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O abandono escolar constitui um tipo de ruptura com a escolarização obrigatória e
pode acarretar efeitos na trajetória educacional dos indivíduos e na universalização da
educação básica, como é objetivado pelas metas 2 e 3 do Plano Nacional de Educação
(PNE); e para os sistemas de ensino, que acabam por ter que responder às demandas
por ampliação da escolaridade de jovens e adultos, como perseguem as metas 8, 9 e
10 do referido Plano. Nesse contexto, o estudo analisa, de modo exploratório, se as
características internas e de organização dos estabelecimentos e sistemas de ensino
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se correlacionam às variações nas taxas de abandono por escola nos anos finais do
ensino fundamental e do ensino médio. Para fins descritivos, recorre aos indicadores
produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) para os anos de 2014 e 2017. Utilizando dados de 2017, o estudo conduz análises
de correlação e regressão para compreender as dimensões relacionadas ao abandono.
Os resultados parciais sugerem que, no caso dos anos finais do fundamental, do ponto
de vista interno, maior percentual de docentes com nível superior se correlacionam a
menores taxas de abandono; em relação ao ensino médio, por sua vez, a ampliação da
regularidade do corpo docente e da média de horas-aula por turma se correlacionam
a uma redução das taxas de abandono. Além disso, escolas com maior complexidade
da gestão apresentaram coeficientes positivos, mesmo com controle por localização e
nível socioeconômico.
Palavras-chave: abandono escolar; ensino fundamental; ensino médio; Plano Nacional
de Educação.
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A Emenda Constitucional nº 59, de 2009 (CF, art. 208, inc. I), consagrou no
ordenamento jurídico nacional que a “educação básica [é] 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” (Brasil, 2009). Assim,
a expectativa é que os indivíduos que ingressam na pré-escola aos 4 anos de idade
concluam a educação básica em uma trajetória regular, com níveis adequados de
aprendizagem, idealmente, até os 17 anos. Esse processo, todavia, não contempla
a totalidade dos sujeitos no Brasil, visto que um percentual significativo de jovens
vivencia formas de ruptura – expressas nas taxas de abandono e de evasão – e acaba
deixando, transitória ou definitivamente, o sistema de ensino ao longo do percurso,
aprofundando as diferenças entre os grupos sociais (Simões, 2016).
Desse modo, a universalização da educação básica e a ampliação da escolaridade
de jovens e adultos ainda se colocam como desafios importantes à melhoria da
qualidade educacional no País. A relevância da questão está expressa nos objetivos
do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), que possui metas dedicadas a
garantir a melhoria da cobertura escolar e da conclusão (metas 2 e 3) e a ampliação da
escolaridade de jovens a adultos (metas 8, 9 e 10).
Como é registrado pela literatura educacional (Hunt, 2008), as desigualdades
socioeconômicas, as disparidades nas condições de acesso e permanência, a
qualidade da educação que é oferecida, as vulnerabilidades de várias ordens, entre

outros fatores, concorrem para (re)produzir fenômenos como o abandono escolar. De
tal modo, um número elevado de jovens em situação de distorção idade-série ou já
fora da escola sem a educação básica completa e com baixa qualificação acaba por
gerar uma demanda por educação de jovens e adultos (EJA), com custos adicionais ao
setor público, bem como novos desafios pedagógicos à permanência e à conclusão da
educação básica de forma universal.
Os fatores relativos ao contexto socioeconômico remetem às condições
estruturais da sociedade brasileira, nas quais os indivíduos e os grupos sociais
vivenciam formas assimétricas de acesso aos recursos escolares. Tais aspectos geram
fenômenos para os quais as “soluções”, muitas vezes, se encontram fora da capacidade
de atuação direta dos docentes, dos gestores das unidades escolares ou dos sistemas
de ensino (municipais ou estaduais), dado que demandariam, entre outras ações,
políticas públicas intersetoriais, que vão além daquelas sob responsabilidade direta
dos setores educacionais.
A importância das dimensões socioeconômicas, todavia, não esgota os fatores
explicativos do abandono. É preciso considerar também se as características internas
e de organização da escola apresentam associação/relação com o abandono escolar,
podendo contribuir para a manutenção, a ampliação ou a redução do fenômeno. Por
isso, uma análise de indicadores relativos aos processos que se desenvolvem nos
estabelecimentos escolares, em muitos casos sob gerência de atores como os docentes
e o corpo dirigente das instituições ou dos sistemas de ensino, pode contribuir para
uma reflexão conceitual e também para uma compreensão mais detalhada sobre o
fenômeno do abandono, assim como das práticas e recursos que, no nível da escola,
poderiam colaborar com a sua redução.
O presente estudo analisa as taxas de abandono dos anos finais do ensino
fundamental e do ensino médio, em função das características dos estabelecimentos
educacionais e dos processos a eles circunscritos, como número de matrículas por
escola; número de etapas; média de alunos por turma; média de horas-aula diárias;
percentual de docentes com nível superior; índice de regularidade docente; índice
de complexidade da gestão escolar; indicador de nível socioeconômico das escolas;
distorção idade-série; e taxas de reprovação. É preciso frisar que a análise se concentrou
nos indicadores disponíveis no Censo Escolar da Educação Básica, especificamente
nas taxas de abandono calculadas por escola, conforme conceito adotado pela Diretoria
de Estudos Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Deed/Inep),1 e recorreu ao Indicador de Nível Socioeconômico da
Escola, para fins de controle da análise.
O estudo teve um caráter exploratório e utilizou como métodos investigativos
análises descritivas e de regressão linear múltipla (Hair, 2009), de modo a compreender

1

Ver: Taxas de rendimento escolar (Brasil. Inep, [2018]).
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a distribuição dos dados e verificar as correlações entre as variáveis explicativas e
as oscilações nas taxas de abandono por escola. A finalidade não foi constituir um
modelo preditivo, mas compreender possíveis associações de características inerentes
à escola (“fatores intraescolares”), como o abandono escolar, de modo a trazer subsídios
ao monitoramento das metas do PNE dedicadas à universalização da educação básica
e à compreensão conceitual do fenômeno.
Nas análises descritivas, foram feitas comparações de dois cortes transversais
(Wooldridge, 2016): os anos de 2014 e de 2017, que abarcam, respectivamente, o ano
de aprovação do PNE e aquele com as bases de dados mais recentes disponíveis na
data de conclusão do estudo. Em relação às análises de correlação e de regressão, o
estudo utilizou apenas os dados relativos a 2017, aos quais também foi adicionada
a variável de nível socioeconômico das escolas, utilizando os valores relativos a 2015,
de modo a ter um controle para a interpretação dos resultados.
Além desta introdução, o texto realiza uma breve revisão de literatura sobre o
abandono escolar; apresenta as bases de dados utilizadas em cada etapa e o tratamento
realizado; faz a análise descritiva dos indicadores relativos às taxas de abandono;
analisa os resultados dos modelos de regressão; e, por fim, contempla uma síntese das
principais conclusões e o delineamento de passos seguintes para a continuidade da
pesquisa.

