportamentais aplicadas no universo das políticas públicas e, especificamente, no 

campo da educação. O objetivo será o de articular o que foi levantado neste capítulo 

com a literatura que se debruça sobre o estudo do comportamento humano, 

permitindo assim o levantamento de reflexões e hipóteses sobre o que pode estar por 

trás do comportamento e do processo decisório dos jovens que abandonam ou se 

evadem da escola. 
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6 CIÊNCIAS COMPORTAMENTAIS APLICADAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 No capítulo 5, apresentou-se tanto a forma como o fracasso escolar foi 

estudado no Brasil, bem como um panorama geral sobre as explicações que se 

atribuem ao desinteresse dos jovens pelos estudos no Ensino Médio. Considerando 

que o objetivo do presente trabalho é apresentar à SEDU-ES uma proposta de 

intervenção que, somada e combinada com outras políticas públicas, auxilie os jovens 

a optarem pela permanência na escola, o próximo passo é apresentar as 

contribuições que as ciências comportamentais oferecem para ampliar a 

compreensão sobre o que influencia as decisões dos jovens em relação às suas 

trajetórias escolares.  

Desde a década de sessenta do século passado, as ciências comportamentais 

aplicadas buscam compreender o comportamento humano. O ponto de partida dessa 

área de estudo é o reconhecimento de que a racionalidade é limitada, de forma que 

esta não é a única variável relevante a moldar ou influir sobre as ações e a tomada 

de decisão das pessoas. As ciências comportamentais resultam da contribuição de 

diversas áreas do conhecimento, tais como a sociologia, a antropologia, a psicologia, 

a economia e a neurociência, e busca estabelecer uma compreensão mais acurada 

sobre o comportamento humano. Dito de outra forma, as ciências comportamentais 

aplicadas – marcadas pela produção ainda predominantemente estrangeira –  

oferecem importantes contribuições para o entendimento dos motivos pelos quais as 

pessoas se comportam de determinadas maneiras, sobre como tomam decisões e 

sobre como mudar comportamentos. 

A seguir, serão apresentadas as premissas gerais das ciências 

comportamentais aplicadas e como estas têm sido incorporadas, mais recentemente, 

ao desenho de políticas públicas ao redor do mundo e no Brasil. Além disso, também 

será feita uma revisão mais detida sobre a literatura que versa sobre insights 

comportamentais na área da educação e de que forma estes se relacionam com os 

apontamentos dos estudos voltados para a compreensão do abandono e da evasão 

escolar. 
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6.1 A TEORIA DOS DOIS SISTEMAS DE PENSAMENTO E O NUDGING  
 

As Ciências Comportamentais aplicadas resultam da contribuição de diversas 

áreas do conhecimento e buscam estabelecer uma compreensão acurada sobre o 

comportamento humano, sendo difícil apontar um ano específico para o seu 

surgimento. Dada a abordagem multidisciplinar, as áreas de conhecimento acionadas 

para resolver um problema podem variar de acordo com o objeto de pesquisa. Assim, 

as Ciências Comportamentais não estão restritas a nenhuma disciplina específica, 

podendo, no limite, incorporar conhecimentos de qualquer área. As Ciências 

Comportamentais começam a ganhar forma no final da década de 40 e início dos 

anos 50, fundamentadas nas Ciências Sociais, nos Estados Unidos. Entretanto, o 

contexto norte americano do pós-guerra foi marcado por uma forte oposição ao 

socialismo, fazendo com que o termo Ciências Sociais fosse malvisto. Isto levou os 

acadêmicos a se reunirem em torno de um termo que fosse capaz de desvincular-se 

dessa imagem e é então que surge o termo Ciências Comportamentais. Ao mesmo 

tempo, no final da década de 1940, a partir dos esforços de alguns acadêmicos da 

Universidade de Chicago ligados a diferentes áreas do conhecimento, entendeu-se 

que havia “evidências para o desenvolvimento de uma teoria geral do comportamento 

que fosse empiricamente testável.” (MAURO, 2020). Dessa forma, os esforços para 

avançar nos estudos teóricos, bem como o desenvolvimento de métodos científicos 

para tratar do comportamento humano, passaram a se dar em torno do termo Ciências 

Comportamentais que, ao mesmo tempo que contornou de forma pragmática a 

aversão ao termo Ciências Sociais, buscou seu próprio espaço para avançar nas 

pesquisas relacionadas ao comportamento humano. Na década de 70, o movimento 

ganha força quando o paradigma da racionalidade postulado pela economia 

neoclássica começa a ser questionado, ainda que o pressuposto de que o ser humano 

é predominantemente racional na forma de pensar e agir fosse hegemônico 

(KAHNEMAN et al., 2011). É justamente à essa época que Tversky e Kahneman 

(1974) realizam uma importante contribuição ao mapear heurísticas75 e vieses e 

 
75 As heurísticas são modelos pré-definidos usados para apoiar a tomada de decisão, permitindo fazer uma escolha rápida e 
razoável. São estratégias, também chamadas de atalhos mentais, para diminuir o custo de processamento das informações 
para a tomada de decisão. Assim, as heurísticas estão mais relacionadas com a tentativa de encontrar uma resposta rápida, 
mesmo em contextos de incerteza ou em que não haja informações disponíveis, do que analisar profundamente cada uma das 
alternativas possíveis que possam ser consideradas em um processo decisório. Para tanto, procuram substituir questões difíceis 
de serem mentalmente processadas por outras mais fáceis. As ciências comportamentais têm demonstrado que as decisões 
humanas são influenciadas por heurísticas, podendo ser observadas em diferentes contextos e atividades. (OLSSON, GALESIC, 
2015, p. 892). Em algumas situações, as heurísticas levam a vieses cognitivos, que podem resultar em decisões contrárias aos 
interesses do próprio indivíduo. (KAHNEMAN, 2003). 
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explicar como estes interferem na maneira como as pessoas pensam e tomam 

decisões. Essa investigação colaborou para consolidar a noção de que a mente 

humana não é infalível e que existem padrões na forma em que essa falibilidade se 

manifesta (KAHNEMAN et al., 2011). 

Em “Rápido e Devagar – Duas Formas de Pensar”, Kahneman (2011) 

apresenta a noção de que os seres humanos pensam utilizando dois sistemas: o 

“Sistema 1”, caracterizado pelos pensamentos automáticos e intuitivos, enquanto o 

“Sistema 2” é marcado pelo raciocínio lento, reflexivo e deliberado. O autor aponta 

que estudos sobre ambas as formas de pensar já têm sido exploradas há pelo menos 

duas décadas por psicólogos. 

Kahneman (2011) explica que ações cotidianas são recorrentemente 

influenciadas pelo Sistema 1. Embora este não seja um problema por si só, há muitas 

situações em que o Sistema 1 pode induzir a conclusões e decisões erradas ou 

contraproducentes em função de vieses:  

 

A divisão de trabalho entre o Sistema 1 e o Sistema 2 é altamente eficiente: 
isso minimiza o esforço e otimiza o desempenho. O arranjo funciona bem na 
maior parte do tempo porque o Sistema 1 geralmente é muito bom no que faz: 
seus modelos de situações familiares são precisos, suas previsões de curto 
prazo são em geral igualmente precisas e suas reações iniciais a desafios são 
rápidas e normalmente apropriadas. O Sistema 1 tem vieses, porém, erros 
sistemáticos que ele tende a cometer em circunstâncias específicas. 
(KAHNEMAN et al., 2011). 

 

Ainda segundo Kahneman (2011), a interação entre o sistema 1 e 2 se dá nos 

seguintes termos: 

 

O Sistema 1 funciona automaticamente e o Sistema 2 está normalmente em 
um confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração de sua 
capacidade está envolvida. O Sistema 1 gera continuamente sugestões para 
o Sistema 2: impressões, intuições, intenções e sentimentos. Se endossadas 
pelo Sistema 2, impressões e intuições se tornam crenças, e impulsos se 
tornam ações voluntárias. Quando tudo funciona suavemente, o que acontece 
na maior parte do tempo, o Sistema 2 adota as sugestões do Sistema 1 com 
pouca ou nenhuma modificação [...] Quando o Sistema 1 funciona com 
dificuldade, ele recorre ao Sistema 2 para fornecer um processamento mais 
detalhado e específico que talvez solucione o problema do momento. O 
Sistema 2 é mobilizado quando surge uma questão para a qual o Sistema 1 
não oferece uma resposta [...] O Sistema 2 é ativado quando se detecta um 
evento que viola o modelo do mundo mantido pelo Sistema 1. (Kahneman, 
2011). 
 

  Kahneman (2011) nota que a utilização do sistema 2 demanda mais energia 

justamente porque exige atenção, esforço, autocontrole ou controle dos impulsos e 
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reações automáticas do sistema 1. Como esses recursos são limitados, é irrealista ou 

mesmo contraproducente supor que o melhor seria que os seres humanos utilizassem 

o sistema 2 em todas as situações. Ao mesmo tempo, é correto dizer que os vieses 

que caracterizam o sistema 1 podem comprometer de forma significativa a qualidade 

de decisões importantes. 

Há implicações sobre o reconhecimento de que o processo decisório das 

pessoas não é exclusivamente racional e de que nem sempre leva aos melhores 

resultados possíveis, de forma previsível. A primeira delas é que a identificação das 

heurísticas e dos vieses relacionados ao processo decisório colocou o pressuposto 

de racionalidade em xeque e criou a possibilidade de combater supostos erros 

sistemáticos. Ao mesmo tempo, o conhecimento sobre heurísticas e vieses também 

pode ser incorporado ao desenho do ambiente em que as pessoas tomam decisões 

para ajudá-las a adotar comportamentos alinhados com o seu próprio bem-estar. É 

justamente por isso que Thaler e Sunstein (2008) propõem que o Estado e as 

empresas privadas implementem nudges, “empurrõezinhos” para ajudar as pessoas 

a tomarem melhores decisões para si e para a sociedade de forma mais ampla. Thaler 

e Sunstein (2008) definem o termo nudge da seguinte forma: 

 

Esse nudge, na nossa concepção, é um estímulo, um empurrãozinho, um 
cutucão; é qualquer aspecto da arquitetura de escolhas capaz de mudar o 
comportamento das pessoas de forma previsível sem vetar qualquer opção e 
sem nenhuma mudança significativa em seus incentivos econômicos. Para ser 
considerada um nudge, a intervenção deve ser barata e fácil de evitar. Um 
nudge não é uma ordem. (THALER; SUNSTEIN, 2008, p. 14). 

 

Os autores chamam de arquitetos de escolhas aqueles que desenham e 

implementam esse tipo de intervenção justamente porque estes “[...] organiza[m] o 

contexto no qual as pessoas tomam decisões” (THALER; SUNSTEIN, 2008, p. 11). 

Para Thaler e Sunstein, a arquitetura de escolhas e a aplicação de nudges estão 

diretamente associadas ao que nomeiam de paternalismo libertário, noção que 

combinaria aspectos aparentemente irreconciliáveis à primeira vista: de um lado, a 

convicção de que as pessoas são fundamentalmente livres para tomar suas próprias 

decisões; de outro, a avaliação de que são positivas as intervenções que busquem 

influir na adoção de comportamentos que levem a melhores resultados para a vida 

das pessoas. 
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Quando comparadas às políticas públicas mandatórias ou de incentivos 

econômicos, Sunstein (2014) considera que as propostas baseadas em nudges são 

“...liberty-preserving approaches that steer people in particular directions, but that also 

allow them to go their own way.” (SUNSTEIN, 2014, p. 1). Para o autor, o crescente 

interesse nesse tipo de abordagem se deve à combinação do baixo custo e o potencial 

de alto impacto em diversas áreas. No campo público, Sunstein (2014) oferece alguns 

exemplos de nudges que facilitam a vida das pessoas: 

 

It is important to see that the goal of many nudges is to make life simpler, safer, 
or easier for people to navigate. Consider road signs, speed bumps, disclosure 
of health-related or finance-related information, educational campaigns, 
paperwork reduction, and public warnings. When officials reduce or eliminate 
paperwork requirements, and when they promote simplicity and transparency, 
they are reducing people’s burdens [...] many nudges are intended to ensure 
that people do not struggle when they seek to interact with government or to 
achieve their goals. (SUNSTEIN, 2014, p. 2).  

