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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como foco de investigação a atuação da escola com os 
adolescentes em confito com a lei. Para conhecer um pouco mais sobre esse 
adolescente infrator precisamos entender as condições que colaboraram com o seu 
aparecimento, para isso buscamos compreender como foi a constituição do 
atendimento a infâncial pobre no Brasil, estudo este realizado em uma perspectiva 
histórica, avançando para um momento mais atual, no qual o Estado acaba por 
viabilizar, por meio de leis e de políticas públicas, encaminhamentos que irão  
orientar o atendimento de crianças e adolescentes. O  Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990) é a principal legislação vigente no atendimento da população em 
questão, entendendo a criança e o adolescente a partir dos princípios de Proteção 
Integral e Prioridade Absoluta. O direito a educação de crianças e adolescentes 
foram abordados segundo o ECA (1990), buscando uma compreensão de como 
esses direitos são concretizados. Por fim, para cumprir com o principal objetivo do 
trabalho será apresentado - por meio de dados coletados em campo foi realizado um 
estudo em escolas do município de Londrina/Pr - a realidade dos adolescentes que 
voltam para a escola depois de terem cometido atos infracionais. O estudo 
concretizou-se por meio de entrevistas realizadas em escolas que oferecem a 
modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) que atende a grande parte dos 
adolescentes inseridos no Programa Aprendiz. O estudo possibilitou a compreensão 
de ações as quais são propostas para os adolescentes em conflito com a lei, em 
especial seu encaminhamento para a educação formal, bem como possibilitou a 
compreensão de que, embora ações estejam sendo pensadas e encaminhadas, 
ainda há muito o que ser pensado e feito quando se trata do acolhimento pelas 
escolas, dos adolescentes infratores. 
 

Palavras-chave: Adolescentes. Ato Infracional. Desigualdade Social. Escola. 
Políticas Públicas. 
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1 INTRODUÇÃO     
 

Com o inicio do Estágio Curricular Não Obrigatório em parceria com 

a extinta Secretaria de Estado da Criança e da Juventude (SECJ), atualmente 

funcionando como Secretaria de Estado da Familia e Desenvolvimento Social, se 

pode ter contato com um campo de trabalho na area de pedagogia que muitos não 

conhecem e nem imaginam que exista: o trabalho com os adolescentes em conflito 

com a lei. 

Desde o inicio da graduação esse foi o tema escolhido para realizar 

o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). E com o auxilio do estágio ficou mais 

claro o interesse em abordar tal assunto. No campo de estágio não obrigatório 

realizando semanalmente visitas aos adolescentes que estavam inseridos no 

Programa Aprendiz (Lei Estadual nº15. 200/06), assim como tambem realizava o 

acompanhamento durante o curso de qualificação profissional e sua vida escolar. 

Isso aconteceu por um periodo de dois anos, e durante esse tempo percebi que a 

maior dificuldade dos adolescentes estava na sua relação com a escola, muitos 

abandonavam os estudos chegando ao fim, outros não conseguiam nem realizar a 

matricula no ensino regular. Foi então que surgiu a pergunta: a escola esta 

preparada para receber esses alunos/adolescentes que entraram em conflito com a 

Lei? No decorrer desta pesquisa buscaremos a compreensão da visão da escola, 

frente ao trabalho que é realizado para que esses não voltem a cometerem os 

mesmos atos infracionais.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi fundamentada em uma metodologia de natureza 

qualitativa. Segundo Richardson (1999) “a abordagem qualitativa de um problema 

[...] pode ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 

social” (RICHARDSON, 1999, p. 79).  

Para alcançar os objetivos da pesquisa utiliza se dois 

procedimentos, um estudo bibliográfico e o trabalho de campo. O primeiro nos 

possibilitou fazer o resgate histórico de atendimento à criança e ao adolescente no 
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Brasil, e o segundo foi realizado em instituições que oferecem a modalidade EJA e 

atendem adolescentes em conflito com a lei. 