1 Os sentidos do abandono escolar
A ruptura com o processo de escolarização, de modo que o indivíduo deixe de
frequentar a escola nas etapas obrigatórias, seja por um período curto, prolongado ou
definitivo, constitui um fenômeno com impactos na trajetória escolar e na qualidade
da educação básica, podendo gerar a necessidade de oferta posterior de escolarização
para jovens e adultos que, por ventura, tenham evadido e retornem aos sistemas de
ensino. Por isso, a ruptura acarreta obstáculos para a efetividade do direito à educação.
No Brasil, o direito à educação está definido nos seguintes marcos legislativos:
Quadro 1
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Educação básica e etapas

Idade

(continua)

Legislação
– Art. 208 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade

4-17

– Emenda Constitucional nº 59/2009.
– Lei nº 9.394/1996, art. 4º, inc. I.
– Lei nº 12.796/2013.
– Lei nº 8.069/1990, art. 4º.
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Quadro 1
Principais marcos legislativos do direito à educação básica
obrigatória – Brasil
Educação básica e etapas

Idade

Educação infantil ofertada em creches para crianças de até 3 anos de
idade e pré-escolas para crianças de
4 e 5 anos de idade

0-5

Ensino fundamental obrigatório,
com duração de 9 anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6
anos de idade

6-14

Ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima
de 3 anos

15-17

(conclusão)

Legislação
– Lei nº 9.394/1996, art. 30, incs. I e II.
– Lei nº 12.796/2013.

– Lei nº 9.394/1996, art. 32.
– Lei nº 11.274/2006.

– Lei nº 9.394/1996, art. 35.

A relação entre o ano escolar e a idade do indivíduo no sistema educacional
brasileiro constitui uma característica da qualidade do fluxo educacional. A trajetória
do aluno entre o 1º e o 9º ano do ensino fundamental deve se dar, idealmente, entre
os 6 e os 14 anos de idade, se não houver atraso. Já o percurso entre o 1º e 3º ano
do ensino médio ocorreria, portanto, dos 15 aos 17 anos de idade. Desse modo, a
efetivação do direito do cidadão e o dever do Estado com a educação formal dar-se-ia,
em um sistema educacional eficiente, mediante a garantia de igualdade de condições
para o acesso e a permanência no sistema e uma trajetória escolar regular na educação
básica obrigatória, gratuita e de qualidade, com ingresso aos 4 anos e conclusão aos
17 anos de idade.
Considerando a trajetória escolar na educação básica, é importante distinguir o
“abandono escolar” da “evasão escolar”. O primeiro é relativo às taxas de rendimento
dentro de um ano letivo, o segundo, ao fluxo/transição entre os anos. Desse modo, em
uma situação de abandono, os indivíduos iniciam o ano frequentando a escola e, no
decorrer do mesmo ano, deixam de frequentá-la após uma data de referência. Como
registra o Inep, o abandono é definido como “a porcentagem de alunos que deixaram
de frequentar a escola após a data de referência do Censo” (Brasil. Inep, [2018], p.
2), data essa que era estabelecida2 em 30 de maio para o ano de 2017. Nesse caso, os
alunos iniciaram o ano letivo, mas não o concluíram. Como explica Klein (2003, p.
110, 112), “um aluno afastado por abandono é qualquer aluno que não foi considerado
aprovado ou reprovado. Logo, em um sistema fechado, o número deles é a diferença
entre a matrícula inicial e a matrícula final”.

2

As informações da matrícula inicial, coletadas na primeira etapa do Censo Escolar, têm como referência
a última quarta-feira do mês de maio. (Brasil. MEC, 2007).

Cadernos de Estudos e Pesquisas
em Políticas Educacionais | 2

Fonte: Elaboração própria com base em dados de Brasil. Inep (2017a).
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Fica caraterizada a evasão escolar, por sua vez, quando um indivíduo que estava
matriculado no início do ano t deixa de estar no ano t + 1. Nesse caso, ele pode ter sido
reprovado, abandonado ou mesmo aprovado ao final do ano t, e, ao não prosseguir
matriculado no ano seguinte, t + 1, passa a ser considerado em situação de evadido.
Essa condição pode materializar, portanto, um tipo de ruptura mais acentuada, dado
que o indivíduo não prossegue no sistema de ensino.
Assim, é importante ter em conta as diferenças conceituais para a medição
estatística do abandono e da evasão escolar. De um ponto de vista da relação do direito
à educação, todavia, ambos expressam rupturas com a trajetória escolar, podendo
acarretar prejuízos de aprendizagem e distorção entre idade-série, exigindo ações de
correção de fluxo ou um afastamento mais intenso dos vínculos com a instituição
escolar.
A literatura sobre abandono escolar, foco deste estudo, é ampla e, muitas vezes,
não explicita a distinção com a evasão. Grosso modo, as análises enfatizam ora o
contexto socioeconômico e cultural em que o estudante e a escola se localizam, ora as
características de estrutura e os processos no interior dos estabelecimentos de ensino
como essenciais para se compreender a questão. Assim, o abandono escolar pode
decorrer da “necessidade de ingresso precoce no mercado de trabalho; estranhamento
e falta de adaptação ao modelo escolar (principalmente no ensino médio); dificuldade
de acesso ao estabelecimento escolar”. (Saraiva, 2010). O fenômeno é prevalente entre
os mais pobres, indicando a importância do fator renda (Neri, 2009). A questão do
abandono é analisada também sob a ótica do engajamento dos jovens no processo
educacional (Insper, 2017). Outro conjunto de influências e dimensões também
concorrem para o abandono, como o uso de
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[...] drogas, tempo na escola, sucessivas reprovações, falta de incentivo da família
e da escola, necessidade de trabalhar, excesso de conteúdo escolar, alcoolismo,
localização da escola, vandalismo, falta de formação de valores e preparo para o
mundo do trabalho, podem ser considerados decisivos no momento de ficar ou
sair da escola (Silva Filho; Araújo, 2017, p. 36).
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Ainda que o abandono esteja fortemente relacionado à pobreza, outros fatores
sociais também o afetam. Acrescente-se, de acordo com revisão de literatura feita por
Hunt (2008), problemas de saúde; a situação de órfãos; migrações internas ou externas
e as consequentes dificuldades em acessar a educação nas novas áreas em termos
de linguagem, discriminação, falta de identificação, documentação etc.; crianças
de grupos linguísticos minoritários; gravidez na adolescência; casamento precoce;
práticas sociais de gênero nas famílias, comunidades e escolas, entre outras. Para
Hunt (2008), a escolaridade dos pais também se relaciona à disposição de frequentar
a escola por um período mais longo, particularmente o nível de escolaridade da mãe,
que influenciaria o tempo de acesso para as meninas. A percepção da importância
que os membros da família atribuem à escolarização, assim como a da qualidade da
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educação escolar recebida e da capacidade de as crianças progredirem por meio do
sistema de ensino afetam a prioridade atribuída à escolaridade dentro do lar, podendo
repercutir, também, no abandono.
Ao lado disso, Hunt (2008) também revisa estudos que tratam da relevância de
componentes associados à estrutura escolar e à qualidade dos processos no interior
da escola. De acordo com a autora, fatores como ausência de responsabilização
e absenteísmo dos docentes, assim como falta de recursos de infraestrutura como
mesas, banheiros, quadro e material de apoio ao trabalho, também são apontados
pelos estudos como elementos que contribuem com o abandono. Esses componentes,
por sua vez, têm uma relação com as características de contexto da escola e com
as características socioeconômicas dos estudantes atendidos, pois, como ressalta a
autora,
[...] parece evidente que algumas crianças são mais propensas a receber educação
de pior qualidade. Muitas vezes, essas crianças são de famílias mais pobres, às
vezes rurais e de grupos socialmente desfavorecidos. Qualidade nesses termos
pode estar relacionada a instalações, tempo de ensino, qualidade de ensino etc.3
(Hunt, 2008, p. 40, tradução nossa).