 

Como o próprio Sunstein (2014) menciona, existem unidades governamentais 

criadas com o propósito de desenhar políticas públicas baseadas em insights 

comportamentais. A primeira delas foi o Behavioral Insights Team (BIT) na Grã-

Bretanha, em 2010 e, desde então, foram mapeadas ao menos 202 instituições que 

incorporam insights comportamentais ao desenho de políticas públicas (OCDE, 

2018). 

Uma objeção comum à utilização de nudges é a sua influência sobre o 

comportamento humano, algo que é justamente mencionado por quem argumenta a 

favor de seu uso. Sobre este ponto, além de reforçar o já mencionado argumento 

sobre a manutenção da liberdade da escolha e a ausência de coerção (presente em 

outros tipos de políticas públicas), Sunstein (2014) reforça que as pessoas já 

transitam em ambientes que as influenciam de alguma forma e que os nudges, 

desenhados com a intenção de incentivar comportamentos específicos, não são 

implementados em ambientes desprovidos de influências anteriores (SUNSTEIN, 

2014, p. 2).  

Considerando os propósitos do presente trabalho, a seguir será apresentado 

um panorama geral sobre o que tem sido produzido em termos de aplicação de 

insights comportamentais na área de educação.  
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6.2  PANORAMA GERAL SOBRE NUDGING NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 
 

 Na seção anterior apresentou-se o nudge, uma das ferramentas baseadas nas 

Ciências Comportamentais Aplicadas utilizadas para promover mudanças 

comportamentais. Esta tem sido adotada no desenho e na implementação de políticas 

públicas em diferentes áreas como saúde, finanças, trabalho, meio ambiente, direito 

e educação (OCDE, 2016; PARBHOO et al., 2020; UNITED NATIONS; GRID-

ARENDAL; BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM, 2020). Apesar de haver exemplos de 

intervenções bem-sucedidas em diferentes áreas e contextos, estudos reconhecem 

que a educação tem recebido menos atenção se comparadas, por exemplo, à saúde, 

finanças e direito (LAVECCHIA; LIU; OREOPOULOS, 2016; WEIJERS; KONING; 

PAAS, 2020).  

De toda forma, cientistas comportamentais têm apontado que embora as 

escolhas educacionais tenham um grande impacto ao longo da vida, refletindo-se no 

aumento do bem-estar individual e coletivo, crianças e jovens nem sempre 

conseguem tomar boas decisões em relação aos seus estudos, podendo até mesmo 

agir contra seus próprios interesses. Diferentemente do que afirma a Teoria da 

Escolha Racional, as Ciências Comportamentais contestam a ideia de que os agentes 

econômicos chegam maioritariamente a escolhas ótimas com base nas informações 

e opções disponíveis, pois existem barreiras cognitivas e comportamentais, que 

podem levar a um comportamento considerado irracional e subótimo. Além disso, as 

preferências nem sempre são consistentes, podendo mudar ao longo do tempo. Os 

interesses pelos estudos no momento presente podem conflitar com as preferências 

do indivíduo em um momento futuro (LAVECCHIA; LIU; OREOPOULOS, 2016). 

Considerando que muitas decisões em relação à educação são tomadas ainda 

quando o estudante é jovem, com forte influência do viés do presente, as decisões 

podem ter um impacto indesejado, caso não levem em consideração as preferências 

futuras. 

Uma vez que os comportamentos dos estudantes em relação à educação são 

fundamentais no processo de ensino e aprendizagem, é necessário estudar os 

mecanismos que os levam a tomar decisões em relação à sua educação e, assim, 

contribuir para a elaboração de políticas que os ajudem, efetivamente, a realizar 

escolhas aderentes aos seus interesses no longo prazo. 



105 

 

Apesar da centralidade do estudante em uma trajetória de sucesso escolar, as 

barreiras comportamentais76 nem sempre estão diretamente ligadas ao próprio aluno. 

Esse entendimento corrobora estudos recentes que dizem que o sucesso educacional 

decorre de fatores que vão além de características individuais (GROOT; SANDERS; 

ROGERS, 2017). Responsáveis, colegas e professores podem, por exemplo, alterar 

as condições do ambiente em que as decisões são tomadas, influenciando o 

comportamento do estudante. Em um experimento de campo com alunos de escolas 

de Ensino Médio no Reino Unido, Groot, Sanders e Rogers (2017) verificou se há 

causalidade entre o apoio social percebido por um estudante e sua frequência nas 

aulas de Matemática e Língua Inglesa. A estratégia de nudge utilizada nesse caso foi 

o envio de mensagens SMS às pessoas escolhidas pelos próprios estudantes, como 

familiares e amigos, para serem seus apoiadores nos estudos. Isso porque, muitas 

vezes, os apoiadores têm a consciência de que é fundamental apoiar os estudantes, 

mas não sabem muito bem como fazê-lo ou não se sentem capazes para realizar 

essa tarefa.  

As mensagens subsidiaram os apoiadores com informações tempestivas, 

claras, simples e relevantes em relação à vida escolar dos alunos. Foram enviadas 

mensagens informando datas de provas, conteúdos ministrados em sala de aula, bem 

como sugestões para iniciar e manter uma comunicação ativa com o estudante e 

apoiá-lo efetivamente no alcance de seus objetivos. Nesse caso, ao invés de intervir 

diretamente sobre o estudante, escolheu-se intervir sobre a rede de apoio, 

objetivando motivar os alunos a aprenderem e, com isso, aumentar a persistência, a 

frequência nas aulas e, consequentemente, o sucesso educacional. O público do 

experimento era composto por alunos de 16 a 18 anos, matriculados em centros 

públicos de formação profissional, em busca de um certificado técnico específico ou 

que desejavam continuar estudando para obterem o Certificado Geral do Ensino 

Secundário. Os experimentos tiveram resultados positivos, estatisticamente 

significativo para a frequência escolar (p = 0,004), sendo capazes de aumentar a 

presença dos alunos em sala de aula, principalmente dos mais faltosos. A frequência 

média nas aulas para os alunos do grupo de controle, que não receberam nenhuma 

mensagem, foi de 58,4%, enquanto aqueles que estavam no grupo de tratamento 

 
76 As barreiras, sejam comportamentais ou cognitivas, são os mecanismos que impedem que a tomada de decisão seja ótima, 
não levando em conta as preferências deliberadas de um indivíduo.  
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registraram uma média de frequência de 62,6%. Groot, Sanders e Rogers (2017) 

ainda destacam que o efeito positivo da intervenção foi mais forte para os alunos que 

buscavam fazer o teste final da etapa e para aqueles que cursaram as aulas de 

Matemática, levantando algumas hipóteses para esse fato.  

A primeira hipótese é de que o currículo dos cursos voltados ao teste final geral 

da etapa é mais bem definido que os currículos específicos dos vários cursos técnicos 

disponíveis – o que traz mais dificuldade para que os apoiadores saibam quando são 

as provas dos alunos e, portanto, limitando sua capacidade efetiva de apoio. Outra 

hipótese levantada é a de que os alunos que estavam tentando ser aprovados no 

teste final da etapa, mas que já haviam sido reprovados nesse teste pelo menos uma 

vez, poderiam estar mais desmotivados do que os alunos que estavam se preparando 

para testes em que nunca foram reprovados. Nesse caso, as mensagens tiveram 

mais efeito sobre esse grupo de alunos do que sobre aqueles que estão menos 

desmotivados. Em relação à disciplina de Matemática, a hipótese é que os estudantes 

se sentem mais ansiosos nesta disciplina por terem mais dificuldade nela do que em 

outras, sendo que as mensagens enviadas aos apoiadores dos estudantes foram 

capazes de reduzir a preocupação excessiva, levando-os, consequentemente, a 

frequentar mais as aulas.  

Contudo, os autores destacam que não foi possível realizar algumas análises 

qualitativas importantes durante os dois experimentos de campo. Por exemplo, seria 

necessário verificar como seriam os resultados considerando o nível socioeconômico 

dos estudantes, o nível de educação dos responsáveis e o de capital emocional. Além 

disso, não foi possível testar o estilo de envolvimento dos apoiadores – ou seja, não 

foi possível saber se a maior frequência dos alunos nas aulas está principalmente 

ligada a uma maior percepção de apoio social por parte do aluno, ou se está 

associada ao maior monitoramento das ações dos alunos por parte dos apoiadores, 

ou as duas coisas. Por fim, Groot, Sanders e Rogers (2017) ressaltam que se faz 

necessário aprofundar os estudos para saber se esses resultados se mantêm em 

disciplinas diferentes de Matemática e Língua Inglesa. 

A intervenção de uma rede de apoio que os estudantes possam contar e o 

esforço próprio empreendido são essenciais para o sucesso de sua educação. À 

medida em que o estudante se torna mais independente, é cada vez mais necessária 

sua colaboração e esforço para alcançar melhores resultados. Buscando entender o 
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motivo pelo qual responsáveis e estudantes não aproveitam as oportunidades 

educacionais disponíveis ao longo de suas trajetórias, Lavecchia, Liu e Oreopoulos 

(2016) apresentam algumas barreiras comportamentais que influenciam as decisões 

em educação. Os autores afirmam que o cérebro humano tem um processo lento de 

maturação, impactando as preferências e escolhas ao longo da vida. No caso de 

crianças e adolescentes, o sistema límbico, área do cérebro responsável por registrar 

os desejos por recompensas imediatas e prazerosas, é mais desenvolvido do que nos 

adultos. Assim, as escolhas de crianças e jovens tendem a ser orientadas para o 

presente, em detrimento daquelas que tenham um benefício no futuro77. Lavecchia, 

Liu e Oreopoulos (2016) apresentam quatro barreiras que podem impedir os 

estudantes de alcançar os resultados desejados: 1) foco demasiado no presente; 2) 

foco demasiado na rotina; 3) foco demasiado em identidades negativas; 4) muitas 

opções e pouca informação.  

O primeiro ponto diz respeito à dificuldade em avaliar adequadamente os 

custos e benefícios associados a opções que tenham retornos em momentos 

diferentes. Nesse caso, os estudantes podem agir de acordo com o viés do presente, 

um padrão de escolha em que se atribui maior valor às recompensas recebidas no 

momento mais próximo ao presente do que para aquelas recebidas em um momento 

mais distante. Porém, as preferências podem não ser constantes ao longo do tempo, 

ou seja, os valores atribuídos às recompensas podem mudar se estiverem mais 

próximas ou distantes do presente. Os indivíduos podem descontar a utilidade de 

forma hiperbólica, ou seja, ao contrário do que assume a teoria econômica 

neoclássica, a função de utilidade não é exponencial nem constante ao longo do 

tempo (LAIBSON, 1997). A teoria do desconto hiperbólico pode explicar por que os 

indivíduos preferem recompensas imediatas e tendem a procrastinar, além de terem 

preferências que podem mudar ao longo do tempo.  

