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RESUMO 
 
 

A partir da leitura do Plano Diretor de uma escola de ensino fundamental da rede municipal de 
Taubaté-SP, realizada no momento do exercício de diagnóstico proposto como atividade inicial 
do PIBID-Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à docência, tivemos contato com a 
problemática do abandono e evasão escolar. Com isso em mente, elaboramos uma pesquisa 
que tem como tema o problema do abandono dos estudos e da evasão escolar que tem 
preocupado os educadores e responsáveis pelas políticas públicas de educação pelo Brasil. 
Neste estudo procuramos compreender as taxas de abandono e evasão nas escolas, assim 
como suas principais causas e possíveis soluções para um melhor acompanhamento no 
processo da formação escolar dos alunos. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 2,9 
milhões de jovens formam o índice de abandono escolar, isso tem chamado atenção por seu 
alto índice nos sistemas atuais de educação. As taxas de abandono e evasão escolar referem-
se a momentos escolares distintos. O abandono escolar ocorre quando o aluno não finaliza o 
ano letivo por excesso de faltas, mas no ano seguinte ele retoma sua matrícula na escola, no 
entanto se este aluno não tornar a matricular-se na série que abandonou, ele passa a fazer 
parte da taxa de evasão. Tendo também as desigualdades regionais receptíveis, os índices 
mais elevados se encontram nas regiões mais carentes, outro aspecto relevante a ser 
analisado é a sua maior incidência no Ensino Médio. Apesar de muitos problemas dependerem 
de ações do poder público, iniciativas no âmbito da própria escola podem ajudar a minimizar 
esses altos índices, sendo que uma das alternativas a ser tomada seria acompanhar as listas 
de alunos, para assim assegurar a frequência escolar de cada indivíduo. Com base no estudo 
feito até agora, nesta escola, podemos notar que, segundo o Plano Diretor quando se obtinha 
maior taxa de reprovação, menor era a taxa de evasão escolar. Esta situação encontrada se 
contrapõe ao que normalmente se vê referido nas políticas públicas e nos estudos do MEC. 
Assim, a partir do contato com a realidade de uma escola foi possível problematizar a relação 
entre as taxas divulgadas e o que de fato ocorre nas escolas, o que nos fez refletir sobre a 
relevância das informações obtidas nos órgãos governamentais e que eles devem ser melhor 
analisadas. Observou-se também que a evasão escolar não se restringe ao ensino médio, 
como geralmente se acredita, pois a evasão é maior nesse nível de ensino. 


