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Resumo: Durante todo o percurso histórico educacional a evasão escolar se fez presente, é 
uma problemática pertencente à sociedade e traz grandes desafios para educação, assim, 
abordaremos neste artigo tal temática de suma importância; evasão escolar e a interlocução 
entre a criminalidade e os jovens. Entende-se, portanto, que a criminalidade como a é 
evasão não se dão apenas por um fator determinante, mas sim por todo um contexto e 
conjuntura social, cultural e econômica que o individuo está inserido, e a forma com que 
cada um exerce a cidadania 
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Abstract:Throughout the educational historical path truancy was present, which is a problem 
belonging to society and is a challenge for education, so we will discuss in this article this 
issue of paramount importance; truancy and the dialogue between the crime and the youth. It 
is understood therefore that crime as is evasion are given not only by a factor, but by an 
entire context and social, cultural and economic conditions that an individual is inserted, and 
the way people play citizenship. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo abordará a evasão escolar, bem como uma análise sobre a temática a partir da 

trajetória de alguns jovens envolvidos com a criminalidade. Inicialmente, apresentaremos um 

breve histórico da trajetória educacional no país, em seguida, a análise referente a pesquisa 

de Mario Volpi, publicada no livro: O adolescente e o ato infracional, 2006. Focalizando o 

grau e frequência escolar de 54 adolescentes que estiveram privados de liberdade no 

estado do Amazonas.  Assim, o presente trabalho se caracteriza metodologicamente através 

de pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (1991), é elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet.   

Para tanto, refletir sobre a evasão, é indagar a política educacional qual é pertencente ao 

eixo das políticas sociais, e conceitualmente segundo Pereira (2009) as políticas tratam-se 

de estratégia de ação pensada, planejada e avaliada, guiada por uma racionalidade coletiva, 

na qual tanto o Estado como a sociedade, desempenham papeis ativos.  

As políticas, especificamente as sociais, quando concretizadas são reflexos principalmente 

de lutas de uma sociedade e assim passam a ser regulamentadas através das leis, 
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estatutos e etc. Desta forma, propor analisar os desafios e problemas estruturais 

pertencentes à educação, especificamente, a problemática evasão escolar, é identificar as 

conjunturas que devem ser observadas com mais enfoques. 

2. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

A sociedade brasileira passou por mudanças significativas que historicamente contribuíram 

para a construção do sistema educacional público. No país por volta de 1924, ocorre a 

criação da Associação Brasileira de Educação – ABE. Segundo Carvalho (1998), a fundação 

da ABE resultou da união de intelectuais que compartilhavam concepções referentes as 

novas funções da educação, um dos principais intuitos era discutir as possibilidades de 

organização de uma Federação de Associações de Ensino que vinculasse os educadores e 

demais envolvidos na educação de todo país, em torno de um grande movimento nacional 

em prol da questão educacional. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, cria-

se o Ministério de Educação e Saúde Pública, no qual Francisco Campos tornou-se ministro, 

o mesmo, a pedido de Vargas e através de decretos implementa a reforma educacional, 

assim, instituiu-se um Sistema Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Educação, 

fazendo com que a regulamentação educacional organizasse o ensino, do fundamental ao 

superior e profissional. Segundo Moraes (1992) as reformas empreendidas por Campos 

durante sua gestão no ministério efetivamente forneceram uma estrutura orgânica ao ensino 

secundário, comercial e superior. Pela primeira vez na história da educação brasileira, uma 

reforma se aplicava a vários níveis de ensino e objetivava alcançar o País como um todo. 

Com base na Constituição Federal Brasileira de 1934, pela primeira vez na história a 

educação é assegurada como um direito de todos e deve ser promovida pelos poderes 

públicos e família. No período do Estado Novo institui a ditadura de Vargas, inicia-se por 

parte do governo a valorização do ensino profissionalizante, visto que o sistema agrário-

exportador entrava em crise e o processo industrial elevava-se. O governo dá autonomia 

aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais na produção cafeeira. Portanto, a 

população do campo ver oportunidade de elevação social e econômica na educação. Surge 

então, o êxodo rural para os grandes centros urbanos. 