 
77 De fato, ao entrevistar estudantes brasileiros entre 15 e 17 anos que estavam em risco ou situação de abandono ou de evasão 
escolar, Dayrell e Jesus (2016) registram que a atitude das famílias destes era a de valorizar a permanência na escola como 
estratégia para o alcance de um futuro melhor. Nas palavras dos autores, “[...] a escola aparece como um exemplo típico de 
‘adiamento de recompensas’”. (DAYRELL JESUS, 2016, p. 412). Sem uma aparente conexão com os insights comportamentais 
descritos nesta seção, os autores ponderam que a noção de benefícios futuros decorrentes de ações no presente exigiria que 
os próprios estudantes e as suas famílias realmente acreditassem nisso, já que é essa convicção que sustentaria a adoção de 
comportamento diligente em relação aos estudos (DAYRELL; JESUS, 2016). Da mesma forma que Lavecchia, Liu e Oreopoulos 
(2016), esses autores também chegam à conclusão de que para os estudantes é difícil atribuir forte significado à escola no 
presente, quando os benefícios destas estão associados a benefícios ou ganhos futuros (DAYRELL; JESUS, 2016). Ao mesmo 
tempo, Dayrell (2007) também pontua que aos jovens brasileiros das camadas populares, a condição da pobreza impõe 
inquietações relacionadas a escolhas sobre ganhos imediatos ou futuros (DAYRELL, 2007). 
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As opções vinculadas a um benefício futuro tendem a ser descontadas muito 

mais por serem vistas como um benefício incremental, incerto e distante, se 

comparadas àquelas que apresentam uma recompensa no curto prazo e, portanto, 

mais tangíveis. Outras vezes, mesmo que o indivíduo tenha planejado tomar 

determinada decisão em um momento futuro, como por exemplo continuar os estudos 

em determinada etapa de ensino, pode não o fazer quando chegar esse momento, 

caso não exista um mecanismo para assegurar que cumpra a decisão planejada 

anteriormente. Como os benefícios proporcionados pela educação tendem a se 

materializar em um horizonte mais distante, muitas vezes as decisões que os jovens 

tomam em relação à sua educação tendem a colocar um peso muito maior nas 

recompensas do presente, dificultando que sejam feitas comparações equilibradas 

com o futuro. Porém, é possível desenvolver e praticar habilidades que possam 

reequilibrar a percepção dos custos e benefícios associados a cada escolha. Laibson 

(1997) aborda a questão do desconto hiperbólico para mostrar que mesmo depois de 

adultos, quando o viés do presente não incide tão fortemente sobre os indivíduos, 

como ocorre nas crianças e adolescentes, continuamos fazendo descontos 

desproporcionais. 

Dentre as soluções identificadas na literatura internacional para endereçar a 

questão do viés do presente, a maioria dos experimentos focaram em estímulos 

financeiros, porém, destaca-se um estudo que apresentou bons resultados usando 

uma recompensa não monetária. Springer, Rosenquist e Swain (2015) avaliaram a 

frequência e as notas de alunos de Ensino Médio em aulas de tutoria em três grupos 

distintos, um de controle e dois que receberam tratamento. Um dos grupos de 

intervenção passou a receber um certificado de conclusão do curso assinado pelo 

superintendente do distrito, resultando em um aumento de 43% no número de horas 

de tutoria assistidas em relação ao grupo de controle, que não recebeu nenhuma 

intervenção. O mesmo experimento também avaliou os resultados de estudantes 

selecionados para receber um prêmio monetário, que resultou em 6% a mais de 

presença quando comparado ao grupo de controle, embora o resultado não seja 

significativo. Os resultados demonstram que nem sempre o estímulo financeiro pode 

ser o mais adequado, seja utilizado isoladamente ou em conjunto com outras 

estratégias, para alcançar a mudança comportamental desejada (SPRINGER; 

ROSENQUIST; SWAIN, 2015).  
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Springer, Rosenquist e Swain (2015) destacam que a teoria e a prática têm 

apontado os motivos pelos quais recompensas não monetárias, como os certificados, 

podem ser mais efetivas, além de contar com a vantagem de serem menos custosos 

para quem as oferece. Primeiramente, os incentivos não monetários não retiram a 

motivação intrínseca daqueles que a recebem, o que nem sempre acontece quando 

há uma recompensa financeira. Além disso, os prêmios não monetários têm maiores 

chances de reforçar laços de fidelidade entre as partes, deixando claro qual é o 

comportamento esperado e se aqueles que os recebem estão dispostos a incorporá-

lo.     

A segunda barreira comportamental apresentada é que os estudantes podem 

confiar demais em suas rotinas, deixando-se levar pelo sistema 1, que é automático 

e não reflexivo, podendo culminar em escolhas que vão contra seus interesses. Se, 

por um lado, as heurísticas são úteis em diversas situações do dia a dia, tornando o 

processo decisório mais eficiente, liberando a capacidade de processamento de 

informações mais complexas, em certas ocasiões, quando as rotinas devem ser 

quebradas para que se possa aproveitar oportunidades que aumentem o bem-estar, 

esses atalhos mentais podem se tornar um empecilho. No caso de jovens estudantes, 

uma forma benéfica de aproveitar a rotina se dá, por exemplo, quando os dias e 

horários de aula já estão previamente estabelecidos, fazendo com que o estudante 

não tenha que se esforçar para estabelecer uma rotina de estudos, bastando 

comparecer às aulas conforme o cronograma previamente estabelecido 

(LAVECCHIA; LIU; OREOPOULOS, 2016). Porém, à medida que os alunos ficam 

mais velhos e as responsabilidades aumentam, são pressionados a mudarem suas 

rotinas para que sejam bem-sucedidos. Pode ser necessário, por exemplo, mudar a 

rotina de estudos, horários, conciliar os compromissos sociais e de trabalho, sob pena 

de fracassarem em seus objetivos educacionais, se assim não o fizerem. Confiar em 

padrões estabelecidos previamente, com pouca ou nenhuma reflexão, com base 

somente em experiências passadas e na rotina, pode representar um risco ao 

estudante. 

Para diminuir a inércia e favorecer a mudança de rotina, Lavecchia, Liu e 

Oreopoulos (2016) analisaram algumas intervenções bem sucedidas, enquadrando-

as em cinco categorias e destacando algumas vantagens e desvantagens: i) 

mensagem de texto, lembretes por e-mail, cartas e vídeos, estratégia que tem a 
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vantagem de ser de baixo custo, mas que podem ser mais facilmente ignoradas; ii) 

assistência pessoal, que é um tipo de intervenção que tende a ser bem sucedida, mas 

custosa, já que necessita de um envolvimento maior da rede de apoio do estudante; 

iii) aconselhamento, que pode ser em várias dimensões, desde ajudar o aluno a 

organizar o tempo, escolher disciplinas para cursar, se inscrever em processos 

seletivos, poupar dinheiro para ajudar a financiar os estudos ou usar os serviços 

estudantis à disposição, como bibliotecas, por exemplo; iv) ações para ajudar os pais 

a acompanhar atentamente a educação dos filhos, já que muitos são os principais 

responsáveis pelo investimento educacional, mas podem estar sobrecarregados com 

questões pessoais, carreira, finanças e outras responsabilidades; v) mudança de 

opções padrão (defaults), que alavanca o viés do status quo78, mudando a estrutura 

das escolhas. Um exemplo de utilização deste viés usado de maneira positiva é a 

rematrícula automática dos alunos a cada ano. Nesse caso, não haveria nenhum 

esforço demandado dos pais ou dos alunos para que tivessem a matrícula efetuada, 

diminuindo uma das barreiras para que pudessem estar em sala de aula. Outro 

exemplo seria o estabelecimento de limites previamente acordados para a entrega 

das atividades, limitando a possibilidade de procrastinação. 

A terceira barreira comportamental apontada pelo autor é o foco excessivo em 

identidades negativas. Muitas vezes os estudantes pensam que o nível de inteligência 

de alguém é invariável, que não necessita de esforço para alcançar um patamar mais 

elevado. Além disso, sentimentos negativos advindos de reveses e de situações 

desconhecidas, como reprovações e transições de nível escolar, podem minar a 

confiança do estudante e desanimá-lo, impedindo que tome boas decisões ou persista 

nos estudos. Lavecchia, Liu e Oreopoulos (2016) mencionam um estudo realizado na 

cidade de Nova York com alunos da 7ª série que receberam uma intervenção durante 

8 semanas em que os alunos foram ensinados que a inteligência não é algo fixo e 

independente de esforço, e que pode ser melhorada. Os estudantes foco dessa 

intervenção tiveram notas superiores em testes padronizados quando comparados 

com o grupo de controle, que não recebeu nenhuma intervenção, por conseguir 

reafirmar as identidades acadêmicas dos alunos e diminuir a probabilidade de que 

 
78 O status quo é um viés em que há preferência para que as coisas permaneçam sem alteração, mesmo que os custos para 
uma mudança sejam pequenos e a decisão seja relevante. Esse viés é consistente com o viés de aversão à perda, que afirma 
que as perdas têm um peso relativo maior do que os ganhos, e com o custo irrecuperável, que está associado a ideia de que, 
decorrido algum tempo, uma mudança de estratégia seria tarde demais para reverter qualquer situação. 
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percepções menos precisas fizessem os estudantes acreditar que o sucesso 

acadêmico era inalcançável.  

É importante destacar que as intervenções podem não impactar da mesma 

forma diferentes grupos de alunos. Lavecchia, Liu e Oreopoulos (2016) citam como 

exemplo uma intervenção com alunos da 7ª série da cidade de Nova Iorque que 

consistiu em, além de ensinar os alunos que a inteligência não é algo fixo e que pode 

aumentar com o esforço e persistência, escrever uma carta para um estudante fictício 

do Ensino Médio, explicando que a inteligência é algo maleável. A intervenção foi 

bem-sucedida, já que os alunos do grupo de tratamento obtiveram maiores notas em 

testes padronizados do que o grupo de controle. Em outro experimento de campo 

citado pelos autores, verificou-se a probabilidade de abandono dos estudos em 

calouros da universidade de Duke quando expostos a vídeos e folhetos em que 

alunos mais velhos descreviam suas dificuldades durante o primeiro ano como sendo 

algo passageiro, e que provavelmente o desempenho dos calouros tenderia a 

melhorar nos anos seguintes. Os estudantes do grupo de tratamento registraram uma 

taxa de abandono menor do que os do grupo de controle. No primeiro grupo, o de 

tratamento, 20% dos estudantes abandonaram a universidade no final do primeiro 

ano, enquanto no grupo de controle a taxa foi de 25%. A diferença entre esses 

percentuais foi estatisticamente significativa (p = 0,059) (WILSON; LINVILLE, 1982). 

Além disso, os alunos do grupo de tratamento obtiveram melhores resultados em 

testes padronizados do que os alunos do grupo de controle. 