Reddy e Sinha (2010), após considerarem a importância do contexto e das
características socioeconômicas como associadas ao abandono, com base no caso
indiano, também apontam a importância de se considerar a qualidade das condições
nas quais a educação é oferecida como elemento importante na compreensão do
fenômeno:
Onde a infraestrutura escolar é precária, os professores são mal treinados e
motivados e as turmas são numerosas nas escolas do governo, aqueles que não
podem pagar a educação privada estarão sempre mais expostos ao risco de
exclusão.4 (Reddy; Sinha, 2010, p. 16, tradução nossa).

Em uma ampla revisão de estudos sobre school dropout,5 autores apontam

3

“[...] it seems evident that some children are more likely to receive education of poorer quality. Often
these children are from poorer backgrounds, sometimes rural and from socially disadvantaged groups.
Quality in these terms might relate to facilities, time on teaching, teaching quality, etc.”

4

“Where school infrastructure is poor, teachers are poorly trained and motivated and classes too large in
government schools, those who cannot afford private education will always be more at risk of exclusion”.

5

Na literatura em língua inglesa, dropout se refere mais à evasão, enquanto o stopout seria aproximado
ao abandono. Todavia, nem sempre a distinção entre elas é suficientemente explícita. Como apontam
Stratton; O’Toole; Wetzel (2005, p. 4): “by failing to distinguish between dropouts and stopouts (more
permanent versus less permanent withdrawals), researchers may incorrectly identify the factors
associated with true dropout behavior. If ‘standard’ attrition studies have been used to design policy
responses to reduce attrition, these policy responses may be inappropriately targeted”.
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número de alunos por escola, o tamanho das turmas e da escola, a média de alunos por
professor, a ocorrência de atividades extracurriculares e a experiência dos docentes,
constituindo-se componentes importantes para se compreender o fenômeno (De
Witte et al., 2013). De todo modo, os autores ressaltam a relevância de se considerar,
sobretudo, a dinâmica de interação entre os fatores (De Witte et al., 2013).
No Brasil, estudos dedicados a analisar a qualidade educacional, realizados
especialmente com base nos resultados das avaliações de larga escala, lidam com
fatores intraescolares ou extraescolares (Brooke; Soares, 2008), sobretudo buscando
explicar o papel da “[...] unidade escolar sobre o aprendizado de seus alunos”
(Andrade; Soares, 2008, p. 388).
De tal modo, o fenômeno do abandono se deve a fatores internos e externos,
individuais e coletivos. Trata-se de uma situação multidimensional que exige análises
detalhadas de cada um de seus componentes.
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Os dados utilizados neste estudo se referem aos indicadores educacionais
produzidos pelo Inep, com base no Censo Escolar da Educação Básica, divulgados
no site do instituto.6 Os indicadores são publicados originalmente em agregações: por
escolas, municípios, unidades da Federação, regiões e em nível Brasil. Em relação
às taxas de abandono, inicialmente foram utilizados os dados agregados em nível
nacional para análises descritivas gerais. Na sequência, para as análises de correlação
e de regressão, foram trabalhados os indicadores ao nível da escola. Também foram
utilizados, para fins de caracterização das condições escolares da população brasileira,
os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PnadC/IBGE) e, para fins de controle das análises,
o Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas6 de 2015, calculado pelo Inep com
base nos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Foi realizada, inicialmente, a junção entre as bases dos anos de 2014 e 2017, de
modo a ter informações, agregadas por escola, sobre o número de matrículas; número
de etapas; média de alunos por turma; média de horas-aula diárias; percentual de
docentes com nível superior; índice de regularidade docente; índice de complexidade
da gestão escolar; indicador de nível socioeconômico das escolas; distorção idadesérie; taxas de reprovação; e taxas de abandono. Em seguida, foram feitas exclusões de
casos da base de dados, como se explica adiante.
Nas análises descritivas, o estudo não considerou as escolas que apresentavam
taxas de abandono ou de reprovação iguais a 100%. Também foram retirados os casos
que apresentavam média de horas-aula diária por turma superiores a 15h. Ainda em

6

Disponíveis em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>.
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relação aos casos não utilizados, ficaram de fora as escolas com média de alunos por
turma superior a 200 alunos, as que não possuíam informação sobre o percentual de
professores com nível superior, bem como as escolas que não tinham dados acerca do
abandono.
Desse modo, a análise descritiva final utilizou 62.391 escolas com taxas de
abandono dos anos finais do ensino fundamental, no ano de 2014 (após a exclusão
de 79 casos), e 61.726 escolas em 2017 (após a exclusão de 60 casos). Em relação ao
ensino médio, a base utilizada incluiu 27.311 escolas, em 2014 (após a exclusão de
296), e 27.903 no ano de 2017 (após a exclusão de 505 casos).
Em relação às análises de correlação e regressão, foram incluídos o número de
alunos por escolas, a quantidade de etapas e o Indicador de Nível Socioeconômico
relativo ao ano de 2015, de forma a ter um controle adicional. Nesse caso, após a
junção das bases, restaram, em 2017, 38.212 escolas com oferta de anos finais do
ensino fundamental e com dados relativos a todas as variáveis utilizadas. Quanto ao
ensino médio, restaram, após os procedimentos indicados e a inclusão de informações
sobre o nível socioeconômico, um total de 21.012 escolas com casos válidos para todas
as variáveis. Foi sobre esse conjunto específico de instituições que se procederam as
investigações apresentadas mais adiante, a partir do Gráfico 8, bem como as análises
de correlação e regressão.
Os indicadores escolares selecionados para o estudo foram:

Desse conjunto, alguns indicadores são autoexplicativos, tais como a média de
alunos por turma, o número de matrículas por escola, a média de horas-aula diárias
e o percentual de docentes da escola que possuem nível superior. A outros cabem
algumas notas explicativas, tais como a distorção idade-série, o Índice de Regularidade
Docente (IRD), o Índice de Nível Socioeconômico e o Índice de Complexidade da
Gestão Escolar (ICG).
A distorção idade-série constitui um indicador calculado a partir da diferença
entre a idade do estudante e o ano/série em que ele está matriculado. Como dito,