Bittar e Bittar (2012), durante a ditadura de oito anos, o governo editou uma das reformas 

mais duradouras do Sistema Educacional Brasileiro, as chamadas Leis Orgânicas do 

Ensino, mais conhecidas como Reforma Capanema (1942-1946). Esse conjunto das Leis 

Orgânicas do Ensino, editadas de 1942 a 1946, estabeleceram o ensino técnico-profissional 

(industrial, comercial, agrícola); mantiveram o caráter elitista do ensino secundário e 

incorporaram um sistema paralelo oficial (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-

Senai e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -Senac). 
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Por meio do Golpe de Estado estabelece-se a ditadura militar, a partir do período de 1964 

as transformações da sociedade urbano-industrial foram se consolidando, e as escolas 

públicas se tornaram principais aparelhos ideológicos do regime militar, caracterizado por 

pensamentos tecnocráticos e autoritários.  Foram duas as principais reformas que mudaram 

a face da educação nacional, a primeira refere-se a reforma Universitária1 em 1968, qual 

ajustou a universidade ao modelo econômico preconizado pelo regime. A ditadura militar 

editou também a reforma do ensino fundamental conhecida como Lei n. 5.692, de 1971, 

modificando o antigo curso primário e ginásio, para oito anos de escolaridade obrigatória 

mantida pelo Estado. A partir do fim do regime militar, educadores de várias áreas do 

conhecimento passaram a discutir o ensino de forma mais ampla e democrática. 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, na qual considera a educação direito de 

todos e dever do estado, sendo o primeiro dos direitos sociais inerente ao cidadão. No 

processo de redemocratização do Brasil a partir de 1990 as políticas educacionais tomaram 

contornos de caráter neoliberal, isto é, especialmente nos dois governos de Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB, 1995-1998 e 1999-2002) embora as escolas públicas tivessem 

ampliado o quantitativo de vagas e matricula escolar, deixando evidente o impulso e 

universalização da educação descrita através da Constituição de 1988, o ensino nas 

universidades públicas neutralizou, gerando a aposentadoria precoce de alguns professores 

e mais, intensificando consequentemente o processo de privatização do ensino superior 

privado. Ainda sob o governo de FHC a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi 

desencadeada para a contribuição da universalização do ensino. 

O caminho percorrido pela LDB nos 47 anos até sua promulgação teve diversas alterações 

no seu regulamento legislatório, mas a tentativa de organizar o ensino só aparece a partir do 

Golpe Militar decorrente da própria mudança socioeconômica vivida no país. A LDB passa a 

vigorar após longas mudanças e prioridade de educação escolar para crianças e 

adolescentes no ano de 1996. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a (LDB) Lei n° 9.394 

(1996), Art. 2º.  

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

                                                 
1 O movimento estudantil estava mobilizado exigindo a democratização da universidade brasileira 

desde o pré-64 e o governo militar pretendia calar a sua voz. No entanto, embora realizada pelo 
Estado autoritário, acabou incorporando algumas reivindicações do período anterior à ditadura. Essa 
Reforma mudou a face do ensino superior no Brasil, instituindo a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e a pós-graduação no âmbito universitário, além de ter aberto caminho para a expansão do 
ensino privado. Bittar e Bittar (2012). 
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Portanto, observa-se que o processo histórico perpétuo compreender a educação como 

direito e dever que necessita ser assegurado pelo Estado. Assim, em quase duas décadas 

da aprovação da LDB e mais, três décadas da Constituinte 1988, é possível identificar o 

panorama educacional no Brasil, onde se tem escolas, mas o problema em suma, é a 

qualidade de ensino e precariedade. 

3. A EVASÃO ESCOLAR E A CRIMINALIDADE JUVENIL NO AMAZONAS 

A partir do processo migratório apresentou-se diferentes questões para o cotidiano de 

professores, pedagogos e gestores. Silva (2004) os professores não estavam preparados 

para lidar com essa nova clientela e muito menos em criar algum método de ensino 

diferente do habitual, as consequências mais danosas desse processo refere-se a evasão 

escolar e a repetência de muitos estudantes na época. 

A evasão escolar é observada sob o contexto histórico qual é existente há muito tempo, e 

persiste até os dias atuais, as suas problemáticas estão relacionadas tanto na questão 

governamental quanto social, econômica, institucional e outras. Assim, sabe-se que não 

existe um único determinante que explique e justifique a evasão.  

Conceitualmente a evasão escolar compreende, em linhas gerais, o abandono da escola 

durante o período letivo, ou seja, o aluno se matricula, inicia suas atividades escolares, 

porém, em seguida deixa de frequentar a escola, por "uma" ou um conjunto de razões. 