Por fim, Lavecchia, Liu e Oreopoulos (2016) descrevem algumas intervenções 

para simplificar opções e combater os paradoxos de escolha, que está relacionada à 

quantidade de opções e informações disponíveis. Responsáveis e alunos podem ter 

dificuldade em decidir quando estão diante de uma quantidade grande de informações 

e escolhas. Portanto, simplificar a forma como elas são apresentadas pode gerar 

melhores resultados, fazendo com que o foco seja dirigido para o que é mais 

importante. Nesse sentido, um experimento de campo buscou identificar se os pais 

de alunos matricularam seus filhos em escolas diferentes dependendo do tipo de 

informação recebida. Verificou-se que aqueles que tiveram acesso a informações 

simplificadas tiveram mais chances de matricular seus filhos em escolas com 

desempenho melhor, além de os próprios alunos terem desempenhos melhores que 

os do grupo de controle.   
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6.3 RECOMENDAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE NUDGES NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO 
 

Apesar dos experimentos bem-sucedidos citados acima, a utilização de 

nudges no campo da educação ainda está em desenvolvimento, com espaço amplo 

para que sejam testadas intervenções originadas em outros contextos ou mesmo 

nunca implementadas. Para explorar essas possibilidades de forma adequada, é 

importante ter condições de desenhar e implementar as políticas de forma eficiente, 

identificando adequadamente quais tipos de nudges tendem a ser eficazes de acordo 

com a situação. Mais do que observar os casos bem-sucedidos, deve-se entender 

quais os processos cognitivos desencadeados pelos nudges. Sem essa reflexão, 

corre-se o risco de acionar mecanismos não adequados para se atingir determinado 

resultado. Por exemplo, caso fosse escolhido um nudge baseado em normas sociais 

para mudar o comportamento de um aluno, estimulando-o a estudar mais por meio 

da publicação da nota de cada um de seus colegas de sala de aula, pode ser que 

essa intervenção atinja o resultado desejado, mas cause estresse nos alunos devido 

ao medo de se sentirem expostos e excluídos do grupo. Alternativamente, o resultado 

poderia ser alcançado lembrando o aluno de que faz parte de um grupo que tem tido 

um bom desempenho nas disciplinas. Fazê-lo lembrar de uma característica positiva 

do grupo ao qual pertence poderia aumentar a identificação com os valores do grupo 

e, consequentemente, aumentar o esforço individual para se sentir vinculado aos 

demais integrantes. 

         Outra consideração importante diz respeito à ética do uso de nudges, 

principalmente quando envolvem crianças e adolescentes, bem como à perenidade 

dos efeitos das intervenções no longo prazo. Há diferentes comportamentos que 

podem ser alvo de intervenções baseadas em nudges, como por exemplo cumprir 

uma tarefa dentro do prazo, manter o foco em determinada atividade, se matricular 

em uma etapa de ensino, aumentar a participação em sala de aula, frequentar as 

aulas ou não se atrasar, e que podem ser alvo de diferentes tipos de nudges. Weijers, 

Koning e Paas (2020) chamam a atenção para o fato de que o sistema de 

processamento de informação acionado pelos nudges tem relação com a 

transparência da intervenção –  ou seja, se a pessoa que recebe o nudge tem ciência 

de que estão tentando influenciar seu comportamento. Nesse sentido, é importante 
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classificar os tipos de nudges em educação para que seja possível compreender mais 

facilmente quais os mecanismos atuantes no processo decisório e identificar o nível 

de transparência das intervenções.  

Buscando preencher essa lacuna, Weijers, Koning e Paas (2020) propõem 

uma matriz para classificar diversos tipos de experimentos de nudges em educação 

de acordo com estas duas dimensões: o sistema cognitivo acionado, ou seja, se é do 

tipo 1 ou do tipo 2, bem como o nível de transparência. A classificação dos nudges 

em tipo 1 ou 2 é derivada do trabalho de Hansen e Jespersen (2013), que, por sua 

vez, usam a teoria do sistema dual do processamento das informações para 

categorizar políticas públicas de nudges em diferentes áreas de interesse (THALER; 

SUNSTEIN, 2008). A categoria do tipo 1, é conceituada como aquela em que os 

nudges têm como objetivo influenciar o comportamento através do sistema 1, que é 

automático, mas sem desencadear uma reflexão no agente para se alcançar o 

objetivo final da intervenção. Por outro lado, os nudges classificados como sendo do 

tipo 2 também usam o sistema 1, mas têm como estratégia provocar uma reflexão, 

ou seja, ativando o sistema 2 no alvo da intervenção, para então ocasionar uma 

mudança comportamental (WEIJERS; KONING; PAAS, 2020). Nas palavras dos 

autores:  

 

In short, both types of nudges make use of automatic processes, but Type 1 
nudges attempt to make use of behaviors that are not conscious and 
deliberate, while Type 2 nudges attempt to change deliberate actions and 
choices. (WEIJERS; KONING; PAAS, 2020, p. 7). 
 

Weijers, Koning e Paas (2020) propõem a seguinte matriz de decisão para que 

os formuladores de políticas tenham melhores condições de propor intervenções 

adequadas ao contexto, além de levar em conta a sustentabilidade da mudança 

comportamental ao longo do tempo. 

 

Quadro 2 – Matriz de decisão de nudges em educação 

 
É desejável manter a mudança 

comportamental no longo prazo? 

 SIM NÃO 
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O contexto 

tem uma 

carga 

cognitiva 

grande? 

SIM 

Investigar o 

contexto para 

identificar o tipo 

de nudge mais 

apropriado 

Nudges Tipo 1 

NÃO Nudge Tipo 2 

Investigar o 

contexto para 

identificar o tipo de 

nudge mais 

apropriado 

Fonte: Weijer; Koning e Paas, 2020, p. 14, tradução nossa 

 

 

As intervenções de nudge do tipo 1 tendem a ser mais adequadas em 

contextos em que há uma carga cognitiva grande, uma vez que o ser humano tem 

capacidade limitada de processar informações. Como o nudge de tipo 1 demanda 

menos esforço cognitivo que o de tipo 2, já que não há um processo reflexivo para 

gerar a mudança comportamental, uma intervenção baseada em nudges do tipo 1 

tem a vantagem de não adicionar mais carga cognitiva a um contexto já 

sobrecarregado, usando vieses e heurísticas como alavanca para influenciar a 

tomada de decisão de acordo com o interesse do estudante. Vale destacar que o 

nudge de tipo 1 considera apenas informações salientes na tomada de decisão, ou 

seja, mesmo que informações a respeito dos benefícios da educação sejam 

disponibilizadas para que os alunos possam tomar melhores decisões, só serão 

levadas em conta se forem apresentadas de uma maneira que o sistema 1 seja capaz 

de processá-las. 

De forma geral, a maioria dos experimentos utilizando nudges se apoiam nos 

de tipo 1 para influenciar o comportamento, porém, há evidências de que intervenções 

desse tipo têm mais dificuldades de se sustentar no longo prazo, o que deve ser 

levado em consideração, já que muitas das decisões em relação à educação de um 

indivíduo dependem de um comportamento que se sustente ao longo dos anos. Por 

outro lado, nudges do tipo 2 tendem a se adequar melhor a contextos menos 

estressantes, mais controlados e que buscam a sustentabilidade das mudanças 
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comportamentais, o que geralmente demanda esforço de reflexão por parte do 

estudante.  

Lichand e Christen (2020) realizaram um experimento de campo em escolas 

estaduais de Ensino Médio em tempo integral de Goiás, após a suspensão das aulas 

presenciais devido à pandemia de COVID-19, sendo que um dos objetivos do 

experimento foi justamente verificar qual o mecanismo que estava sendo acionado 

para viabilizar uma mudança de comportamento durante a crise. Na ocasião, foram 

enviadas mensagens de texto via SMS com o objetivo de aumentar o engajamento 

dos estudantes nas atividades escolares remotas, bem como motivar a frequentar a 

escola quando as aulas presenciais retornassem, uma vez que a intervenção ocorreu 

duas semanas antes do recesso do meio do ano de 2020. O resultado foi positivo, 

tendo o grupo de tratamento apresentado uma taxa de abandono 77,3% menor que 

a do grupo de controle, com significância estatística (p = 0,006). Em relação à 

motivação, aqueles que receberam as mensagens estavam, ao final do experimento, 

43,7% mais motivados a retornar às aulas (se as escolas reabrissem) após o recesso 

de julho do que aqueles que não receberam nenhum SMS, sendo este resultado 

também significativo (p = 0,000). Apesar de os efeitos da intervenção terem sido 

crescentes logo após o início do envio dos SMS, diminuíram, até se extinguir, algumas 

semanas após o fim da intervenção. Lichand e Christen (2020) observam que o 

mecanismo por trás do nudge e pelo qual os resultados foram atingidos se deu pela 

saliência das informações, não por uma mudança de crença dos adolescentes em 

relação aos cuidados dos professores. A conclusão foi de que esse tipo de 

intervenção foi bem-sucedida no curto prazo, mas que seus efeitos não se sustentam 

por muito tempo, fazendo com que seja necessário implementar também políticas que 

deem o suporte necessário aos alunos e suas famílias no longo prazo. Os resultados 

corroboram a ideia de que a investigação de quais mecanismos atuam por trás dos 

nudges é importante para o desenho de políticas públicas.  

Nesse sentido, Bhargava e Loewenstein (2015) chamam a atenção para o fato 

de que as ciências comportamentais devem ser usadas para o desenho e redesenho 

de políticas públicas, inclusive aquelas baseadas em preceitos da economia 

neoclássica. Os autores destacam ainda que as intervenções baseadas em ciências 

comportamentais podem ser aplicadas em conjunto com instrumentos tradicionais, 
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como por exemplo regulamentação, incentivos e sanções, contribuindo para a 

sustentabilidade dos resultados das intervenções.  

 

[...] but students of behavioral public policy should be made aware of the full 
complement of policy tools –  including taxes, subsidies, regulations, nudges, 
and educational campaigns – at their disposable. (BHARGAVA; 
LOEWENSTEIN, 2015, p. 400).  
 

Além disso, os mecanismos pelos quais os nudges agem estão relacionados à 

transparência79 das intervenções, suscitando um debate ético em torno da ocultação 

total ou parcial das suas intenções e de seus métodos frente ao atingimento dos 

objetivos. De forma geral, a questão da transparência tem sido debatida pela literatura 

acadêmica de forma incipiente, permanecendo inconclusiva na área de educação. 

Porém, os nudges baseados no sistema tipo 2 são considerados mais sensíveis à 

transparência por demandarem um esforço reflexivo maior, podendo sofrer grande 

rejeição caso os objetivos da intervenção não estejam alinhados com os interesses e 

convicções daqueles que o recebem. Pesquisas em diferentes países mostraram que 

as pessoas preferem nudges do tipo 2 por entenderem que este tipo é percebido 

como sendo mais efetivo e menos ameaçador para a autonomia do que o tipo 1, 

apesar de a maioria apoiar ambos os tipos de intervenção (WEIJERS; KONING; 

PAAS, 2020). Nesse sentido, a transparência é um filtro ético importante, reprimindo 

a implementação de ações que vão contra os interesses pessoais daquele que é foco 

da intervenção. Além disso, Weijers, Koning e Paas (2020) ressaltam que não é 

desejável que os nudges na área de educação interfiram nos princípios educacionais, 

como por exemplo na transferência de conhecimento ou na emancipação dos 

cidadãos, nem que tenham efeitos colaterais negativos em outras áreas. 

Ainda em relação à transparência dos nudges, esses autores apontam que há 

uma discussão sobre os limites para garantir a transparência de intervenções 

baseadas em insights comportamentais quando o público-alvo destas é composto por 

pessoas, como crianças e adolescentes, que podem não ter plenas condições ou 

capacidade de perceber a tentativa de influenciar o seu comportamento (WEIJERS; 

KONING; PAAS, 2020). De fato, Lavecchia, Liu e Oreopoulos (2016) também 

 
79 A transparência do nudge diz respeito à capacidade daquele que recebe a intervenção em, mesmo que leigo, identificar, além 
da mudança comportamental alvo, quais os meios usados para atingi-la. Segundo Weijers; Koning e Paas (2020) um nudge 
transparente é: “a nudge provided in such a way that the intention behind it, as well as the means by which behavioral change is 
pursued, could reasonably be expected to be transparent to the agent being nudged as a result of the intervention”. 