Cadernos de Estudos e Pesquisas
em Políticas Educacionais | 2

– número de matrículas da escola;
– número de etapas da escola;
– média de alunos por turma;
– média de horas-aula diárias;
– percentual de docentes com nível superior;
– índice de regularidade docente;
– índice de complexidade da gestão escolar;
– indicador de nível socioeconômico das escolas;
– distorção idade-série;
– taxas de reprovação; e
– taxas de abandono.
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a educação básica obrigatória se estende dos 4 aos 17 anos de idade, dividindo-se
em etapas. Assim, entre 4 e 5 anos, a expectativa é que a criança esteja matriculada
na pré-escola; entre os 6 e 14 anos, que o estudante frequente e conclua o ensino
fundamental; e, por fim, entre 15 e 17 anos, integralize o ensino médio. Ao longo do
processo, sempre que um estudante tenha uma idade dois anos superior ao ano/série
esperado, configura-se uma situação de distorção idade-série (Brasil. Inep, 2004).
O IRD, por sua vez, avalia a “[...] regularidade do corpo docente nas escolas de
educação básica a partir da observação da permanência dos professores nas escolas
nos últimos cinco anos [...]” (Brasil. Inep, 2015, p. 1). A elaboração do indicador se
justificou em função do reconhecimento de que a alta rotatividade de professores
nas escolas pode afetar o estabelecimento de vínculos com a instituição e os alunos,
pois um docente que permanece pouco tempo na escola tem menos condições para
identificar situações específicas dos estudantes e da comunidade atendida, de dar
continuidade a planejamentos ou de contribuir na resolução de eventuais problemas
pelos quais a escola possa estar passando. O IRD de 2009 a 2013 retratou uma situação
de alta rotatividade dos professores brasileiros (Brasil. Inep, 2015). Assim, o indicador
se mostrou adequado ao estudo por possibilitar a verificação da existência de relações
entre a regularidade docente e as taxas de abandono escolar.
No IRD, para cada par professor-escola, foi atribuída uma pontuação, de forma
que a presença em anos mais recentes e a regularidade em anos consecutivos fossem
mais valorizadas. Dessa forma, foi definida uma pontuação por presença, que é
maior para anos recentes, e, quando o docente está presente em anos consecutivos,
sua pontuação é acrescida de um bônus, chamado de pontuação por regularidade. A
presença do docente em uma escola é pontuada de acordo com a Tabela 1. Assim, o
indicador é definido como a pontuação final de cada par professor-escola, padronizada
para variar de 0 a 5. Quanto mais próximo de 0, mais irregular é o professor e, quanto
mais próximo de 5, mais regular.
Tabela 1
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Ano

Pontual por Presença (PP)1

Pontuação por Regularidade (PR)2

2013

60

-

2012

30

15

2011

20

5

2010

15

2,5

2009

12

1,5

Fonte: Brasil. Inep (2015, p. 1).
1
A pontuação por presença (PP) em cada ano é condicionada à atuação do professor na escola no mesmo ano.
2
A pontuação por regularidade (PR) em cada ano é condicionada à atuação do professor na escola no mesmo ano.
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O ICG é composto por quatro características do estabelecimento de ensino: (1)
o porte da escola; (2) o número de turnos de funcionamento; (3) a complexidade das
etapas ofertadas pela escola; e (4) o número de etapas/modalidades oferecidas. (Brasil.
Inep, 2014). A caracterização de cada um desses componentes leva em conta fatores
inerentes aos estabelecimentos.
O porte da escola foi mensurado pelo número de matrículas de escolarização,
organizado em seis categorias (até 50 matrículas; de 51 a 150 matrículas; de 151 a
300 matrículas; de 301 a 500 matrículas; de 501 a 1.000 matrículas; e mais de 1.000
matrículas). Assume-se que escolas que atendem mais alunos são mais complexas,
dado que demandam maiores recursos físicos e humanos para o trabalho pedagógico,
a organização do tempo e a conservação do espaço.
Para o cálculo do número de etapas/modalidades ofertadas pela escola, foram
consideradas as seguintes classificações: educação infantil regular; anos iniciais
regular; anos finais regular; ensino médio regular; educação profissional regular
(incluindo ensino médio integrado); EJA (qualquer etapa); educação especial (qualquer
etapa). A variável final se distribui em valores que vão de 1 a 7, correspondendo ao
número de etapas/modalidades oferecidas pela escola. Assume-se que as escolas que
oferecem mais etapas são mais complexas, dadas a ampliação do número de estratégias
e demandas pedagógicas requeridas pelo tipo de oferta.
A variável etapa-complexidade indica qual das etapas ofertadas pela escola
atenderiam, teoricamente, alunos com idade mais elevada. Parte-se do pressuposto de
que quanto mais avançada a idade dos alunos e as etapas oferecidas, gerencia-se um
número maior de docentes, mais arranjos para a organização das grades curriculares
são necessários e mais desafios se configuram para a manutenção do estudante na
escola (questões como a distorç ão idade-etapa, conciliação entre trabalho e estudo,
questões motivacionais etc.). Para isso, as escolas foram classificadas nas seguintes
categorias: escolas com oferta de matrículas até a educação infantil ou anos iniciais do
ensino fundamental; até os anos finais do ensino fundamental; até o ensino médio ou
a educação profissional; com oferta de EJA (independentemente da etapa).
Para avaliar o número de turnos de funcionamento das escolas, as turmas foram
vespertino (11h às 16h59); ou noturno (17h às 4h59) e, por fim, a escola foi classificada
de acordo com o número de turnos em que suas turmas funcionam. Assume-se que
escolas que funcionam em mais turnos são mais complexas.
As quatros dimensões são, posteriormente, reunidas em uma única medida
complexa ordinal, que varia de 0 a 6. Assim, quanto mais próximo de 0, menos
complexa é a escola e, quanto mais próximo de 6, mais complexa (Tabela 2).
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Tabela 2
Descrição dos níveis de complexidade de gestão
Níveis

Descrição1

Nivel 1

Porte inferior a 50 matrículas, operando em único turno e etapa e
apresentando a educação infantil ou anos iniciais como etapa mais
elevada2.

Nivel 2

Porte entre 50 e 300 matrículas, operando em 2 turnos, com oferta de
até 2 etapas e apresentando a educação infantil ou anos iniciais como
etapa mais elevada2.

Nivel 3

Porte entre 50 e 500 matrículas, operando em 2 turnos, com 2 ou 3
etapas e apresentando os anos finais como etapa mais elevada2.

Nivel 4

Porte entre 150 e 1.000 matrículas, operando em 2 ou 3 turnos, com 2
ou 3 etapas, apresentando ensino médio/profissional ou a EJA como
etapa mais elevada2.

Nivel 5

Porte entre 150 e 1.000 matrículas, operando em 3 turnos, com 2 ou 3
etapas, apresentando a EJA como etapa mais elevada1.