A pesquisa de campo constituiu-se por meio de uma entrevista 

norteada por seis questões (ver apêndice p. 56), realizada com as pedagogas das 

instituições selecionadas, tendo como objetivo compreender o trabalho desenvolvido 

pela instituição com os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para melhor compreensão do tema, o trabalho é subdividido em três 

capítulos. O primeiro capítulo buscou realizar um estudo a fim de compreender o 

atendimento a infância no Brasil indo das primeiras ações jesuítas em meados do 

século XVI, até o Brasil República, onde se tem a criação do SAM, que mais tarde 

daria lugar a FUNABEM e FEBEM, que atualmente esse atendimento é realizado 

pelos centros de socioeducação, que fazem valer os direitos e deveres promulgados 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O segundo capítulo aborda as leis e políticas vigentes no 

atendimento da criança e do adolescente na atualidade, compreendendo o olhar que 

o Estatuto da Criança e do Adolescente traz frente a essa temática, entendendo a 

visão social, política e econômica que a sociedade em geral tem do adolescente 

infrator. A partir da proposta neoliberal se tem as contradições em relação à 

igualdade social pregada pelas políticas de atendimento aos adolescentes. 

Já o terceiro e ultimo capítulo é voltado para a pesquisa e análise 

dos resultados obtidos referente ao tema proposto, através do trabalho de campo 

verificou se a atuação das instituições frente ao adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa. Mostrando resultados positivos, pois a pesquisa contribuiu 

para o melhor entendimento da reinserção dos adolescentes que estiveram em 

conflito com a lei, buscando compreender o trabalho que a escola realiza junto aos 

adolescentes na intenção de inseri-los no meio social de forma justa, e oferecendo 

uma educação de qualidade independente de sua condição social política ou 

econômica. 
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2 CAPITULO I – CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS: O ATENDIMENTO A INFÂNCIA 

POBRE NO BRASIL 

 

Para saber quem são os chamados “adolescentes infratores” é 

necessário entender primeiro as condições que favoreceram o aparecimento de uma 

camada pobre e marginalizada da população, “produzindo,” dessa forma, sujeitos 

marginalizados. Nesse sentido, o objetivo desse primeiro capítulo é entender como 

se constituiu historicamente o atendimento a infância pobre no Brasil.  

 

2.1 AS PRIMEIRAS AÇÕES 
 
 

O estudo de Couto e Melo (1998) apresenta que o atendimento a 

infância abandonada no Brasil, tem início em meados do século XVI, com a chegada 

dos jesuítas, que tinham por objetivo a civilização dos índios como forma de garantir 

mão-de-obra para a Coroa portuguesa. Com o passar do tempo percebeu-se a 

dificuldade de modificar no índio - já adulto - os seus hábitos, assim o trabalho dos 

jesuítas acabou tomando outro foco: a educação das crianças indígenas.  

De acordo com Couto e Melo (1998), crianças que foram geradas 

por ligações entre os brancos ou negros com mulheres índias juntaram-se com as 

crianças índias, ficando assim conhecidas como os “orphãos da terra”. Essas 

crianças normalmente eram abandonadas por suas mães e não eram aceitas por 

sua tribo. Surgem então as “Casas de Muchachos”, local mantido pela igreja com a 

responsabilidade de cuidar do recebimento das crianças abandonadas, ali recebiam 

educação pautada nas doutrinas da Igreja, historicamente conhecida como a 

primeira ação registrada do afastamento da criança do seu convívio familiar.  

A infância tutelada1 no Brasil nasce logo em seguida. Quando as 

crianças se tornavam adolescentes eram obrigados a saírem das casas, alguns 

voltavam para sua família de origem, alguns não se adaptavam aos costumes de 

suas tribos, assim se juntavam com os que não tinham família, dando origem a um 

grupo que não pertencia a nenhuma etnia e que passavam a viver em regiões 

periféricas. 

                                                 
1
 A infância tutelada é nome que recebia as crianças e adolescentes que ficavam sobre a tutela do 

estado, ou seja, sob o seu cuidado e responsabilidade, por não ter família ou muitas vezes por serem 
abandonados por seus pais e familiares.   
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De acordo com Couto e Melo (1998), em 1543 surgem então as 

Santas Casas de Misericórdia, dirigidas por nobres conhecidos como os “Provedores 

da Misericórdia” os quais tinham como primeiro objetivo cuidar da vida de pessoas 

que não tinham condições, oferecendo-lhes auxílio e atendimento médico.  