117 

 

apontam que crianças e adolescentes têm menor capacidade cognitiva e é justamente 

em função disso que argumentam a favor do uso de nudges na educação, como um 

mecanismo para auxiliar estudantes a adotarem comportamentos que favoreçam o 

aproveitamento de suas trajetórias escolares. (LAVECCHIA; LIU; OREOPOULOS, 

2016).  

Foge aos objetivos deste trabalho aprofundar essa discussão, mas permanece 

relevante o esforço de comparar a transparência dos diferentes tipos de nudges para 

buscar o melhor resultado e aceitação ética. Weijers, Koning e Paas (2020) encorajam 

o uso de nudges considerados transparentes, ressaltando que o tipo 2 geralmente é 

o mais adequado para a maioria dos nudges em educação. Vale notar, entretanto, 

que entre os tipos 1 e 2 existe uma escala que comporta diversos níveis de 

transparência.  

Por fim, uma consideração importante diz respeito à variável que será medida 

nos experimentos de campo para aferir o resultado que se pretende alcançar, sendo 

necessário identificar se o foco será nos efeitos finais ou nas mudanças de 

comportamento. A maioria dos experimentos em educação foca em alterar variáveis 

de resultados finais, como a nota dos estudantes em testes padronizados, por 

exemplo.  Porém, os experimentos que focam em analisar as mudanças 

comportamentais decorrentes dos nudges também são importantes para que se 

obtenha mais clareza sobre os mecanismos por trás das intervenções. Assim, uma 

intervenção pode ser considerada bem-sucedida se conseguir alterar determinado 

comportamento, mesmo que o resultado final desejado não tenha sido alcançado. Por 

exemplo, uma intervenção que busque aumentar a nota dos alunos em uma 

disciplina, mas que não atinja esse objetivo, poderia, por outro lado, ser considerada 

bem-sucedida ao aumentar a persistência dos alunos. Neste caso, o experimento 

seria relevante, pois abre novas possibilidades de aplicação. 

 

Nudges cannot directly influence an intended end goal but use cognitive 
processes to create a change in behavior. This changed behavior can then 
help reach the intended end goal. In most fields, the primary indicator of 
success is reaching the end goal for which the nudge was created, not how 
the preceding underlying processes have changed. While an end goal can be 
a type of facilitated behavior [...] (WEIJERS; KONING; PAAS, 2020, p. 5)  
 

Além das possibilidades e limites discutidos acima, sobre a implementação de 

nudges na área da educação, é igualmente relevante realizar um balanço sobre as 
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características e questões que devem ser consideradas durante a elaboração, 

implementação e avaliação de estudos aleatorizados controlados.  

 

6.4 CONSIDERAÇÕES PROCEDIMENTAIS SOBRE OS ESTUDOS 
ALEATORIZADOS CONTROLADOS 
 

        O estudo aleatorizado controlado (EAC) é um tipo de avaliação de impacto que 

tem como característica principal a distribuição aleatória dos participantes entre um 

ou mais grupos de tratamento, composto pelos indivíduos que recebem determinada 

intervenção, e o grupo de controle, que não recebe nenhuma intervenção específica 

ou recebe apenas a convencional. Para concluir se a intervenção proposta tem algum 

impacto, comparam-se os resultados específicos observados em cada grupo, após a 

sua implementação. 

         Este tipo de avaliação é aplicado principalmente em estudos clínicos. 

Entretanto, pesquisadores de diferentes áreas têm, cada vez mais, lançado mão 

desse método dado o seu rigor metodológico, bem como o potencial de detectar com 

maior precisão a existência de relações causais entre a intervenção implementada 

(causa) e os resultados obtidos (efeito). Desta forma, os estudos aleatorizados 

controlados passaram a ser empregados também na análise de políticas públicas 

comportamentais relacionadas a diversos temas, havendo ainda bastante espaço 

para sua aplicação (HAYNES et al., 2013, p. 11). 

         Um dos grandes objetivos de um EAC é eliminar os vieses que possam levar 

a conclusões equivocadas em relação aos resultados da intervenção. Segundo 

Kendall (2003), há dois tipos principais de erros metodológicos –  vieses –  que podem 

distorcer a análises de impacto de uma intervenção: i) o viés de seleção, que ocorre 

quando há diferenças sistemáticas entre os grupos de tratamento e de controle; ii) e 

o viés do observador ou viés de informação, relacionado ao erro sistemático na coleta 

das informações que serão analisadas posteriormente. Para minimizar o primeiro 

problema, selecionam-se, dentre a população elegível80 e de forma aleatória, os 

indivíduos do grupo de tratamento e de controle.  

 

 
80 A população elegível é composta pelos indivíduos que atendem aos critérios previamente estabelecidos pelos pesquisadores 
para receber determinada intervenção. Parte desta população compõe o grupo de tratamento do experimento, enquanto a outra 
compõem o grupo de controle. Caso a intervenção seja bem-sucedida, a intervenção pode ser estendida a todos os indivíduos. 
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The random assignment of subjects to one or another of two groups (differing 
only by the intervention to be studied) is the basis for measuring the marginal 
difference between these groups in the relevant outcome. Randomization 
should equally distribute any confounding variables between the two groups, 
although it is important to be aware that differences in confounding variables 
may arise through chance. (KENDALL, 2003, p. 166).  

 

Em um experimento simples há um único grupo de tratamento, que é 

comparado com o grupo de controle, sendo o impacto da intervenção determinado 

pela comparação entre os resultados observados em ambos os grupos ao longo do 

tempo. No caso de experimentos mais complexos, em que há mais de um grupo de 

intervenção, a comparação é feita entre os diferentes grupos de tratamento e o grupo 

de controle. Nesse caso, além de analisar os resultados de cada intervenção 

separadamente, é possível comparar o efeito da combinação de duas ou mais 

intervenções aplicadas simultaneamente para um mesmo grupo de indivíduos. 

A aleatorização aumenta a probabilidade de que características importantes, 

que impactam os resultados do experimento, sejam distribuídas de forma balanceada 

entre os grupos de tratamento e controle. Porém, nem sempre a aleatorização simples 

é capaz de promover este equilíbrio, uma vez que podem existir outras características 

presentes nos grupos resultantes do procedimento que podem distorcer os 

resultados. Dependendo do objetivo da intervenção, variáveis como gênero, cor ou 

raça ou idade, por exemplo, podem ser distribuídas de forma desigual e, portanto, 

influenciar a análise. Uma alternativa para essa situação é realizar a aleatorização 

por estratos da amostra. Nesse caso, primeiramente organizam-se as unidades que 

serão aleatorizadas de acordo com as características de interesse do pesquisador 

para, em seguida, realizar a aleatorização de cada um dos estratos por vez. Assim, 

permite-se que a composição dos grupos de tratamento e de controle seja equilibrada 

em relação a estas características específicas. Porém, sempre há o risco de que 

alguma variável que tenha o potencial de alterar os resultados da análise não seja 

observada pelos pesquisadores. Apesar de ser possível realizar tratamentos 

estatísticos para corrigir algumas destas distorções, é aconselhável, sempre que 

possível, mitigar esses efeitos através do desenho do experimento.  

É importante deixar claro que nem sempre a unidade de aleatorização será a 

unidade de análise, uma vez que conjuntos de indivíduos – clusters – ou áreas 

geográficas também podem ser aleatorizadas, mesmo que a análise dos resultados 

se oriente por dados dos indivíduos. Por exemplo, é possível avaliar se determinada 
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intervenção foi capaz de aumentar a presença dos alunos em sala de aula, coletando 

informações no nível do estudante (nível individual), mas definir os grupos de controle 

e tratamento no nível da escola, aleatorizando instituições ao invés de indivíduos.  

  Apesar do grande potencial em identificar relações causais entre a intervenção 

implementada e os resultados obtidos, o referido método de avaliação depende de 

alguns pré-requisitos para que seja empregado com sucesso. O experimento deve 

contar com uma amostra adequada, independentemente da unidade escolhida para 

ser aleatorizada, pois uma amostra pequena pode levar a conclusões erradas. Caso 

as unidades de análise não sejam suficientes, pode ser inviável aleatorizar a amostra 

entre os grupos do experimento, bem como fazer os testes de força estatística. Além 

disso, para que os impactos pretendidos com a intervenção possam ser medidos, é 

necessário escolher, previamente à realização do experimento, quais serão as 

variáveis de resultado (dependentes) e qual será a forma de medi-las. Para tanto, 

realizar uma avaliação diagnóstica e se apoiar em pesquisas anteriores é fundamental 

para identificar os fatores associados ao fenômeno estudado, formular as hipóteses 

que serão testadas e obter informações para a execução do experimento. 

É importante notar que existem alguns contextos em que talvez não seja 

possível realizar um EAC, mesmo que assim se deseje. Um exemplo é o de situações 

em que são necessárias respostas rápidas e em que seria inevitável prescindir do 

tempo realmente necessário para o desenvolvimento completo da intervenção. Outra 

situação limitante é aquela em que não há clareza sobre as variáveis que devem ser 

medidas ou em que os resultados são difíceis de medir; além disso, a impossibilidade 

de realizar a aleatorização da amostra com que se pretende trabalhar também torna 

a realização de um EAC inviável:  

 

Four conditions under which random assignment is undesirable or unfeasible 
have been identified. These are: when quick answers are needed; when the 
need for precision is low and the causal question is not the most important 
goal; in conditions where it is impossible to manipulate assignment such as 
when the causal question that needs to be answered involves exposure to an 
undesirable condition; and when sufficient preliminary and empirical work has 
not been done and the intervention or programme is at a premature stage. 
(WHITE; SABARWAL; HOOP, 2014). 

 

Em relação à etapa de avaliação, cabe reforçar que apesar de esta ser 

concluída apenas ao final do processo de implementação do EAC, ou seja, após a 

intervenção se desenvolver e atingir maturidade necessária, esta deve ser planejada 
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antes do início do experimento. Na prática, isto implica a definição e descrição prévia, 

num protocolo, sobre como será realizada a coleta de dados durante e ao final do 

processo de implementação do experimento. (WHITE; SABARWAL; HOOP, 2014). 

         Alguns cuidados importantes devem ser tomados para garantir a qualidade do 

experimento. Um deles diz respeito à saída de participantes do EAC, que pode 

dificultar a coleta de dados e, portanto, sua avaliação adequada. Nesse caso é 

recomendado, se possível, medir as variáveis de interesse antes e depois da 

intervenção, mesmo que o indivíduo tenha decidido sair do experimento e fazer a 

comparação entre os grupos. No caso de um experimento que meça a frequência 

escolar, essa informação pode ser obtida sem muita dificuldade através dos registros 

administrativos da escola. Porém, no caso em que haja necessidade de avaliar um 

resultado que dependa da resposta do aluno a uma pergunta, por exemplo, pode ser 

mais difícil contornar essa situação. Outra dificuldade que pode levar a análises 

equivocadas é a contaminação do grupo de controle. Isso acontece quando os 

indivíduos do grupo de controle, que ao menos durante o desenvolvimento do 

experimento não deveriam receber a intervenção, passam a recebê-la, distorcendo 

os resultados. Para evitar a contaminação, é importante monitorar a implementação 

adequadamente, verificando as possíveis situações em que as informações e ações 

disponibilizadas ao grupo de tratamento podem ser conhecidas pelo grupo controle. 