Nivel 6

Porte superior a 500 matrículas, operando em 3 turnos, com 4 ou
mais etapas, apresentando a EJA como etapa mais elevada2.
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Fonte: Brasil. Inep (2014, p. 6).
1
Características apresentadas por pelo menos dois terços das escolas.
2
Considerando a idade dos alunos atendidos.
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Em conjunto com os indicadores de número de matrículas da escola; número
de etapas; média de alunos por turma; média de horas aula-diárias; e percentual de
docentes com nível superior, esses indicadores permitiram compor um conjunto
de características da gestão da escola que podem trazer subsídios a uma compreensão de
como os processos intraescolares que se desenvolvem sob a gerência dos docentes,
corpo dirigente das instituições e dos sistemas de ensino podem afetar o abandono
escolar.
O Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas (Inse) objetiva situar o
conjunto dos alunos atendidos por cada escola em um estrato, definido pela posse
de bens domésticos, renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo
nível de escolaridade de seus pais. A medida de nível socioeconômico dos alunos foi
calculada com os dados socioeconômicos dos questionários contextuais da Avaliação
Nacional da Educação Básica (Aneb), da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Anresc, denominada Prova Brasil) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O
nível socioeconômico da escola está definido em seis categorias: “o Grupo 1 congrega
as escolas com Inse médio mais baixo e o Grupo 6, com mais alto”. (Brasil. Inep,
[2015], p. 10).
Para fins de controle, foram incluídos os dados referentes ao nível socioeconômico da escola, relativo ao ano de 2015.
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3 Análises descritivas dos dados
Ao se considerar os níveis de escolaridade alcançados pela população brasileira,
nota-se que um percentual elevado daqueles que não frequentavam mais a escola não
possuía a educação básica completa. Tratando especificamente dos que tinham 25
anos ou mais, idade na qual o jovem já poderia, em uma trajetória regular, ter concluído
inclusive o ensino superior e, portanto, estar fora da escola, é possível observar, com
os dados da PnadC de 2012 a 2018 (IBGE), que ao redor de 40% da referida população
não possuía sequer o ensino fundamental completo (Gráfico 1).
Agregando os indivíduos que não frequentavam a escola e que tinham o médio
incompleto, o fundamental completo, o fundamental incompleto ou não tinham
instrução, os valores eram superiores a 45% da população de 25 anos ou mais,
estando, portanto, fora dos estabelecimentos de ensino sem ter concluído a educação
básica. Nesse caso, trata-se de uma parcela da população brasileira que teve acesso à
escola, mas que não completou a educação básica, tendo vivenciado, assim, rupturas
com o processo escolar. Além disso, também chama a atenção o quantitativo referente
aos que não possuíam qualquer nível de instrução, 12,5% em 2012 e 9,2% em 2018
(Gráfico 1).
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População de 25 anos ou mais que não frequenta a escola, por nível de
ensino mais elevado que concluiu – Brasil – 2012-2018
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Pnad Contínua/IBGE (2º trimestre).

Nos últimos anos, é importante ressaltar que ocorreu, no Brasil, uma redução
na taxa de abandono tanto no ensino fundamental como no médio. Em 2007, os
anos finais do fundamental apresentavam uma taxa de abandono na faixa de 6,7%;
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ao longo dos anos, foi sendo reduzida consistentemente, de modo a atingir 2,8%,
em 2017 (Gráfico 2). Desse modo, o percentual daqueles que ingressavam no ensino
fundamental e o concluíam sem que ocorresse algum tipo de ruptura com o processo
escolar se ampliou, denotando melhoras na eficiência dos sistemas de ensino. Também
é relevante destacar que as taxas mais elevadas de abandono se apresentam nos anos
finais do ensino fundamental. De todo modo, o fenômeno ainda permanece sendo
reproduzido.
Em relação ao ensino médio, é possível verificar que, de modo agregado, as
taxas também se reduziram, passando de 13,2% para 6,1%. Se, por um lado, isso
representa um dado positivo, tendo em vista a redução de 7,1 p.p., por outro, revela
a permanência de taxas elevadas de abandono no ensino médio, bem maiores, por
exemplo, do que as registradas no ensino fundamental (Gráfico 2). Cumpre apontar
que os sujeitos na etapa de ensino médio lidam com desafios e complexidades
adicionais, como a transição/conciliação trabalho e estudos, as mudanças de escola, a
constituição de novos vínculos afetivos e familiares, as reconfigurações da identidade,
entre outros fatores com os quais os estabelecimentos de ensino precisam lidar e que
podem trazer desafios adicionais à permanência dos estudantes sem que ocorram
rupturas com a trajetória escolar.
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Taxas de abandono por etapas de ensino – Brasil – 2007-2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais – Taxas de rendimento/Inep.

O ensino médio apresenta taxas de abandono mais elevadas, levando em conta
o nível Brasil (Gráfico 2). Como exemplo, ao conduzir a desagregação, nota-se que é
no 1º ano que o abandono ocorre com maior frequência. Assim como visto em relação
ao ensino fundamental, as taxas de abandono passaram por uma redução no período
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analisado (Gráfico 3). Cabe registar que as taxas de reprovação não passaram por
diminuição similar, sendo inclusive superiores a 15% em todo o período considerado
quanto ao 1º ano do ensino médio. Os dados relativos ao 1º ano do ensino médio
parecem sugerir que os estudantes, mesmo reprovados, não abandonam a escola.
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Gráfico 3
Taxas de abandono e reprovação no ensino médio, por série – Brasil
2007-2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais – Taxas de rendimento/Inep.

Os dados apresentados nos gráficos 2 e 3 referem-se às médias calculadas para o
nível Brasil. Na sequência, são analisadas, de forma descritiva, as informações relativas
às médias registradas por escola, a partir das quais os tratamentos antes descritos
passam a ser aplicados. As taxas de abandono dos estabelecimentos selecionados para
essa etapa do estudo também apresentaram tendência de redução. A comparação dos
dados referentes aos anos finais do ensino fundamental, entre 2014 e 2017, sinaliza
para um achatamento da distribuição de modo que se aproximou de valores mais
A comparação pela localização da escola demonstra que as posicionadas no
campo apresentam maiores percentuais de abandono quando comparadas às urbanas:
os valores superiores da distribuição atingiram – descontando os casos extremos –
percentuais próximos a 20% nas escolas de anos finais do ensino fundamental situadas
no campo (Gráfico 5).
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Brasil – 2014/2017
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Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais – Taxas de rendimento/Inep.
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Gráfico 5
Taxa de abandono por escolas nos anos finais do ensino fundamental,
por localização – Brasil – 2014/2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais – Taxas de rendimento/Inep.

A análise descritiva das taxas de abandono referentes às escolas de ensino médio
permite verificar que ocorreu uma redução nos valores superiores e na mediana da
distribuição, o que segue a tendência já observada na taxa em nível Brasil. Em 2014,
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a taxa de abandono por escola apresentava valores que, na calda superior, rompiam
os 20%. Em 2017, os valores máximos foram reduzidos, mas a quantidade de escolas
com taxas de abandono acima de 5% ainda eram consideráveis (Gráfico 6).
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Gráfico 6
Taxa de abandono, por escolas no ensino médio – Brasil – 2014/2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais – Taxas de rendimento/Inep.