No século XVIII o número de crianças que chegavam a essas casas 

eram assustador, de início muitas crianças eram deixadas em frente das casas de 

famílias possuidoras de grande poder econômico ou então nas portas das igrejas, o 

que muitas vezes podia levar-las à morte. Com a dificuldade de encontrar famílias 

que estivessem dispostas a cuidar das crianças que sobreviviam ao abandono na 

Santa Casa de Misericórdia, constituiu o Recolhimento de Meninos Órfãos adotando 

também o sistema europeu de Roda2, com o único intuito de manter em segredo a 

identidade daqueles que depositavam ali “os excluídos do seu direito a afetividade e 

cidadania” (COUTO; MELO, 1998, p.23). 

Em sua independência o Brasil nos mostrava uma queda no tocante 

à qualidade de vida, o que acabou resultando no aumento da criminalidade. A 

massa menos favorecida economicamente acabou buscando nos centros urbanos 

meios de sobreviver, seja por esmolas ou troca por serviços realizados, assim deram 

início a lotação das “Casas de Correção” como ficaram conhecidos os presídios na 

época, onde colocavam tanto os adultos como os adolescentes que cometiam algum 

crime.  

Só no século XIX surgem casas de correção, conhecidas como 

“Instituto de Menores”, empenhadas no atendimento das crianças e adolescentes 

tanto que cometiam algum ato infraciona,l como aquele que sofria o abandono. Uma 

vez internados recebiam toda disciplina que faltou em sua criação, o instituto era 

definido da seguinte forma: 

Estava organizado em duas seções: na primeira ficariam aqueles que 
“forem presos pela Polícia por vadios, vagabundos ou abandonados” 
e também “os que por ma índole não possam ser corrigidos por seus 
paes e tutores”; na segunda seção seriam atendidos aqueles que por 
necessidade “não puderam receber uma educação conveniente e 
apropriada em outro lugar  [...] A educação moral e religiosa era o 
principal objetivo do Instituto de Menores, sendo que o principal 
ponto de educação seria o aprendizado de ofícios. (COUTO; MELO, 
1998, p.25-26 – grifos no original). 

                                                 
2
 A Roda era um dispositivo giratório de madeira, em forma de cilindro, que possuía uma abertura, 

inserido em uma parede, de forma que, como uma janela, desse acesso à parte interna da instituição 
ao ser acionado. A criança era depositada no compartimento, e o depositante “rodava” o cilindro para 
que a abertura se voltasse para dentro (COUTO; MELO, 1998, p.22). 
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Entende-se conforme acima citado que, para a época, nascer 

“pobre” já fazia da criança um futuro marginal, sendo a pobreza entendida como 

crime, a privação da liberdade a criança ou ao adolescente era a pena a se pagar. 

Percebemos que em todos esses acontecimentos o que está em falta são Políticas 

que se preocupem com o fato.  

 

2.2 BRASIL REPÚBLICA 
 

 

Com o Brasil República temos a introdução das idéias higienistas3, 

que lutam por melhores formas de assistência à infância, e somente em 1923 é que 

temos a criação do Juizado de Menores, que traz também a criação de leis 

especificas para a infância, nomeado por Código de Menores. Após essas 

mudanças as crianças passam a ser conhecidas agora como “menores” e são 

divididos em três classes:  

[...] abandonados, para os que não tinham pais; moralmente 
abandonados, para os que eram oriundos de famílias que não tinham 
condições financeiras e/ou morais; e delinqüentes, para os que 
praticavam atos criminosos (COUTO; MELO, 1998, p.28). 

 

Percebemos então, que o primeiro grande ponto está ligado à 

situação econômica do sujeito, onde podia favorecer-lo ou então excluí-lo dos seus 

direitos de cidadão e a sua liberdade.  

Em 1941 com o governo de Getulio Vargas a idéia de que ser pobre 

já era o suficiente para afirmar que a criança seria um criminoso ganhou força, 

juristas e médicos que apoiavam a idéia de que isso seria hereditário ganharam um 

grande aliado na tentativa de “aperfeiçoar a raça”, ou seja, as crianças eram 

privadas do seu direito de crescer em um ambiente sócio-familiar, para serem 

educadas em ambientes não propicio para se tornarem futuros delinqüentes, surge 

                                                 
3
 As idéias higienistas chegam ao Brasil em meados do século XIX e início do século XX, pregando 

um novo ideal pautada na preocupação com a saúde pública de toda a nação, refletindo na educação 
de novos hábitos. O movimento higienista buscava de certa forma “aperfeiçoar” a população. Nas 
escolas eram realizadas avaliações e testes constantes, para classificarem o estado de saúde dos 
educandos, o mesmo acontecia com as crianças e menores da época. As idéias higienistas 
buscavam aperfeiçoar essa “raça marginalizada” (GOIS, 2007, p.5). Disponível em: 
http://www.uel.br/grupo- 
estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Edivaldo_Gois_Jr.pdf 
acesso em 29 de setembro de 2011.  