Uma forma de endereçar essa questão é através do próprio desenho do experimento. 

Por exemplo, no caso de uma intervenção aplicada sobre alunos, ao escolher a 

aleatorização por clusters, ao invés de indivíduos, pode-se diminuir o risco de que 

aqueles que compõem o grupo de tratamento contaminem o grupo de controle. A 

contaminação também pode ocorrer caso o grupo de controle esteja recebendo, 

simultaneamente a intervenção proposta pelo experimento, outra intervenção, 

fornecida por um agente diferente do pesquisador, sem que haja conhecimento prévio 

por parte daqueles que realizam o EAC. Nesse caso, pode haver interferência das 

ações feitas pela intervenção estranha ao experimento, influenciando seus 

resultados. Por isso, antes de iniciar o experimento, é importante conhecer as 

informações relevantes em relação ao grupo de tratamento e de controle, se 

certificando de que não há nenhum tipo de intervenção sendo executada 

simultaneamente por outro interveniente. 
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          Em relação a questões éticas ligadas ao EAC, por vezes se questiona se seria 

justo realizar uma intervenção que possa ter impactos positivos à apenas uma parcela 

da população elegível. É preciso destacar, entretanto, que a realização desse tipo de 

experimento só faz sentido justamente quando se deseja identificar com um alto nível 

de precisão se uma determinada intervenção é realmente benéfica ou não. Além 

disso, várias políticas públicas, independentemente de terem sido testadas através 

de um EAC, são implementadas gradativamente, não sendo consideradas antiéticas 

por esse motivo (HAYNES et al., 2013, p. 25). 

Haynes et al. (2013) afirmam que é necessário reconhecer que há dificuldade 

em identificar quais intervenções funcionam ou não, e que não se pode ter certeza da 

eficiência de um tratamento até que os testes pertinentes sejam devidamente 

concluídos, uma vez que várias políticas amplamente implementadas, e 

presumidamente bem-sucedidas, foram descontinuadas após a realização de uma 

avaliação adequada. Como exemplo, os autores citam um experimento para verificar 

se a oferta de um incentivo monetário seria capaz de aumentar a frequência de alunos 

adultos às aulas de alfabetização, hipótese tida como certa para obtenção de 

resultados positivos. Porém, após a realização do EAC, chegou-se à conclusão de 

que essa intervenção teve o efeito oposto, indicando que nenhum tratamento seria 

preferível à realização da intervenção.  

Nesse sentido, o EAC é ético por permitir a alocação de recursos escassos da 

melhor maneira. Mesmo que o experimento não confirme as expectativas ou 

hipóteses iniciais dos pesquisadores, este pode ser considerado bem-sucedido por 

permitir a promoção de informações de alta qualidade, contribuindo com o avanço de 

pesquisas subsequentes e colaborando para evitar que uma intervenção ineficiente 

seja implementada em larga escala.  

Outra questão diz respeito à transparência da intervenção e possíveis conflitos 

que podem surgir entre indivíduos que recebem ou não a intervenção. Por isso, é 

importante estabelecer uma comunicação adequada com os participantes do 

experimento, informando os riscos e benefícios envolvidos, bem como da 

possibilidade de estendê-la àqueles que não a receberem em um primeiro momento, 

caso se comprove a sua efetividade. Além disso, é necessário deixar claro para os 

participantes que estes podem deixar de participar do experimento a qualquer 

momento, se assim desejarem. 
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Possíveis conflitos também podem ser mitigados quando o desenho do 

experimento estabelece a aleatorização por clusters, uma vez que todos os indivíduos 

pertencentes a um mesmo grupo receberão, ou deixarão de receber, o tratamento. 

Outro ponto forte dessa metodologia é que, ao escolher aleatoriamente os indivíduos, 

clusters ou áreas geográficas aleatorizadas, usa-se um critério objetivo e transparente 

de seleção, detalhado no desenho metodológico do experimento.  

No experimento proposto neste trabalho, a variável primária é estar em 

situação de abandono escolar. O objetivo principal é medir se o nudge será capaz de 

alcançar, de forma direta, uma redução do abandono. Ao mesmo tempo, busca-se 

medir a intenção de voltar às aulas e o nível de organização do estudo dos alunos, 

que são variáveis indiretas, mas que podem contribuir para uma redução do número 

de alunos em situação de abandono, além de serem úteis para entender os 

mecanismos que atuam por trás da intervenção. A seguir será apresentada a 

metodologia e o protocolo do experimento, que será implementado pela SEDU-ES 

em momento oportuno. 
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6.5 PROTOCOLO DE NUDGING PARA O ENFRETAMENTO AO ABANDONO E À 
EVASÃO CAPIXABA NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

Objetivos de investigação no âmbito do protocolo 

 

Espelhando o que acontece no Brasil, os maiores índices de abandono no 

ensino médio da rede estadual do Espírito Santo acontecem na primeira série dessa 

etapa de ensino. Dentre os diversos motivos para a ocorrência deste fenômeno, a 

literatura e os dados da PNAD apontam que o desinteresse pelos estudos é uma das 

principais causas reportadas pelos próprios jovens.  

Considerando a importância da permanência na escola como um pré-requisito 

basilar para assegurar a garantia do direito à educação, e a necessidade de políticas 

públicas específicas para manter os estudantes engajados com os estudos, o objetivo 

do experimento proposto será testar a eficácia dos nudges, concretizados através do 

envio de mensagens via SMS, para incentivar e motivar estudantes do primeiro ano 

do ensino médio da rede estadual capixaba que já estão em situação ou risco de 

abandono escolar a participarem das atividades escolares. O contexto considerado 

para a elaboração e implementação do experimento proposto é o da pandemia de 

COVID-19 e a gestão da retomada parcial das atividades presenciais nas escolas 

públicas. 

O que se espera é que através da implementação do experimento proposto, a 

SEDU-ES obtenha aprendizados sobre como as intervenções baseadas em insights 

comportamentais podem colaborar para a permanência, na escola, de jovens que 

estão em situação ou risco de abandono escolar no sistema de ensino capixaba. 

Especificamente, o que se espera é que o experimento proposto permita descobrir: i) 

se as mensagens de SMS enviadas para os jovens no grupo de tratamento serão 

capazes de colaborar para que estes saiam da lista de estudantes considerados em 

situação ou risco de abandono81, conforme os dados administrativos da SEDU-ES. 

De forma secundária, também se considera como objetivo verificar ii) se as intenções 

de voltar a frequentar a escola em 2021 aumentarão entre os jovens no grupo de 

tratamento e iii) qual o nível de organização dos estudos dos jovens. 

 
81 Para fins de monitoramento da frequência dos estudantes à escola, a SEDU-ES considera como alvos de possíveis 
intervenções tanto os alunos que já estão em situação de abandono como aqueles que os diretores e professores consideram 
que estão em situação de risco de abandono. 
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Se os resultados do experimento forem positivos, estes poderão subsidiar 

esforços posteriores da SEDU-ES tanto na implementação da intervenção em larga 

escala ou de novo piloto, como na definição de políticas públicas para a prevenção 

do abandono e da evasão escolar baseadas nas ciências comportamentais aplicadas. 

Em última instância, a realização do experimento proposto neste protocolo poderá 

oferecer informações relevantes sobre o comportamento dos estudantes e sobre 

formas de intervenção de baixo custo baseadas nas ciências comportamentais 

aplicadas, servindo inclusive como inspiração para outras redes de ensino no Brasil. 

 

Objetivo de impacto social 

 

O impacto social que se espera é que, através da implementação do 

experimento apresentado neste protocolo, a SEDU-ES consiga reverter a situação de 

estudantes do ensino médio da rede estadual capixaba que já estão em situação ou 

risco de abandono.  

 

Desenho do experimento 

 

O experimento proposto consiste num estudo aleatorizado controlado. Para 

fins de teste, a SEDU-ES deverá selecionar uma amostra de estudantes em situação 

ou risco de abandono e deverá dividi-los em dois grupos (sendo um de intervenção e 

outro de controle). Essa divisão deverá acontecer através de aleatorização, de forma 

que cada participante tenha uma probabilidade, a priori, de 50% de ingressar em cada 

um dos grupos. Aqueles que forem alocados no grupo de tratamento deverão receber 

um total de dez mensagens via SMS. 

Quanto à avaliação da intervenção, o objetivo primário poderá ser medido 

através da comparação de dados administrativos contendo os registros de estudantes 

em situação ou risco de abandono, antes e após a realização do experimento. O 

objetivo secundário, por sua vez, será medido a partir da comparação das respostas 

às primeiras e últimas mensagens enviadas para os estudantes do grupo de 

tratamento e de controle, formuladas especificamente para medir a intenção dos 

estudantes de participar das atividades escolares até o fim de 2021. Além disso, 
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também será possível verificar o nível de organização dos estudos reportado pelos 

participantes do experimento. 

 

Participantes  

 

Considerando os fins do experimento proposto, os estudantes elegíveis para 

participar deste devem atender aos seguintes critérios: i) estar matriculados na 1ª 

série do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Espírito Santo, na modalidade 

regular de ensino nos períodos matutino ou vespertino, seja em área rural ou urbana, 

e ii) ser identificados pelos gestores escolares como alunos que já estão em situação 

ou risco de abandono.  

Eventualmente, é possível que seja detectada a necessidade de alterar 

algumas destas definições quando da realização do experimento em situações 

futuras. Embora isto seja possível, é importante considerar que o conteúdo dos SMS 

foi elaborado para o contexto e público-alvo específico descrito anteriormente. 

 

Hipóteses 

 

A hipótese que orienta o experimento proposto é que o envio das mensagens 

elaboradas colaborará com o aumento da frequência escolar de jovens que já 

estavam em situação ou risco de abandono escolar. Ou seja, espera-se que as 

mensagens sejam capazes de motivar os alunos nesta situação a retomarem o 

vínculo com a escola, deixando assim de figurar na lista encaminhada pelos gestores.  

Por outro lado, a hipótese nula é a de que o recebimento de mensagens não 

tem efeitos significativos sobre a chance de dado estudante ser relacionado na lista 

de alunos mais propensos ao abandono.  

Mais formalmente, as principais hipóteses do experimento são: 

H0: Não há diferenças entre os grupos na proporção de alunos na lista 

H1: O grupo experimental terá uma proporção diferente de alunos na lista, 

comparando com o grupo de controle. 

Além de monitorar a situação de frequência ou abandono, também serão 

contrastadas as respostas enviadas pelos estudantes do grupo de controle e de 
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tratamento a perguntas feitas no início e ao fim do experimento sobre a intenção de 

voltar a participar das atividades escolares ainda em 2021. 

 

Intervenção  

 

Para efeitos deste experimento, a proposta é que os grupos de intervenção e 

controle recebam mensagens idênticas ao início (mensagem 1) e ao final (mensagem 

10) do experimento. Estas mensagens são responsivas e têm o objetivo de permitir a 

avaliação das intenções dos jovens em frequentar as aulas no início e no fim do 

experimento.  

Quanto aos participantes do grupo de tratamento, estes deverão receber dez 

mensagens no total, ao longo de quatro semanas (conforme o cronograma sugerido).  
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Quadro 3 - Plano de mensagens 

N° 
BARREIRAS/ PRINCÍPIOS 

COMPORTAMENTAIS 
SMS  REFERÊNCIA 

1 Pergunta 

TODOS NA ESCOLA: As aulas 

estão acontecendo! Você pretende 

voltar a participar das aulas? Por 

favor, responda escolhendo um 

número de 1 a 7, sendo 1 “não 

pretendo participar com certeza” e 

7 “pretendo participar com certeza”. 

