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RESUMO 

 

Objetivo: Fazer um estudo etnográfico virtual no YouTube, sobre métodos de contenção 

da evasão escolar no ensino básico. Método: trata-se de um estudo etnográfico virtual, no 

sítio de compartilhamento de vídeo do YouTube. O período de coleta dos dados foi no 

mês de setembro de 2019, e adotou-se como critérios de inclusão: vídeos de 1 a 5 minutos 

(free), publicado nos últimos 5 anos. Enquanto que os critérios de exclusão foram: vídeos 

irrelevantes com a temática do estudo, repetidos e com informações inconclusivas em 

relação à questão norteadora. Resultados e discussão: foram analisados 104 recursos 

audiovisuais, entretanto, obedeceram aos critérios de inclusão apenas 45, onde 15 foram 

escolhidos pelo tema, para pesquisa. Quanto ao ano de publicação, seis estudos foram 

publicados no ano de 2019; três estudos foram publicados no ano de 2017; quatro, no ano 

de 2016 e um, em 2015. As categorias temáticas desenvolvidas a partir da análise dos 

trabalhos foram: 1- Ações a nível estadual, no combate à evasão escolar;2 - Iniciativa das 

secretarias de educação municipal, para contenção da evasão escolar; 3 - Ações de 

incentivos aos educandos, na busca da prevenção da evasão escolar. Conclusão: a 

pesquisa teve suas limitações, pois o uso de redes sociais, o YouTube, não dispõem de 

protocolos que norteiam o seu desenvolvimento metodológico, daí a dificuldade em 

encontrar recursos audiovisuais acerca da temática específica trabalhada. Mesmo assim 

contribui, no sentido de averiguar os esforços para viabilizar ações que contribui para o 

combate a infrequência dos educandos. 
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