 

http://www.uel.br/grupo-%20estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Edivaldo_Gois_Jr.pdf
http://www.uel.br/grupo-%20estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Edivaldo_Gois_Jr.pdf
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então o SAM (Serviço de Atendimento ao Menor), que para a época foi considerado 

a única forma de garantir uma boa educação para o menor em risco de delinqüir. 

Não levou muito tempo para que essa idéia fosse levada ao chão, 

como afirma Foucault (1987): 

[...] as instituições fechadas acabam por se tornar “fábricas de 
delinqüentes”, pois na realidade produzem a marginalização ao invés 
de destruí-la, na medida em que separam, classificam e afastam o 
sujeito, no caso a criança da sociedade mais ampla (COUTO; MELO, 
1998, p.32). 

 

Muitas vezes a criança retirada de seu ambiente familiar era 

colocada em locais que possuíam condições físicas piores do que as que tinham em 

casa, o que causava a revolta de muitos. Para manter o controle fazia-se o uso da 

“força” aplicando castigos corporais. O SAM é extinto em 1964, após 23 anos de 

funcionamento por meio de uma comissão instituída por Jânio Quadros. 

Com a extinção do SAM, em meio à ditadura militar surge a 

FUNABEM4 (Fundação Nacional de Bem Estar do Menor), que herda o local, os 

profissionais e os internos, com o discurso da “não internação e a busca de meios 

de integrar o menor a sociedade.” (COUTO; MELO, 1998, p.33). 

Mas a idéia de que a marginalidade era uma “doença” que 

necessitava de tratamento, ainda continuou com a FUNABEM e os “menores 

moralmente abandonados” passam a ser chamados agora de “menores 

carenciados”, e os “delinqüentes” como “menores de conduta anti-social”, mais uma 

vez reforçando a rotulação de uma infância pobre, onde prender a criança inocente, 

pelo simples fato dela, um dia, vir a cometer um ato criminoso, era a solução para a 

“cura”. Não demorou muito para se perceber que a FUNABEM ainda continuava 

repetindo o mesmo tratamento e consequentemente os erros que o extinto SAM 

cometeu.  

Por se tratar de uma política de objetivo nacional a FUNABEM foi 

responsável pelo “treinamento de pessoal e criação de novos modelos de 

atendimento e métodos e técnicas” (COUTO; MELO, 1998, 34), que a partir de 1976 

foi utilizado pela FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor) de todo o 

país, que, de início, continuou com ao atendimento a crianças abandonas e também 

para os adolescentes que cometiam ato infracional.  

                                                 
4
 A FUNABEM atuava pautada no Código de Menores 1979, promulgado pela Lei Federal nº 6.697 de 

10 de outubro de 1979. 
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Mas em 9 de setembro de 1990, com a publicação da Lei Federal nº 

8.069 entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assim as 

FEBEM passa a atender somente os casos de delinqüências, e não mais as 

crianças e adolescentes carenciados. 

 

2.3 A FUNDAÇÃO CASA EM SEUS ASPECTOS RELEVANTES PARA A INSERÇÃO DO 

ADOLESCENTE NA SOCIEDADE 
 
 

No ano de 1998 acontece um programa de descentralização 

proposto pelo então governador Mário Covas, e somente em 2006 é que a 

Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) é 

constituída por meio de uma lei que foi aprovada em 22 de dezembro de 2006 pelo 

governador do estado de São Paulo na época, Claudio Lembo.  

A fundação CASA contou com a participação ativa de seus 

funcionários para a elaboração de metodologias norteadoras para o planejamento da 

instituição, suas metas e ações são norteadas pelos seguintes princípios; Missão, 

Visão e Valores, que podem ser resumidos em seu mapa estratégico5: 

O Mapa Estratégico contém os eixos de ação da Fundação CASA. 
Ao todo, são dez diretrizes derivadas da Missão, da Visão e dos 
Valores da instituição. Sempre com o objetivo final de melhorar e 
aprimorar o atendimento ao adolescente em medida socioeducativa6.  

