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Por que um aluno abandona a escola? Por que tantos
jovens no Brasil ainda hoje deixam os estudos antes
de terminar pelo menos o Ensino Médio? Para
responder a perguntas como essas a Fundação

blog

Getúlio Vargas (FGV) realizou um extenso trabalho de
pesquisa, chamado de “Motivos da Evasão Escolar” e que está disponível para consulta online neste link.
De acordo com o estudo coordenado por Marcelo Neri, chefe do Centro de Pesquisas Sociais da FGV, o
primeiro passo é focar nos principais protagonistas do problema: os estudantes e seus pais. Sendo assim, a
pesquisa parte de perguntas diretas feitas a eles.

Site disponibiliza dicas para práticas
educacionais com uso de tecnologias

0

Medida que garante certificado de Ensino
Médio a candidatos do Enem é criticada

0

Aprendizagem se avalia no processo, não
apenas nos resultados finais

1

Pesquisador observa impacto da TV na
educação e comenta outras mídias digitais

0

Domar um bicho de sete cabeças, eu?!?

5

Um dado interessante observado no estudo é que, ao contrário do que se imagina, não é necessariamente
a questão social que faz com que os jovens deixem a escola. A pesquisa demonstra que é em regiões
ricas, quando a economia está mais aquecida que eles deixam a escola. Eles seriam motivados justamente
pelas opções de trabalho, inexistentes em áreas muito pobres.
O estudo avaliou ainda o impacto do programa Bolsa Família. De acordo com o pesquisador, considerando
os estudantes até 15 anos, o benefício é mais importante pelo controle de frequência do que pela própria
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matrícula. O desafio maior está na faixa de 16 a 18 anos. Para Marcelo Neri, o mais importante para
garantir a permanência dos jovens na escola, é necessário tornar a escola mais atrativa.
Com essas observações, a pesquisa conclui que existe um gargalo no Ensino Médio, como já houve um dia
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no Ensino Fundamental.
Recursos tecnológicos enriquecem qualquer aula

O estudo é bem extenso e o link que sugerimos para sua observação é muito completo. Acesse e conheça

Ruanda: laptops mudam relação de estudantes com a escola

o trabalho da FGV e clique aqui para assistir ao vídeo com a entrevista com Marcelo Neri.
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siga-nos no twitter
@terraforum: #Educacao Conheça e vote nos finalistas do
Prêmio Educadores Inovadores! http://cot.ag/9ExNxv
@terraforum: #Educacao #TFedu Confira entrevista em
vídeo sobre motivos da evasão escolar com Marcelo Neri da
FGV. http://cot.ag/aDxO2N
@terraforum: #Educacao 40% dos jovens abandonam a
escola por falta de interesse. Confira a pesquisa no #TFedu.
http://cot.ag/bAYGgl
Mais Resultados
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http://www.tfedu.com.br/webteca/Pages/EvasaoFGV.aspx
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