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RESUMO 

 
Introdução: A evasão escolar é um problema crônico em todo o Brasil, sendo muitas vezes 

passivamente assimilada e tolerada por escolas e sistemas de ensino, que chegam ao cúmulo 

de admitirem a matrícula de um número mais elevado de alunos por turma do que o adequado 

já contando com a "desistência" de muitos ao longo do ano letivo. Com base no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) 8.069/90, onde prevê a proteção integral a criança e ao 

adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 que disciplina a educação 

escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias, 

na ocorrência de um número elevado de faltas sem justificativa e a evasão escolar ferem os 

direitos das crianças e dos adolescentes, cabendo assim à instituição escolar valer-se de todos 

os recursos dispostos para garantir a permanência dos alunos na escola. Objetivo: O presente 

artigo tem por objetivo analisar a evasão escolar, uma vez que são muitos os motivos que levam 

o aluno a deixar de estudar - a necessidade de entrar no mercado de trabalho, a falta de interesse 

pela escola, dificuldades de aprendizado que podem acontecer no percurso escolar, deficiências 

no transporte escolar, falta de incentivo dos pais, mudanças de endereço e outros, bem como 

quais os instrumentos que podem ser utilizados para tentar minimizar, esses problemas. 

Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica para o levantamento do 

aporte teórico sobre o tema. Resultados e discussão: Mesmo diante dos esforços a educação 

brasileira ainda se encontra carecida de atenção, pois todos os dias é perceptível que o número 

de alunos em escolas é menos frequente podendo suas causas serem diversas. As escolas 

brasileiras, sempre com foco nas escolas públicas, enfrentam diariamente diversos problemas, 

e em pleno século XXI, um dos problemas mais frequentes enfrentados por jovens e adultos é 

o abandono escolar decorrente da necessidade de auxílio financeiro para a família, pois a 

realidade brasileira não se encontra das melhores e a ajuda de todos os integrantes do grupo 

familiar são importantes para o sustento de todos. Conclusão: Os objetivos deste trabalho 

foram atingidos, porque houve a confirmação que 
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hoje torna-se imprescindível, uma Educação Restaurativa sendo um dos únicos caminhos 

capaz de oferecer a esses meninos e meninas a chance de ter um futuro mais digno. Essa fuga 

do aprendizado podem arrecadar vários problemas, de certa forma, para um todo, uma vez que, 

o indivíduo que se nega a aprender, no futuro a carência de conhecimento irá prejudicar a 

carreira de trabalho do cidadão e daí a importância do Estatuto da Criança e do adolescente 

para tentar dirimir essa situação. 
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