 
 
A fundação CASA visa:  

Tornar-se referência no atendimento ao adolescente autor de ato 
infracional, pautando-se na humanização e descentralização na 
execução das medidas sócio-educativas, na uniformidade, controle e 
avaliação das ações e na valorização do servidor7. 

 
Dessa forma, podemos perceber que a fundação CASA tem como 

principal objetivo tratar o adolescente autor de ato infracional de forma mais 

humana, apostando no atendimento descentralizado, permitindo que esse 

atendimento aconteça em sua própria comunidade dando importância ao seu 

convívio social e familiar, facilitando ainda mais a sua volta a sociedade. Na maioria 

das vezes são adolescentes provenientes das camadas mais pobres. 

                                                 
5
 Conforme pode ser observado no anexo A. 

6 Disponível em: http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/a-fundacao/visao-missao-e-valores, 
acesso em: 07 de julho de 2011. 
7
 Disponível em: http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/images/mapa.jpg, acesso em: 07 de julho de 

2011. 

http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/a-fundacao/visao-missao-e-valores
http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/images/mapa.jpg
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“O que se pode constatar, no caso do Brasil, é que as políticas 

sociais públicas, na sua maioria reproduzem a desigualdade existente na sociedade” 

(PARANÁ, 2004, p.12), entende-se então que o aparecimento dessa camada menos 

favorecida conhecida como uma camada marginalizada é fruto da desigualdade 

social do país, que se inicia antes do nascimento de uma criança, onde em alguns 

casos lhe é negado o direito de atendimento pré e pós-natal, entrando na infância o 

seu direito de freqüentar a Educação Infantil, e é podado por falta de vagas em 

centros educacionais gratuitos, e, quando chegam ao ensino fundamental e médio 

encontram escolas com pouca responsabilidade em ajudá-los, que não tentam 

motivá-los, nem resgatar a auto-estima desses alunos. 

Ao longo dos tempos, percebe-se que o Estado demonstrou um 

grande esforço para criação e planejamento de políticas e programas de 

atendimento e combate à pobreza. No entanto, em síntese, essas políticas são 

pensadas de forma imediatista, ou seja, resolver de forma rápida o problema que a 

desigualdade social traz, não buscando ir a fundo para conseguir resolver à principal 

“causa” que desencadeia todos os outros problemas, sendo que sua atuação se 

pauta pelas consequências do problema apresentado. Draibe (1998) analisando 

essa questão, afirma que: 

[...] o desempenho dos programas sociais foi sabidamente medíocre. 
[...] o nosso embrionário Estado de Bem-Estar8 mostrava uma muito 
baixa capacidade de intervenção positiva na estrutura de 
oportunidades sociais e na melhoria de equidade, incapaz mais ainda 
de afetar, através de efeitos igualitários e redistributivos, a base da 
pirâmide social – as camadas pobres e miseráveis do país. Em 
resumidas contas: revelava-se quase nula na capacidade de 
incorporação social, deixando à margem do progresso um vasto 
contingente de excluídos de todo tipo [...] seus programas, mesmo os 
mais universais, pouco contribuíram para a redução das acentuadas 
desigualdades sociais.9 

   
Entendemos então que os programas que foram criados para 

minimizar a desigualdade social acabam por excluir ainda mais essa camada, 

separando mais uma vez “a base da pirâmide social”, o cidadão pobre do restante 

da sociedade. 

                                                 
8
 A idéia do “Estado de Bem-Estar Social” surge pós Segunda Guerra Mundial, configura-se por tomar 

pra si toda a obrigação de assistência que vai garantir os direitos mínimos para população na 
educação, saúde, moradia e segurança social.   
9
 Disponível em: http://www.nepp.unicamp.br/index.php?s=15, acesso em 03 de outubro de 2011. 

http://www.nepp.unicamp.br/index.php?s=15
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Por fim, compreendemos então que esse atendimento a camada 

marginalizada inicia-se com as ações jesuítas em meados do século XVI, onde o 

atendimento era destinado a crianças índias e oriundas das relações das mulheres 

negras com os homens brancos, fazendo surgir as “Casas de Muchachos” que eram 

mantidas pela Igreja. Já no Brasil República, com o auge das idéias higienistas, tem-

se a criação do SAM, que saiu de cena para dar lugar a FUNABEM, que foi 

responsável pela capacitação de profissionais que anos mais tarde assumiriam a 

FEBEM. Chegando por fim em sua configuração atual, em centros de 

socioeducação que buscam inserir os adolescentes de forma plena e humana, 

fazendo valer os direitos e deveres promulgados com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
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3 CAPITULO II – POLITICA E LEGISLAÇÃO QUE ORIENTA O ATENDIMENTO A 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NA ATUALIDADE 