Reinert e Gonçalves (2010). O quadro de evasão apresentado em todo território nacional 

vem se agravando em regiões específicas. Segundo dados do relatório da UNICEF (2012), 

Em termos absolutos, as regiões com maior número de alunos em risco de abandono são: a 

Nordeste (1,7 milhões de crianças) e a Sudeste (pouco mais de 1 milhão). Em termos 

proporcionais, as regiões com mais estudantes em risco são a Norte (18,33%) e a Nordeste 

(17,68%) Os determinantes da evasão escolar podem ser classificados em dois grupos, os 

externos que são o trabalho, as desigualdades sociais, a relação familiar, as drogas e 

outros. Segundo dados do IBGE no Brasil, cerca de 49 milhões de pessoas recebem até 

meio salário mínimo per capita e cerca de 54 milhões de brasileiros não possuem 

rendimento, esses são considerados pobres. As disparidades são explícitas entre regiões e 

estados brasileiros. No Nordeste, 51% da população vive com até meio salário mínimo, ao 

contrário da região Sudeste que é de apenas 18%. Assim, o abandono escolar que ocorre 

geralmente por alunos de rede pública é por questões econômicas. Outro ponto importante 

é a desigualdade social nas escolas, ocorre principalmente com negros de renda baixa por 

vezes excluídos na escola, essa desigualdade gera-se pelo modo de produção e societário 

vigente, segundo Rosa (2013) a maioria dos jovens vem de comunidades periféricas pobres 

e favelas, suas bagagens de experiência são marcadas pelo meio em quem estão inseridos, 
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a violência e o tráfico de drogas fazem parte do cotidianos deles ou de suas histórias de 

vida, consequentemente a pobreza e a miséria acabam fundindo-se com as necessidades 

materiais de existência, resultando, muitas vezes na criminalidade. 

Já no grupo interno que  estão determinados na própria escola, na linguagem,  no professor 

e outros. A metodologia do ensino não motivante, a falta de dinâmica para a maioria dos 

professores ainda é bastante, Silva ao citar Piaget (72/83), o desenvolvimento é produto da 

maturação orgânica, da experiência e interação social, ou seja, a função do professor hoje é 

a de auxiliar as crianças e adolescentes nos seus respectivos processos de construção de 

conhecimento, visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral de tais indivíduos. 

FERREIRA (2011, p. 02) 

Escola: não atrativa, autoritária, professores despreparados, insuficiente, ausência 
de motivação. Aluno: desinteressado, indisciplinado, com problema de saúde, 
gravidez; Pais/responsáveis: não cumprimento do pátrio poder, desinteresse em 
relação ao destino dos filhos; Social: trabalho com incompatibilidade de horário para 
os estudos, agressão entre os alunos, violência em relação a gangues. 

 

Além da constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei. 

8.069/1990 reafirma e complementa o direito à educação. Discorre no seu Capitulo IV, Art. 

53º: A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparando para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Desta forma, fica claro que a educação é geralmente apresentada como a solução para os 

problemas sociais, especialmente, para jovens que estão evadidos e/ou excluídos da escola 

e começam a se envolver com a criminalidade.  

Silva (2005) desenvolve que o sistema escolar estigmatiza em muitos casos os 

adolescentes já marginalizados, os impelindo para o fracasso, exclusão e 

consequentemente evasão escolar. Para Baratta (1999) a relação fracasso escola, refere-

se: 

(...) Uma das primeiras razões do insucesso escolar consiste, no caso dos 
meninos provenientes destes grupos, na notável dificuldade de se adaptarem a um 
mundo em parte estranho a eles, e a assumirem os seus modelos comportamentais 
e linguísticos. A instituição escola reage, geralmente, a estas dificuldades, antes que 
com particular compreensão e cuidado, com sanções negativas e com exclusão, 
como demonstra o fato que as escolas especiais tendem a ser as normais 
instituições escolares para os meninos provenientes de grupos marginais. Tem-se 
observado que, em relação a eles, a escola é um instrumento de socialização de 
cultura dominante das camadas médias, que ela os pune como expressão do 
sistema de comportamento desviante. (p.173) 

 

Assim, os fatores que contribuem para o fracasso e evasão escolar, estão presentes em sua 

maioria, nos grupos marginalizados, isto é, aos adolescentes inseridos em diversas formas 

de exclusão social, sendo a educação mais uma nesse contexto.  
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Volpi (2006) traz em sua pesquisa, o levantamento do perfil de adolescentes envolvidos com 

a prática de ato infracional, em todo território nacional.  No estado do Amazonas, 54 

adolescentes encontravam-se privados de liberdade2, desses, 72% não frequentavam a 

escola, e apenas 28% ainda cursavam. Ver gráfico 01:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 01 – Número de adolescentes que frequentavam a escola. 
Fonte: Volpi, O adolescente e o Ato Infracional (2006). 