É fato que os valores abarcam realidades heterogêneas, visto que diferentes
formas de organização estão inclusas, como as escolas privadas e públicas, federais e
estaduais, técnicas ou de ensino propedêutico, entre outras realidades específicas. Já
a desagregação por local da escola, que compara a situação entre as posicionadas em
espaços urbanos e aquelas em áreas definidas como rurais, permite visualisar algumas
diferenças. Em ambos os anos, as taxas médias de abandono no ensino médio das
escolas localizadas no campo apresentaram maior frequência de estabelecimentos
com taxas de abandono superiores a 20% e medianas em posições mais elevadas que
as observadas para as situadas em áreas urbanas (Gráfico 7).
o ensino médio é menor que o das urbanas. De todo modo, os valores sugerem uma
ocorrência mais frequente de abandono em áreas rurais, o que pode estar associado
tanto às condições socioeconômicas como à situação de limitação na infraestrutura
dos estabelecimentos do campo, entre outros fatores, conforme aponta a revisão da
literatura (Gráfico 7).
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Gráfico 7
Taxa de abandono por escolas no ensino médio, por localização
Brasil – 2014/2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais – Taxas de rendimento/Inep.

As análises consideram, até aqui, as escolas que possuíam dados para o
indicador de abandono. A partir deste ponto, as observações se concentram no ano de
2017 e se referem às que tinham informações para todas as variáveis utilizadas, o que
contempla 38.212 escolas dos anos finais do fundamental e 21.012 de ensino médio,
como descrito na parte relativa a tratamento dos dados.
A análise das taxas de abandono pelo ICG, no caso do ensino fundamental,
não apresentou diferenças muito consistentes na distribuição percentual (Gráfico 8).
Em relação ao ensino médio, todavia, as taxas de abandono são mais próximas a zero
nas escolas de menor complexidade, enquanto nas escolas de maior complexidade, a
distribuição era mais distante de zero (Gráfico 9). É importante lembrar que a oferta
do ensino médio também é mais frequente em escolas caracterizadas como de maior

Cadernos de Estudos e Pesquisas
em Políticas Educacionais | 2

complexidade.

90

nível 1

nível 2

nível 4

nível 5

nível 3

nível 6

0

20

40

60

Percentual (%)
80 0
20

40

60

80

Análise das taxas de abandono nos anos finais do ensino fundamental
e do ensino médio a partir das características das escolas

0

20

40

60

0

20

40

60

0

Taxa de abandono ensino fundamental (anos finais)

20

60

40

Gráfico 8
Distribuição percentual da taxa de abandono nas escolas dos anos finais
do fundamental, por Índice de Complexidade da Gestão (ICG) – Brasil – 2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais/Inep.
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Gráfico 9
Distribuição percentual da taxa de abandono nas escolas de ensino
médio, por Índice de Complexidade da Gestão – Brasil – 2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais/Inep.

Em relação à variável de controle nível socioeconômico, as taxas de abandono
nos anos finais do ensino fundamental iguais ou próximas a zero tendiam a ser mais
comuns nos estabelecimentos com maior nível socioeconômico, sobretudo os níveis
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4, 5 e 6 (Gráfico 10). Em relação ao ensino médio, a situação também se verifica, visto
que os estabelecimentos com maior nível socioeconômico (nível 5 ou 6) apresentaram,
em geral, mais escolas com taxas de abandono próximas a zero (Gráfico 11).
Grupo 2

Grupo 3

Percentual (%)
100 0

50

100

Grupo 1

Grupo 5

Grupo 6

0

50

Grupo 4

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

Taxa de abandono ensino fundamental (anos finais)

Gráfico 10
Distribuição percentual da taxa de abandono nas escolas dos anos finais
do fundamental, por nível socioeconômico – Brasil – 2017
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Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais/Inep (2015).
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Gráfico 11
Taxa de abandono nas escolas de ensino médio, por nível socioeconômico
(2015) – Brasil – 2017
Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais/Inep.
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A análise descritiva apontou, no período considerado, uma tendência de
redução nas taxas de abandono, tanto nos anos finais do ensino fundamental como no
ensino médio, verificada nas taxas agregadas em nível Brasil e nas médias por escola.
A desagregação por ICG, que é uma medida composta, indicou que, sobretudo no caso
do ensino médio, as escolas com maior complexidade apresentavam distribuição mais
elevada das taxas de abandono. No caso do nível socioeconômico, os dados também
indicam que as escolas que reuniam alunos com menor nível ostentavam maiores
taxas de abandono.
Na sequência, passa-se a investigar a correlação entre as taxas de abandono e
as demais características dos estabelecimentos de ensino. Inicialmente, realizou-se
uma análise de correlação e, na sequência, modelos de regressão múltipla, visando
compreender as relações que podem existir entre as carcterísticas da escola e as taxas
de abandono, incluindo o controle por nível socioeconômico.