 

 

Ao longo da história do atendimento da infância pobre no Brasil 

surgiram muitas políticas, leis e códigos que ajudaram a criar e melhorar esse 

atendimento. Sabemos que hoje a principal legislação é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Nesse segundo capítulo trataremos das principais políticas e 

leis que atualmente são usadas para atender os adolescentes em conflito com a lei. 

 

3.1 ECA: UM NOVO OLHAR SOBRE O ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O Brasil sofre forte influência dos modelos europeus, onde 

acreditava-se que o princípio de uma transformação social estava nas mãos do 

futuro, ou seja, das crianças, assim devería-se oferecer a elas boa educação para 

que mais tarde fosse possível um futuro melhor.  

A realidade não se constituiu segundo o que propõem as leis. Na 

década de 90, o Brasil seguia por uma política de cunho neoliberal10 e, ao mesmo 

tempo, era pregada uma educação para a transformação social do país. As políticas 

públicas que foram criadas para propor a igualdade para todos acabaram por si só, o 

que acabou excluindo ainda mais os menos favorecidos e reforçando mais uma vez 

a desigualdade já existente (PARANÁ, 2004). 

Nessa perspectiva, o atendimento à criança e ao adolescente no 

Brasil teve muitas fases, atualmente toda política de atendimento, seja ela voltada 

para adolescentes em situação de risco ou em conflito com a lei, é regida pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tem como princípio a Proteção 

Integral e Prioridade Absoluta da criança e do adolescente.  

Para se chegar ao que temos atualmente muito foi discutido a 

respeito disso. Os primeiros interesses de tratar a criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos aparecem na Constituição Federal de 1988, que ganha forma 

                                                 
10

 “O neoliberalismo pode ser definido como um modelo político e econômico que limita a participação 
do Estado na economia do país, deixando a responsabilidade do controle econômico para o setor de 
empresas privadas”. (DRAIBE, 1986, 86). 
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com a participação de movimentos populares da época, e, em 1990, com a 

elaboração do ECA. 

De acordo com as diretrizes nacionais para a política de atenção 

integral à infância e à adolescência (2004), em 20 anos de ECA foram conquistados 

muitos avanços, que vão da melhoria ao acesso a educação, queda na taxa de 

mortalidade infantil e a preocupação do governo e da sociedade como um todo em 

relação ao atendimento e a realidade de crianças e adolescentes indiferente de sua 

raça e classe social.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta a criança como 

“sujeito de direito, dando aos menores de 18 anos garantia de direitos e deveres 

regulamentados pela Constituição de 198811”: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, como absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, a educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
(PARANÁ, 2004, p.87)  

 
 Com isso para os adolescentes que respondem por atos 

infracionais, as medidas a serem tomadas são:  

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I – advertência; 
II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços à 
comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de 
semi-liberdade; VI – internação em estabelecimento educacional; VII 
– qualquer uma das previstas no art. 101, I a IV. (PARANÁ, 2004, p. 
97)  

 
 

A idéia de punição e afastamento do convívio familiar e social que o 

Código de Menores de 1979 pregava deu lugar para a garantia de defesa e proteção 

pela família, sociedade e Estado e está previsto em lei, ou seja, receber assistência 

sócia educativa, para que aconteça a promoção de uma reintegração social. 

Na busca pela garantia da proteção integral e atendimento prioritário 

da criança e do adolescente, o ECA institui também a criação de Conselhos de 

Direitos e os Conselhos Tutelares previstos no artigo 277 da Constituição Federal 

Brasileira, que serão compostos por órgãos governamentais e não-governamentais. 

