
Como temos evoluído 
na meta de 100% dos 
jovens na escola

Gerações
(cada geração
equivale a 14 

anos escolares)

No ritmo dos dois Estados 
brasileiros que mais 
voluiram nessa questão

Fontes: PNAD (IBGE) 
Unesco Institute for Statistics (UIS)

Dos que saem, 
metade deles 
(15%) é 
porque nem 
se matricula 
no início do ano

Outros 7% do 
total abandonam 
a escola durante 
o ano letivo

Aproximadamente  
5% são 
reprovados 
por faltas
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E levará

200 anos
= 14 gerações 

para atingir a meta
de universalização

do atendimento escolar.
*Países cujo Rendimento Nacional Bruto 

(RNB) per capita em 2015 esteve entre 
US$ 1.026 e US$ 12.475.
Fonte: The World Bank

Ainda levaríamos 
32 anos = 2 gerações
para alcançar a  meta estabelecida

No ritmo dos países
que evoluíram mais rápido 2030 Atingiríamos a meta em 

13,8 anos = 1 geração

Serão necessários 150 anos
= 11 gerações  

para atingir o estágio atual de 
frequência escolar do Chile
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total

2017

Estima-se que  a evasão e o 
abandono gerem custos de

Nível de qualidade de vida aos 35 anos

Acabar com a evasão e o abandono escolar é uma tarefa urgente.
Para mudarmos esse cenário teremos que inovar e muito!

Vamos lá!

No ritmo dos países
de renda média* Atingiríamos a meta em 

19,6 anos = 1 geração
2036

11 14

R$ 643 R$1.425

77%45%

Até o fim de 2017

É principalmente no Ensino Médio que eles ocorrem

NO RITMO ATUAL

Mapa da desigualdade

Aproximadamente 1/4
dos jovens de 15 a 17 anos
não concluirá uma nova série
por falta de engajamento

27% 15% 7%= + 5%+

Já ouviu 
falar sobre EVASÃO E ABANDONO ESCOLAR? 

Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos fora da escola

Fonte: PNAD (IBGE)
Média de 2012 a 2014

Probabilidade de frequentar a escola entre jovens de 15 a 17 anos

Jovens de famílias chefiadas por mulheres negras 
analfabetas, pobres e residentes na área rural

Jovens de famílias chefiadas por homens brancos com pelo menos 
escolaridade média completa, alta renda e residentes na área urbana Probabilidade de ter uma ocupação formal

Planejamento familiar

Renda familiar mensal per capita

Probabilidade de que seu filho irá concluir o EM 
com até um ano de atraso

Probabilidade de avaliar seu estado de saúde como bom

acesse o estudo completo em gesta.org.br Iniciativa

35 bilhões
em perda
de renda

49 bilhões
para a atividade

econômica

18 bilhões
com violência

e criminalidade

28 bilhões
na área

da saúde

R$ 130
 bilhões
 ao ano

2,8 filhos 1,7 filhos

60% 68%

77%50%
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