4 Características escolares e as taxas de abandono
Abandonar a escola pode ampliar a distorção idade-série, acarretar prejuízos de
aprendizado ao estudante e ser um indício de situações de vulnerabilidade, sobretudo
quando se consideram os anos finais do ensino fundamental, etapa na qual as taxas de
abandono se elevam. No ensino médio, o abandono pode se associar às necessidades
de conciliar escola-trabalho, gravidez na adolescência, entre outras, como visto na
literatura antes citada. O que se buscou nessa etapa foi investigar se as taxas de
abandono se associam às características e aos processos imanentes à escola. Para
isso, foram utilizados apenas os dados relativos aos estabelecimentos que possuíam
informações sobre o nível socioeconômico de 2015 e dados válidos em 2017 para
todos os indicadores utilizados.
A análise da matriz de correlação entre as variáveis quantitativas dos anos
finais do ensino fundamental (Tabela 3) demonstra que as taxas de abandono das
escolas apresentavam correlação moderada positiva com a distorção idade-série (r de
Pearson de 0,582) e com a reprovação (0,308). Quanto à regularidade docente, a taxa
situação análoga se verifica em relação ao número de alunos por turma, média de horasaula, número de etapas e de matrículas. O percentual de docentes com nível superior
na escola apresentava uma correlação negativa de -0,188 com a taxa de abandono.
Quanto ao nível socioeconômico, nota-se que a correlação era negativa e moderada
(-0,415). Desse modo, entre as características “internas” à escola, foi possível perceber
que a distorção e a reprovação apresentavam correlação positiva com o abandono, ao
passo que o percentual de docentes com nível superior indicava correlação negativa.
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0,035
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Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais – Taxas de rendimento/Inep.
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Em relação ao ensino médio, a análise da matriz de correlação apontava que
a taxa de abandono apresentava correlação positiva com a reprovação (0,268), com
a distorção idade-série (0,625) e com o número de matrículas na escola (0,101). Por
outro lado, a média de horas-aula por turma (-0,311) e o índice de regularidade docente
(-0,148) apresentaram uma correlação negativa com o abandono, sugerindo que a
ampliação nos valores desses indicadores era concomitante à redução do abandono.
Considerando os dados utilizados nessa etapa do estudo, cumpre assinalar ainda que
o nível socioeconômico registrava, em 2017, uma correlação negativa de -0,355 com
a taxa de abandono no ensino médio, isso é, o aumento do nível socioeconômico
correlacionava-se a uma redução do abandono escolar (Tabela 4).
Na sequência, foram utilizados modelos de regressão linear multivariada de modo
a compreender a associação entre características da escola e o abandono, controlando
por variáveis como a localização e o nível socioeconômico do estabelecimento de
ensino. Em outras palavras, o pressuposto que se buscou analisar foi se a participação
dos componentes circunscritos ao lócus escolar se associa com a taxa de abandono do
estabelecimento de ensino, que constitui a variável dependente da análise, enquanto
as independentes são as que aparecem no Apêndice A (Tabela A1).
É importante registrar ainda que, nessa etapa, optou-se por trabalhar também
com as variáveis que compõem o ICG, em particular o número de matrículas e de
etapas. Desse modo, busca-se compreender qual dimensão específica do indicador
se associa ao abandono. O ICG foi incluído no modelo transformado em variáveis
dicotômicas para verificar a sua participação na explicação da variação total, tendo
como categoria de referência as escolas com nível 1 de complexidade da gestão.
Optou-se também por não incluir a reprovação nos modelos, em função da relação de
endogenia que ela guarda com o indicador de abandono.
Em relação ao ensino fundamental, a distorção idade-série apresentava relação
positiva com o abandono em todas as configurações do modelo. A média de alunos
por turma apresentava associação positiva, que deixava de ser significativa, por sua
vez, com a inclusão do controle por local (urbano em comparação ao rural) e com o
ICG. O percentual de docentes com curso superior apresentou coeficientes negativos,
apresentava valores ao redor de 0.35, de modo que as variáveis inclusas nos modelos
eram responsáveis por explicar 35% da variação nas taxas de abandono por escola nos
anos finais do ensino fundamental (Apêndice A – Tabela A1).
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No que se refere ao ensino médio, as variáveis inclusas nos modelos, que partem
de uma composição simples e vão incorporando novas independentes, apresentaram
um R2 entre 0,39 a 0,41, o que permite afirmar que eram responsáveis por explicar
de 39% a 41% da variação total nas taxas de abandono das escolas de ensino médio
consideradas na análise.
Em relação à interpretação dos coeficientes, a distorção idade-série apresentou
associação positiva com o abandono em todos os modelos utilizados, inclusive com
o controle de nível socioeconômico e de localização, tudo o mais constante. Chama
atenção a associação negativa entre IRD e abandono, sugerindo que, nessa etapa de
ensino, estabelecimentos que contam com a permanência mais contínua do docente
apresentam menores taxas de abandono. Situação similar pode ser verificada no que
se refere ao número médio de horas-aula por turma, que foi significativo em todos os
modelos, indicando que o seu aumento se relacionava, em média, à redução das taxas
de abandono, tudo o mais constante, mesmo com a inclusão no modelo de variáveis
de controle como a localização da escola e o nível socioeconômico (Apêndice A –
Tabela A2).
A composição do modelo final para o ensino médio, incluindo as variáveis que
compõem o ICG, assim como ele próprio tendo suas categorias transformadas em
variáveis dicotômicas para a comparação com o nível de complexidade 1, apresentou
valores significativos e coeficientes positivos na comparação entre os níveis mais
elevados de complexidade. Como exemplo, escolas com nível de complexidade 6,
em comparação ao nível 1, apresentavam, em média, taxas de abandono 3,13 pontos
percentuais superiores. Isso ocorria mesmo com a inserção separada de parte das
variáveis que integram o ICG, como o número de etapas e matrículas por escola, bem
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Conclusões
Este estudo identificou alguns fatores intraescolares que se relacionam ao
abandono escolar. Utilizou-se de um conjunto de indicadores escolares produzidos
pelo Inep para realizar uma análise descritiva das taxas de abandono das escolas
brasileiras e dos estabelecimentos de ensino, nos anos de 2014 e 2017, e estabelecer
correlações entre eles em 2017. A associação desses indicadores – número de
matrículas da escola; número de etapas da escola; média de alunos por turma; média de
horas-aula diárias; percentual de docentes com nível superior; índice de regularidade
docente; índice complexidade da gestão escolar; indicador de nível socioeconômico
das escolas; distorção idade-série e taxas de reprovação – permitiu compor, de modo
exploratório, um conjunto de características internas de organização da escola que se
desenvolvem sob a gerência dos docentes, do corpo dirigente das instituições ou dos
sistemas de ensino e que podem afetar o abandono escolar,
A literatura sobre o abandono, comumente, tem enfatizado a importância de uma
variedade de características socioeconômicas, culturais e contextuais, como fatores
extraescolares explicativos das desigualdades educacionais. O presente estudo, por
sua vez, buscou ressaltar alguns atributos específicos das instituições escolares, que
também precisam ser considerados para a afirmação de que as condições nas quais
as atividades educacionais são realizadas podem se relacionar às taxas de abandono
da escola, porém, é importante registrar que a variável de nível socioeconômico se
confirmou como significativa, mesmo com a inclusão de um conjunto de características
da escola.
Os estabelecimentos com maior complexidade da gestão são aqueles que
convivem com diversas etapas de ensino, um número elevado de estudantes em
quantidade maior de turnos, circunstâncias que demandam mais recursos físicos e
humanos para o trabalho pedagógico. Quanto mais avançada a idade dos alunos e as
etapas oferecidas, gerencia-se um número maior de docentes, mais arranjos para a
organização das grades curriculares são necessários e mais desafios são enfrentados
para a manutenção do aluno na escola (questões como distorção idade-etapa,
conciliação entre trabalho e estudo, questões motivacionais etc.). Isso ficou mais
Cadernos de Estudos e Pesquisas
em Políticas Educacionais | 2

evidente quando se considerou as taxas de abandono no ensino médio, que foram

98

maiores em estabelecimentos mais complexos.
Por outro lado, maior regularidade do corpo docente e maior percentual
de professores com ensino superior são características dos estabelecimentos com
menores taxas de abandono, especificamente no ensino médio. A alta rotatividade de
professores nas escolas pode afetar o estabelecimento de vínculos com a instituição
e com os estudantes, pois um docente que permanece pouco tempo na escola tem
menos condições de identificar situações específicas dos estudantes e da comunidade
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atendida, de dar continuidade a planejamentos ou de contribuir na resolução de
eventuais problemas pelos quais a escola possa estar passando.
A análise priorizou a importância dos chamados fatores “internos” para a
compreensão do abandono escolar no ensino fundamental e médio, mas importa
destacar que a própria distinção feita entre o que se constitui como externo e interno
não é absoluta quando se trata de fenômenos sociais. Os fatores “externos” podem
ser (re)produzidos, legitimados no “interior” de instituições escolares e reconhecidos,
posteriormente, como pertencentes a esferas quase inatingíveis pela ação, como a
“estrutura”, o “sistema”. Além disso, aquilo que é produzido internamente na escola
em uma determinada etapa da educação básica, como a reprovação e/ou o abandono
no ensino fundamental, produz uma distorção idade-série que, posteriormente, no
ensino médio – etapa seguinte ao ensino fundamental na qual, geralmente, ocorre
uma mudança de instituição –, transforma-se em “fator externo”, algo que o indivíduo
já porta ao ingressar na nova etapa. Nessa direção, alguns estudos destacam ser
importante ter “mais informação acerca dos diferentes atores, de suas instituições
escolares e de suas relações intra/extraescolares para entender como os alunos se
mostram desinteressados pela escola e não concluem o ensino médio” (Soares et al.,
2015, p. 760).
A escola, portanto, compreendida como uma instituição social complexa, possui
características organizacionais e estruturais próprias que se articulam às características
socioeconômicas dos sujeitos. O abandono, desse modo, se relaciona a um conjunto
de fatores que variam de acordo com o contexto social, circunstâncias individuais,
familiares. Ao mesmo tempo, fatores relativos à qualidade física e aos processos
nos quais a escolarização ocorre também apresentam correlação com o fenômeno e
precisam ser melhor explorados conceitual e empiricamente. Assim, compreender
a interação entre os componentes “externos” e “internos” pode contribuir para os
resultados do abandono, no sentido de sua redução ou reprodução.
Os próximos passos do estudo consistirão em recorrer a análises com dados
longitudinais das trajetórias escolares dos estudantes em tipos distintos de oferta de
ensino médio (propedêutico ou profissionalizante), de modo a reunir subsídios para
refletir acerca do papel da escola e da forma como as características internas de sua
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apêndice a – tabelas
(continua)