Resposta Gratuita. 

– 

2 

Responsabilidade 

individual/Difusão de 

responsabilidade  

TODOS NA ESCOLA: Está nas 

suas mãos! Seja o/a protagonista 

de sua própria história e participe 

do ano letivo de 2021! #entãovai 

DARLEY; LATANE 

(1968) 

3 

Falácia dos custos 

afundados/Continuidade do 

percurso 

 

 

 

TODOS NA ESCOLA: Você já 

investiu mais de 9 anos de esforço 

nos seus estudos. Agora falta 

pouco pra terminar o Ensino Médio! 

#umdiadecadavez 

 

ARKES; BLUMER 

(1985) 
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4 
Viés do presente; 

Saliência; Autoeficácia 

TODOS NA ESCOLA: Pensa aí: 

quais são os seus sonhos? Cada 

dia que você estuda, você fica mais 

perto de realizar tudo que você 

quiser. Como está a sua 

organização para estudar? Por 

favor, escolha de 1 a 7, onde 1 é 

"Organização muito ruim" e 7 é 

"Organização muito boa". SMS de 

resposta grátis. 

DOLAN et al. (2007) 

 

LAIBSON (1997) 

 

FREDERICK; 

LOEWENSTEIN; 

O’DONOGHUE (2002) 

 

GRABOWSKI; CALL; 

MORTIMER (2001) 

5 Reciprocidade 

 

TODOS NA ESCOLA: Nós, 

professores, diretores e todo 

mundo que trabalha na escola nos 

esforçamos muito para oferecer a 

melhor educação para você. 

Agradecemos por você persistir e 

continuar conosco neste ano. 

#estudarvaleapena 

 

FEHR; GÄCHTER 

(2000) 

 

CIALDINI et al., (1975) 
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6 Modelagem social 

 

TODOS NA ESCOLA: Diz aí, você 

sabe o que a Marta, do Futebol, a 

Iza, o Cesar MC e o Thiaguinho, 

cantor, têm em comum? Eles 

persistiram e terminaram o Ensino 

Médio. Inspire-se na trajetória deles 

e de outros ídolos e participe das 

atividades escolares.  

 

BANDURA (1971) 

 

7 Heurística do afeto 

 

TODOS NA ESCOLA: Nos 

importamos com você e sentimos 

sua falta. Queremos seguir o ano 

junto contigo.” #tamojunto 

 

FINUCANE et al. 

(2000) 

 

8 
Mentalidade de 

crescimento 

TODOS NA ESCOLA: Você sabia 

que o nosso cérebro é 

superpoderoso e você pode 

aprender tudo o que quiser? 

Participe das atividades da escola e 

dê um up nas suas ideias. #genial 

BLACKWELL; 

TRZESNIEWSKI; 

DWECK (2007) 

 

9 
Enquadramento pró-social  

 

TODOS NA ESCOLA: Quanto mais 

você se esforça para continuar 

estudando, mais condições você 

tem de ajudar sua família, sua 

comunidade e as pessoas que você 

ama". #foconofoco 

BÉNABOU; TIROLE 

(2006) 
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10 Pergunta 

TODOS NA ESCOLA:  As aulas 

estão acontecendo! Você pretende 

voltar a participar das aulas? Por 

favor, responda escolhendo um 

número de 1 a 7, sendo 1 “não 

pretendo participar com certeza” e 

7 “pretendo participar com certeza”. 

Resposta Gratuita. 

– 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

O cronograma sugerido para envio das mensagens neste experimento é o 

seguinte: 
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Quadro 4 – Cronograma de envio de mensagens 

Semana Dia Mensagem 

Semana 1 

Segunda-feira 1 

Quarta-feira 2 

Sexta-feira 3 

Semana 2 

Segunda-feira 4 

Quarta-feira 5 

Sexta-feira 6 

Semana 3 

Segunda-feira 7 

Quarta-feira 8 

Sexta-feira 9 

Semana 4 Segunda-feira 10 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Medidas 

 

1. Variável primária 

Quadro 5 – Medidas de análise – variável primária 

Variável Descrição Racional 

1. Estar em 

situação de 

abandono escolar 

em 2021 

 

 

Variável 

categórica 

 

0 = não 

consta na lista 

 

1 = consta na 

lista 

 

Considerando o monitoramento realizado pela SEDU-ES das 

situações e risco de abandono escolar durante o ano letivo, a 

medição desta variável poderá ser feita através da 

comparação das listas com o nome dos estudantes nesta 

situação antes e após a realização do experimento, 

considerando os resultados do grupo de controle e 

tratamento. 

Fonte: elaborado pelos autores 
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2. Variáveis secundárias 

Quadro 6 – Medidas de análise – variáveis secundárias 

Variável Descrição Racional 

1. Intenção de voltar a 

participar das aulas em 

2021 

Variável categórica 

Escala Likert de 1 a 7, sendo 1 “não 

pretende participar com certeza” e 7 

“pretende participar com certeza”. 

Análise das declarações de 

intenção sobre a volta ou não à 

escola até o fim de 2021. 

 

2. Nível de organização 

dos estudos 

Variável categórica 

 

Escala Likert de 1 a 7, em que 1 é 

"Organização muito ruim" e 7 é 

"Organização muito boa".  

Análise do nível de organização 

do aluno para participar das 

atividades escolares em 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores 
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3. Variáveis complementares 

Quadro 7 – Outras variáveis 

Variável Descrição Racional 

1. Código do estudante 

Identificação 

anonimizada de 

cada estudante. 

(Ex: ALUNO1). 

Para realizar o experimento, será fundamental 

assegurar a anonimidade dos estudantes na 

base de dados para eliminar os riscos de 

enviesamento na alocação nos grupos de 

tratamento e controle. 

2. Código INEP da 

escola 

Identificação da 

escola à qual 

aluno pertence. 

Esta informação permite agrupar os dados por 

escola. 

3.Superintendência 

regional 

Identificação da 

regional à qual a 

escola do aluno 

pertence. 

Se o experimento abarcar estudantes de mais 

de uma regional, pode ser interessante 

analisar se há ou não diferenças relevantes 

nos efeitos da intervenção por regional. 

4. Município 

Identificação do 

município em que 

a escola do aluno 

está localizada. 

Se o experimento abarcar estudantes de mais 

de um município, pode ser interessante 

analisar se há ou não diferenças relevantes 

nos efeitos da intervenção por município. 

5. Localização (Urbana 

ou rural) 

Identificação da 

localização 

(urbana ou rural) 

da escola à qual o 

aluno pertence. 

Se o experimento abarcar estudantes de 

escolas com localização diferente, pode ser 

interessante analisar se há ou não diferenças 

relevantes nos efeitos da intervenção por 

localização. 

6. Sexo Identificação do Após a realização do experimento, será 
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sexo do 

estudante 

(feminino ou 

masculino). 

importante analisar se há ou não diferenças 

relevantes nos efeitos da intervenção por 

sexo. 

7. Cor ou raça 

Identificação da 

cor ou raça 

(amarela, branca, 

parda, preta, não 

declarada) do 

estudante. 

Após a realização do experimento, será 

importante analisar se há ou não diferenças 

relevantes nos efeitos da intervenção por cor 

ou raça dos estudantes. 

8. Etapa de ensino Ensino Médio Estas variáveis indicam o público-alvo para o 

qual a intervenção proposta neste protocolo 

foi desenhada. Se for desejável, a SEDU-ES 

poderá também analisar se há ou não 

diferenças relevantes nos efeitos da 

intervenção por turno. 

9. Ano escolar Primeiro ano 

10. Modalidade Regular 

11. Turno 
Matutino e 

vespertino. 

12. Status de distorção 

idade-série 

Informa se o 

aluno se encontra 

em situação de 

distorção idade-

série. 

Analisar os efeitos da intervenção segundo a 

situação de distorção idade-série dos alunos. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Procedimento 

 

As etapas necessárias para a realização deste experimento são apresentadas no 

fluxograma 1.  
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Fluxograma 1 – Processo do experimento   

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Estratégia de aleatorização  

 

Para definir a amostra e implementar o experimento proposto, a SEDU-ES 

precisará determinar qual será a unidade de aleatorização, ou seja, a unidade que 

será considerada para a distribuição nos grupos de controle (50%) e de tratamento 

(50%). Para subsidiar a SEDU-ES na tomada dessa decisão, a seguir serão 

apresentadas as vantagens e limites da aleatorização no nível da escola e do aluno: 
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Quadro 8 – Considerações sobre as unidades de aleatorização 

Unidade de 

aleatorização 
Racional 

1. Escola 

A aleatorização no nível da escola é a mais segura, uma vez que isso 

permitiria que todos os estudantes em situação ou risco de abandono de 

uma escola alocada no grupo de tratamento receberiam as mensagens. 

Da mesma forma,  todos os estudantes na mesma situação, matriculados 

numa escola alocada no grupo de controle, não receberiam as 

mensagens. Isso asseguraria maior segurança na comparação dos efeitos 

observados nos estudantes alocados em cada grupo. A única questão é 

que a aleatorização no nível da escola implica a participação de um 

número maior de estudantes, já que um número razoável de escolas deve 

ser selecionado para que o experimento tenha validade estatística. 

2. Aluno 

A aleatorização no nível dos estudantes é mais simples, porque seriam 

necessários menos estudantes para realizar o experimento, em 

comparação à opção anterior. Entretanto, esta opção implica alguns 

limites, como o "spillover”, que consiste no risco de que a intervenção 

tenha um efeito nos alunos do grupo de controle. Isto pode acontecer se 

os estudantes conversarem sobre as mensagens (ex: um estudante que 

está no grupo de tratamento mostra a mensagem recebida a outro do 

grupo de controle e este último acaba sendo influenciado pela mensagem) 

ou se o estudante que recebe a mensagem exerce influência direta sobre 

outro que não está no grupo de intervenção (ex: um estudante do grupo 

de tratamento convence um estudante do grupo de controle de que é 

importante continuar assistindo às aulas). 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Dados  

 

O experimento proposto neste documento considera os tipos de dados de 

estudantes disponíveis para a SEDU-ES. Dessa forma, na seção “Medidas” são 

listadas as categorias de dados fundamentais tanto para a realização do experimento 

(identidade fictícia do aluno, código da escola, etapa de ensino, ano escolar, 

modalidade e turno) como para a realização de análises específicas sobre os efeitos 

das mensagens enviadas considerando a regional, o município e a localização da 
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escola dos estudantes, bem como a cor ou raça, o sexo e a situação de distorção 

idade-série destes. 

A proposta é que a própria SEDU-ES implemente o experimento proposto 

neste protocolo, de forma este órgão será responsável pela anonimização dos 

estudantes, pela definição da amostra do experimento, pela alocação dos estudantes 

nos grupos de tratamento e controle, pelo envio das mensagens e pela avaliação da 

intervenção.  

 

Estratégia analítica 

 

Assumindo que a aleatorização será feita ao nível dos alunos, o teste mais 

simples da hipótese principal é o teste qui-quadrado, que envolve uma comparação 

de proporções. O teste compara as proporções de sucesso (sair da lista) e insucesso 

(ficar na lista) em dois grupos independentes (grupos de controle e intervenção), e 

calcula o valor p associado. Conclui-se que há diferenças nas proporções quando se 

obtém um valor p menor que 0,05. É possível realizar análises mais complexas e 

adicionar outros preditores de sucesso. Neste caso, será necessário construir um 

modelo de regressão logística.  