                                                 
11

 Trecho retirado da Palestra ministrada pela APASE (Sindicato dos Supervisores de Ensino do 
Magistério Oficial no Ensino de São Paulo), Disponível em: http://www.sindicatoapase.org.br/, acesso 
em 07 julho 2011.  

http://www.sindicatoapase.org.br/
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O Conselho Nacional dos Diretos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) foi instituído pela Lei nº 8.242 de 12 de outubro de 1991, e tem como 

principal função, por meio da gestão compartilhada entre governo e sociedade civil, 

definir as políticas publicas e as diretrizes que irão orientar o planejamento no 

atendimento à criança e ao adolescente em âmbito nacional, priorizando sempre a 

máxima atenção, promoção e proteção de crianças e adolescentes12. 

Também é papel do CONANDA fiscalizar as ações que o poder 

público aplica referente ao atendimento direcionado a crianças e adolescentes, 

dentre elas podemos destacar algumas, como: 

Fiscalizar as ações de promoção dos direitos da infância e 
adolescência executadas por organismos governamentais e não-
governamentais; Definir as diretrizes para a criação e o 
funcionamento dos Conselhos Estaduais, Distrital, e Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares; 
Estimular, apoiar e promover a manutenção de bancos de dados com 
informações sobre a infância e a adolescência; Acompanhar a 
elaboração e a execução do orçamento da União, verificando se 
estão assegurados os recursos necessários para a execução das 
políticas de promoção e defesa dos direitos da população infanto-
juvenil; Convocar, a cada dois anos, a Conferência Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Gerir o Fundo Nacional para 
Criança e o Adolescente (FNCA)13.   

 

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

(CEDCA) é um órgão estatal, com instância pública colegiada, sendo representada 

por governamentais e não-governamentais, “reúnem-se mensalmente para formular, 

deliberar e controlar as ações referentes à criança e ao adolescente em todos os 

níveis, segundo leis federais, estaduais e municipais14”, essas reuniões costumam 

ser aberta para que toda a sociedade possa participar. É o órgão responsável por 

capacitar os conselheiros que irão atuar na área da infância no estado.  

No estado do Paraná, em 1999 foi formada uma Comissão Estadual 

de Capacitação onde membros de instituições governamentais e não-

governamentais são os responsáveis por planejarem, monitorarem e avaliarem o 

programa de Capacitação Permanente na Área da Criança e do Adolescente. O 

estado é dividido em seis regiões, são elas: Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, 

                                                 
12

 Disponível em: http://www.direitosdacrianca.org.br/conanda/historia, acesso em: 15 de setembro de 
2011. 
13

 Disponível em: http://www.direitosdacrianca.org.br/conanda, acesso em: 15 de setembro de 2011. 
 
14

 Trecho retirado da apresentação do CEDCA/PR. Disponível em: http://www.cedca.pr.gov.br, acesso 
em: 16 de setembro de 2011. 

http://www.direitosdacrianca.org.br/conanda/historia
http://www.direitosdacrianca.org.br/conanda
http://www.cedca.pr.gov.br/
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Guarapuava, Cascavel e Londrina, sendo elas responsáveis por capacitar os seus 

municípios vizinhos.  

Outra instância é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) – sendo o município considerado pela Constituição Federal 

de 1988 o ente autônomo da federação. O CMDCA é criado com a intenção de 

municipalizar o atendimento à criança e ao adolescente, de forma a resolver os 

problemas com mais eficácia e de forma mais ágil, pois o município consegue 

compreender e perceber melhor os problemas apresentados pela sociedade, assim:  

 

De acordo com a legislação atual, portanto, cabe ao governo 
municipal, às comunidades e às organizações não-governamentais o 
atendimento direto a crianças e adolescentes. O governo estadual 
tem responsabilidade apenas sobre os casos que extrapolam a 
capacidade do município. [...] por meio de seu Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – deve formular sua própria política de 
atendimento a meninos e meninas e suas respectivas famílias. A 
política deverá prever ações e serviços públicos, assim como 
programas específicos de atendimento15.  

 

Outra instância é o Conselho Tutelar – baseado no art. 131 do ECA 

“o conselho tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional encarregado 

pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”, 

assim não depende da autorização de prefeito ou juiz para exercer sua função, pois 

é amparado legalmente pelo ECA. Em Londrina o Conselho Tutelar foi constituído 

pela Lei nº 4.742/91, atualmente conta com três conselhos totalizando o numero de 

15 conselheiros distribuídos nas regiões norte, centro e sul. 