 

A conduta infracional se manifesta sob determinadas formas de inadaptação, entende-se 

que ela pode se desenvolver ou ser potencializada pela experiência negativa na escola, 

assim, os aspectos da vivência escolar mais fortemente associados à conduta infracional 

incluem em termos dinâmicos, um desempenho consequente para o enfraquecimento do 

vínculo escolar, mediante o aumento de sentimentos de rejeição e de exclusão, decorrentes 

da frustação em relação à capacidade para a aprendizagem. Bazon, Silva e Ferrari (2013).  

O Fundo das Nações Unidas para Infância destaca que a exclusão escolar, é existente em 

todas as faixas etárias, mas compreende principalmente indivíduos do sexo masculino, 

negros, que vive em família de baixa renda e tem pais ou responsáveis com pouca 

escolaridade. Oliveira e Assis (1999) denunciaram o evidente afastamento do ambiente 

escolar e um preocupante índice de analfabetismo apresentado pelos adolescentes com 

passagens pelo Sistema de Justiça no Brasil. Os dados expostos por Volpi (2006) 

apresentam a taxa de analfabetismos em 9% dos adolescentes amazonenses, mas o maior 

índice refere-se a 69% dos adolescentes que teriam cursado até a 4º do ensino 

                                                 
2 Privação de liberdade significa qualquer forma de detenção ou prisão ou a colocação de uma 

pessoa num estabelecimento público ou privado do qual essa pessoa não possa sair por sua própria 
vontade, por ordem de qualquer autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade pública. 
Regras das Nações Unidas para a Proteção os Jovens Privados de Liberdade, Resolução 45/113, De 
14 de Dezembro de 1990. 
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fundamental, outros 22% tinham o nível escolar da 5º ao 8º. O universo de pesquisa de 

Volpi referente ao estado do Amazonas expõe que na época, não tinha adolescente com 

escolaridade no ensino médio. Ver gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 02 – Número de adolescentes por grau de instrução. 
Fonte: Volpi (2006) O adolescente e o Ato Infracional 

 

Estudo realizado por Gazignato (2006) revelou com base na análise de dados de arquivos 

da Fundação Casa, que entre 1950 e 2002 o nível de escolaridade dos adolescentes 

aumentaram, se concentravam na segunda etapa do ensino fundamental (entre 6º e 9º 

anos) em contraste às idades de concentração da amostra, situadas entre 15 e 17 anos, 

denotando também o problema da evasão. Verifica-se que esse avanço refere-se a todo 

território nacional. Para Toledo e Bazon (2005), o aumento da escolaridade dos jovens se 

fez acompanhar por um aumento real do número de adolescentes praticando delitos e de 

gravidade dos atos, indicando que frequentar a escola, não é suficiente para prevenir a 

conduta infracional, havendo necessidade de entender melhor a vivência escolar desses 

jovens. 

Por fim, entende-se que tanto a evasão escolar quanto a prática de atos delituosos não são 

determinados por um único fator, mas as frequentes condições vividas no contexto 

econômico, social e cultural dos indivíduos estão ligadas para as duas práticas, isto é, estes 

são sim determinantes para a vida do indivíduo que hora caminham pra evasão e/ou pratica 

de atos infracionais.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que é necessário reconhecer todos os fatores que envolvem as causas de 

evasão escolar e a criminalidade, que não basta responsabilizar exclusivamente ao 

indivíduo como quem faz escolhas sob a opção de vida entre as duas práticas. É possível 

ainda, identificar que existem nas duas problemáticas, vários determinantes que contribuem 

para seu acontecimento e estão interligados. 

As dificuldades inerentes ao contexto social, econômico e cultural em que os adolescentes 

estão inseridos são eixos fundamentais e determinantes nesse processo. Entende-

se, portanto, que a relação entre evasão escolar e a criminalidade são faces de uma mesma 

moeda, em linhas gerais refere-se a indivíduos inseridos em vários contextos de exclusão. 

Sendo primordial que a sociedade e o estado considerem esses jovens também indivíduo de 

direitos, pessoas em peculiar desenvolvimento humano para a garantia do exercício de 

cidadania, sem o estigma de delinquentes e irresponsáveis que comentem crimes por 

estarem longe da escola. 

Assim, é indispensável estratégias de erradicação da evasão escolar, programas e projetos 

direcionados a este público indo para além da instituição escola.  
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