Caso a aleatorização seja feita a um nível superior (ao nível de turmas ou 

escolas, por exemplo), a análise apresentada anteriormente perde validade, pois esta 

não leva em consideração a natureza agrupada dos dados. Para lidar com os 

agrupamentos, será necessário construir um modelo de regressão logística 

hierárquica. Caso a SEDU-ES prefira realizar alguma análise mais complexa do que 

a apresentada, recomenda-se a realização de consulta junto a um especialista. 

 

Cálculos de poder estatístico 

 

O poder estatístico de um teste refere-se à probabilidade de o mesmo concluir 

que existe uma diferença com base em uma amostra, quando realmente existe uma 

determinada diferença na população. Essa probabilidade pode ser calculada de várias 

maneiras, inclusive por simulação.  

A título de exemplo, partilha-se o seguinte cálculo: se a probabilidade de um 

aluno no grupo de controle continuar na lista for 90%, e a probabilidade de um aluno 
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no grupo de intervenção continuar na lista for 80%, e cada grupo incluir 500 alunos, 

teremos 99.25% de probabilidade (“poder”) de concluir que existe uma diferença entre 

os grupos. Este cálculo pode ser reproduzido (inclusive com parâmetros diferentes) 

com o seguinte código, na linguagem de programação R: 

 

Figura 1 – Cálculo de poder estatístico do experimento 

## poder do teste chi-quadrado por simulação 

 

# parametros -------------------------------------------------------------- 

 

#probabilidade de aluno estar ainda na lista no grupo de controle 

prob_controle <- 0.9 

 

#probabilidade de aluno estar ainda na lista no grupo de intervencao 

prob_intervencao <- 0.80 

 

#numero de alunos no grupo de controle  

n_controle <- 500 

 

#numero de alunos no grupo de intervencao 

n_intervencao <- 500 

 

#nivel de significancia 

p_sig <- 0.05 

 

#numero de simulacoes (nao precisam alterar) 

n_sim <- 10000 

 

# funcoes para simulacao (ignorar) ---------------------------------------- 

 

amostra <- function(p0, p1, n0, n1){ 

   

  lista_controle <- rbinom(n = 1, size = n0, prob = p0) 

  lista_intervencao <- rbinom(n = 1, size = n1, prob = p1) 

   

  controle <- c(lista_controle, n0 - lista_controle) 

  intervencao <- c(lista_intervencao, n1 - lista_intervencao) 
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  tabela <- data.frame(controle, intervencao) 

   

  return(tabela) 

} 

 

valor_p <- function(){ 

  p <- chisq.test(amostra(p0 = prob_controle, p1 = prob_intervencao, 

                     n0 = n_controle, n1 = n_intervencao))$p.value 

   

  return(p) 

} 

 

 

poder <- function(n = n_sim, sig_level = p_sig){ 

  return(sum(replicate(n = n, valor_p()) < sig_level)/n) 

} 

 

 

# calculo de poder -------------------------------------------------------- 

 

poder() 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Tal como referido em relação à estratégia analítica, o cálculo de poder 

estatístico tende a se complexificar ao se aprofundar a observação. Caso surja o 

desejo de se realizar um maior aprofundamento do que o apresentado, recomenda-

se consultar especialistas. 

 

Questões éticas do experimento 

 

Em relação a uma possível alegação de que não é justo e ético que apenas 

um grupo de estudantes recebam a intervenção, vale reforçar que o objetivo do 

experimento proposto é justamente testar e averiguar se os nudges realmente terão 

o efeito esperado. Dessa forma, a aplicação da metodologia do EAC fornecerá 

informações precisas para subsidiar a SEDU-ES na formulação de políticas públicas 

baseadas em intervenções comportamentais no futuro. Além disso, a metodologia do 



142 

 

experimento favorece a transparência porque as pessoas elegíveis a participar da 

intervenção seriam alocadas aleatoriamente nos grupos de tratamento e de controle, 

o que significa que todas teriam a mesma chance de participar ou não participar. 

 

Mapeamento de riscos  

 

Apresenta-se a seguir um conjunto de riscos na implementação do 

experimento e as possibilidades de mitigação destes. Vale ressaltar que qualquer 

alteração no experimento exige uma revisão destes riscos. 
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Quadro 9 – Mapeamento de riscos 

Risco Detalhes Resolução 

Base de dados com telefones 

desatualizados. 

Se houver números de telefone 

desatualizados, não será 

possível assegurar que o SMS 

atingirá o público-alvo do 

experimento. 

Como não será possível 

identificar quais os telefones 

atualizados, será estimado 

apenas o efeito de estar no 

grupo experimental (intention-

to-treat analysis). 

Base de dados mista, em que 

não é possível identificar quais 

são os telefones dos 

estudantes e responsáveis. 

Se não for possível identificar 

quais os números de telefone 

de estudantes e responsáveis, 

não será possível assegurar 

que o SMS atingirá o público-

alvo do experimento. 

Como não será possível 

identificar quais os telefones de 

estudantes e de responsáveis, 

será estimado apenas o efeito 

de estar no grupo experimental 

(intention-to-treat analysis). 

Estudantes não abrem as 

mensagens 

Não é possível assegurar que 

os estudantes lerão as 

mensagens. 

Como não será possível 

checar se estudantes lerão as 

mensagens, não será 

estimado o efeito de ler a 

mensagem, mas sim o efeito 

de estar no grupo experimental 

(intention-to-treat analysis).  

Spillover 

O spillover consiste no risco de 

que a intervenção tenha um 

efeito nos alunos do grupo de 

controle. 

Este risco pode ser bastante 

reduzido se a aleatorização for 

feita no nível das escolas. 

Dados limitados para a 

avaliação da intervenção. 

A previsão é de que o único 

indicador para avaliar os 

efeitos da intervenção seja a 

saída da lista de estudantes 

em risco ou situação de 

abandono escolar.  

Enviar mensagens no início e 

ao fim da intervenção para 

captar as intenções dos 

estudantes de participar da 

escola em 2021.  

Fonte: elaborado pelos autores  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi demonstrado ao longo deste trabalho, a última etapa da Educação 

Básica brasileira foi se consolidando de forma mais expressiva a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e, de modo definitivo, em 2009, quando 

foi promulgada a lei que estabeleceu a sua obrigatoriedade. Entretanto, mesmo diante 

de inúmeras iniciativas – tais como o desenho e a implementação de programas como 

o Novo Ensino Médio, o Enem, a formação continuada para docentes do EM e a 

criação de condições financeiras e de gestão, como o Novo Fundeb e o Plano 

Nacional de Educação –, assegurar a permanência dos estudantes no Ensino Médio 

público na escola segue como um dos maiores desafios da política educacional 

brasileira. 

Esta constatação levou à investigação, por este trabalho, dos fatores e das 

variáveis associados ao abandono e à evasão escolar no Ensino Médio, em especial 

no primeiro ano. Ao longo da pesquisa, ficou evidente a expressividade da falta de 

interesse enquanto um dos principais motivos reportados para justificar a saída da 

escola, tanto no Brasil como no Espírito Santo.  

Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho foi o de apresentar uma 

intervenção de nudging como solução complementar aos esforços da SEDU-ES no 

enfrentamento ao abandono e à evasão escolar: o propósito da intervenção é a de 

estimular os jovens do Ensino Médio a permanecerem na escola. 

Embora a revisão da literatura sobre o fracasso escolar tenha apontado para a 

relevância de um conjunto de fatores intra e extraescolares quando se trata do 

abandono e da evasão escolar, os estudos das Ciências Comportamentais Aplicadas 

na área de Educação permitiram a compreensão sobre como fatores cognitivos e 

comportamentais podem afetar o processo decisório de crianças e adolescentes em 

relação às suas trajetórias escolares.  

É preciso notar que, diante do desafio de endereçar um problema multicausal, 

como é o caso do abandono e da evasão escolar no Ensino Médio, realizou-se a 

opção de investigar o desinteresse enquanto fator relevante associado a esses 

problemas. Esta escolha se manteve apesar da constatação de que o referido termo 

é consideravelmente genérico e que múltiplos fatores – tais como a gravidez na 

adolescência, a estrutura da escola e do currículo escolar, a relação com os 
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professores e o crescente interesse/necessidade pelo trabalho – podem estar 

associados a ele. De toda forma, a escolha se justificou pela possibilidade que as 

Ciências Comportamentais Aplicadas ofereceram para aprofundar a compreensão 

sobre as possíveis causas do desinteresse naquilo que diz respeito à influência de 

diferentes vieses na tomada de decisão. 

Ainda em relação à natureza da solução proposta, vale destacar que as 

intervenções baseadas em insights comportamentais são caracterizadas por um 

rigoroso método, o estudo aleatorizado controlado (EAC), tanto para a implementação 

como para a avaliação do experimento. Isto significa que a solução apresentada neste 

trabalho prevê as orientações que permitirão à SEDU-ES testar a intervenção e 

futuramente, dependendo dos resultados obtidos, tomar a decisão sobre escalar ou 

não a intervenção de nudging. 

Quanto aos limites da presente pesquisa, um deles está ligado ao fato de que 

a produção de estudos sobre insights comportamentais na educação ainda é 

predominantemente internacional. Embora esta literatura tenha inspirado as reflexões 

que levaram ao desenho da solução proposta para a SEDU-ES, é fundamental que 

mais pesquisas sobre as causas do desinteresse dos jovens brasileiros em relação à 

escola sejam desenvolvidas e que esse aprofundamento seja também realizado a 

partir da abordagem das Ciências Comportamentais Aplicadas, que têm muito a 

oferecer para refinar a compreensão do comportamento dos cidadãos e, por 

conseguinte, promover o aprimoramento das políticas públicas. Por fim, há de se 

considerar o limite conjuntural imposto pela eclosão da pandemia de COVID-19 no 

ano de 2020, que aumentou o desafio de articulação com os parceiros dado o 

contexto de priorização e gestão da crise na educação. Maiores deverão ser também 

os desafios para o alcance de resultados educacionais diante do impacto da 

pandemia nas redes públicas de educação, como apontam Barros et al. (2021) e 

Lichand et al. (2021). 

Seja como for, os dados de avaliação da implementação da intervenção de 

nudging já ofereceriam contribuições relevantes tanto para o aprimoramento da 

própria intervenção (antes de uma possível aplicação em larga escala), como a 

melhor compreensão sobre as abordagens que realmente funcionam para estimular 

os jovens capixabas e brasileiros a permanecerem na escola (considerando variáveis 

como localização geográfica, gênero, cor ou raça, perfil socioeconômico, entre 



146 

 

outras). Além disso, a realização do experimento também colabora, de forma mais 

ampla, com a produção de conhecimento sobre políticas comportamentais (behavioral 

policies) e a inovação em políticas públicas no Brasil.  

Foi justamente o reconhecimento do potencial dos insights comportamentais 

aplicados às políticas públicas em diversas áreas que levou à criação da primeira 

unidade governamental de nudging – BIT (Behavioral Insights Team) – no Reino 

Unido, em 2010, e é esse mesmo potencial que atualmente se traduz na criação de 

ao menos 202 unidades de nudging aplicado às políticas públicas no mundo. Estas 

unidades se concentram na América do Norte e na Europa, mas estas iniciativas têm 

despontado também na América Latina e no Brasil. Desta forma, espera-se que o 

presente trabalho também represente uma contribuição para a propagação da 

aplicação das Ciências Comportamentais Aplicadas às políticas públicas 

educacionais.
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