(0,00161)

(0,00158)

(0,0293)

-0,0818***

0,136***

0,136***
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INSE

Nº etapas

Nº
matriculas

Docentes
com superior

Hora-aula

Aluno-turma

IRD

Distorção

Variáveis

(0,00156)

0,136***

(0,0198)
-0,0188***
(0,00153)

(0,00297)
0,000738
(0,0197)
-0,0179***
(0,00150)

(0,00306)
-0,0123
(0,0199)

(0,00305)

(0,00156)

-0,0190***

(0,0199)

0,0136

(0,00378)

0,0114***

(0,0298)

-0,0533*

(0,00156)

0,132***

(0,00161)

-0,0117***

(0,0200)

0,0460**

(0,00378)

0,00640*

(0,0299)

-0,00762

(0,00180)

0,119***

(0,00165)

-0,0130***

(0,0200)

0,0456**

(0,00388)

0,00397

(0,0299)

-0,00497

(0,00180)

0,119***

(0,00165)

-0,0131***

(0,0220)

0,0275

(0,00391)

-0,000156

(0,0300)

-0,00494

(0,00183)

0,119***

(4,78e-05)

(0,0198)
-0,0755***
(0,00349)

(0,0199)
-0,0689***
(0,00334)

(0,0199)

0,00424

-0,00934

-0,0233

(4,89e-05)

(4,99e-05)

(4,96e-05)

(0,00366)

-0,0765***

(0,0247)

-0,131***

(5,16e-05)

0,000346*** 0,000359*** 0,000497*** 0,000457*** 0,000360***

0,0154

(0,00368)

0,0123***

0,0246***

0,0171*** 0,0173***

(0,0287)

-0,0600**

(0,00154)

0,132***

(0,0284)

-0,0339

(0,00154)

0,132***

(0,0288)

(0,0288)

-0,0699** -0,0696**

(0,00154)

0,136***

Coeficientes

tabela a1 – Taxa de abandono do ensino fundamental – coeficientes estimados da regressão multivariada – Brasil – 2017

Apêndice

104
(conclusão)

0,340

0,339

38.575

(0,0991)

(0,0321)

39.486

-0,669***

-0,919***

0,339

38.487

(0,133)

0,339

38.486

(0,162)

-1,165*** -1,110***

Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais/Inep.
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Notas: 1) Robust standard errors in parentheses.
2) Método MQO.

R2

Observações

Constante

icg_dummie6

icg_dummie5

icg_dummie4

icg_dummie3

icg_dummie2

Local

Variáveis

0,345

38.212

(0,211)

0,221

0,346

38.212

(0,218)

0,405*

Coeficientes

0,346

38.212

(0,236)

0,491**

0,353

38.212

(0,268)

3,315***

0,353

38.212

(0,294)

3,862***

(0,0651)

(0,0650)

0,357

38.212

(0,408)

4,540***

(0,296)

0,0570

(0,289)

0,0880

(0,286)

0,293

(0,283)

-0,413

(0,290)

-0,327

-0,214***

-0,320***

tabela a1 – Taxa de abandono do ensino fundamental – coeficientes estimados da regressão multivariada – Brasil – 2017
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(0,0241)
0,0166***
(0,00342)

(0,00380)
-0,633***
(0,0237)
0,0178***
(0,00341)

(0,0539)
0,0269***
(0,00376)
-0,622***
(0,0236)

(0,0540)
0,0191***
(0,00374)

(0,0540)

-0,753***

0,0241***

(0,0545)

-0,786***

(7,16e-05)

-0,254***

(6,23e-05)

(6,23e-05) (6,28e-05)

-8,30e-05

-0,0217

-0,000162*** -0,000197***

(0,0342)

(0,0337)

8,77e-05

(0,00353)

(7,56e-05) (7,50e-05)

0,000390***

(0,00353)

(0,0398)

-0,0228

-0,0435

(0,0264)

-0,573***

(0,00431)

0,00539

(0,0575)

-0,747***

(0,00386)

0,195***

0,0174*** 0,0137***

(0,0251)

-0,623***

(0,00436)

0,00943**

(0,0568)

-0,800***

(0,00371)

0,199***

(0,0342)

(7,62e-05)

(7,49e-05)

0,000411***

0,000364*** 0,000390***

0,0177***

(0,0250)

-0,623***

(0,00438)

0,0115***

(0,0567)

-0,792***

(0,00371)

0,199***

(0,00354)

0,0162***

(0,0247)

-0,618***

(0,00437)

0,0122***

(0,0563)

-0,801***

(0,00293)

0,203***

(0,00345)

-0,611***

(0,00410)

0,0139***

(0,0546)

-0,814***

(0,00286)

-0,876***

(0,00285)

-0,879***

(0,00284)

0,203***

(0,00278)

0,204***

(0,00278)

0,205***

(0,00271)

0,218***

0,218***

Coeficientes

0,221***
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INSE

Nº etapas

Nº
matriculas

Docentes com
superior

Hora-aula

Aluno-turma

IRD

Distorção

Variáveis

(continua)

tabela a2 – Taxa de abandono do ensino médio, coeficientes estimados da regressão multivariada – Brasil – 2017
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105

106

Variáveis

Observações

Constante

icg_dummie6

icg_dummie5

icg_dummie4

icg_dummie3

icg_dummie2

Local

0,398

0,399

21.012

(0,219)

(0,191)
21.012

1.864***

2.434***

0,413

21.012

(0,240)

4.699***

Fonte: Elaboração própria com base em dados dos Indicadores Educacionais/Inep.
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Notas: 1) Robust standard errors in parentheses.
2) Método: MQO.

R2

(conclusão)

0,413

21.012

(0,350)

3.295***

0,414

21.012

(0,351)

3.433***

Coeficientes

0,414

21.012

(0,388)

3.631***

0,414

21.012

(0,395)

3.801***

0,415

21.012

(0,394)

4.020***

(0,170)

(0,171)

0,418

21.012

(0,540)

2.685***

(0,460)

3,131***

(0,437)

2,258***

(0,422)

2,097***

(0,423)

1,408***

(0,418)

1,339***

-0,481***

-0,559***

tabela a2 – Taxa de abandono do ensino médio, coeficientes estimados da regressão multivariada – Brasil – 2017
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