 

3.2 O ADOLESCENTE: UMA VISÃO SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA 

 

As políticas de atendimento a crianças e adolescentes não 

nasceram de uma hora para outra, ou seja, passou por um processo de construção 

permeado por muitas lutas, até chegar às promulgações de leis que fundamentam o 

programa de proteção integral, tornando “a criança e adolescente sujeitos de 

direitos, casos de políticas e não casos de polícia” (ZIMMERMANN, 2004, p.9).  

Como aponta Couto e Melo (1998), no Brasil independente, o fato de 

uma criança ou adolescente ser oriundo de classes populares que vivem em 

                                                 
15

 Disponível em: http://www.mcr.pr.gov.br/cmdca/saibamais, acesso em 16 de setembro de 2011. 

http://www.mcr.pr.gov.br/cmdca/saibamais
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situação de pobreza e miséria já os tornavam “futuros delinqüentes” antes mesmo 

de cometerem algum ato infracional. Sendo assim, é possível perceber que essa 

idéia ainda é muito forte e visivelmente perceptiva em nossa sociedade. Para Sales 

(2007) essa situação de pobreza e miséria nada mais é do que: 

[...] a principal fonte de denúncia contemporânea das opções 
socioeconômicas que se fizeram no passado [...] a história de 
profunda injustiça social e descaso pelo destino de milhões de 
cidadãos sem sobrenome, sem propriedade, sem estudo, sem 
dignidade. (SALES, 2007, p.48). 

 

O modo de produção capitalista em que vivemos influencia ainda 

mais o processo de produção da desigualdade social. Seguindo por essa lógica, a 

sociedade é caracterizada pela:  

[...] existência de uma divisão marcante entre uma relativamente 
pequena faixa populacional rica, ou com acesso a muitos benefícios 
sociais e tecnológicos, e a maior parte da população mundial, que 
vive na ou à beira da miséria, sem qualquer direito ou participação 
nos benefícios sociais. (ROSA, 1999, p.167).  

 

Como afirma Sales (2007) à violência é produzida pelas elites sendo 

um dos mecanismos que sustentam e fazem a política e a economia, mas são 

associadas pelo senso comum ao pobre e miserável, entendido assim como a 

classe que oferece risco para a sociedade e de onde vêm os “maus elementos”.  

Quando pensamos em violência já imaginamos cenas em que “o 

pobre marginal16” encontra-se em situações de roubos, assassinatos, tráficos e 

outros. Mas o que não é visível por de traz de tudo isso são os motivos que os levam 

a cometerem tal ato.  

Assim, para que um adolescente possa ou não ser aceito em 

determinados grupos, é preciso que ele seja identificado pelo que ele tenha e não 

apenas por ter afinidades ou seguir os mesmos objetivos que o grupo.  

 

O apelo do consumo atinge todas as classes sociais, independente 
do fato de se ter ou não o suporte financeiro para sustentá-lo. A 
lógica da sociedade de consumo é perversa: cria necessidades sem 
distinção quanto ao poder aquisitivo do consumidor, [...] Os 
adolescentes em especial, pela sua própria característica em nossa 

                                                 
16

 É fácil julgar e criticar um adolescente quando o mesmo é pego com drogas ou em situações de 

roubo, mas é difícil enxergarmos que essa realidade é produto dos próprios costumes da sociedade, 
em que ter é melhor do que ser, pois, na atualidade, para que indivíduo possa ser considerado “bom” 
é necessário ter boas condições de compra, usar o tênis da moda, a calça e a camiseta mais cara, ter 
o último lançamento em aparelhos eletrônicos e ter acesso a tudo o que é novo. 
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cultura, de buscar identidade no reconhecimento pelo grupo de 
iguais, são alvos privilegiados de marketing no que se refere à 
apresentação pessoal. [...] No entanto, seguir essa moda exige um 
poder aquisitivo muito alem do apresentado pelas classes populares, 
o que leva estes jovens a lançarem mão de outras estratégias para 
obtenção daqueles elementos definidores de status socialmente 
valorizado. (TEIXEIRA, 1999, p.125). 

 

Numa sociedade capitalista com costumes consumistas, os 

indivíduos que não possuem esse poder de compra, acabam buscando meios para 

conseguirem se igualar aos outros, e isso não é apenas uma característica dos 

adolescentes que possuem uma situação econômica menos favorecida17, sabemos 

que adolescentes provenientes das camadas mais favorecidas economicamente 

também são alvo desses acontecimentos (TEIXEIRA, 1999, p.125). 

Entendemos então que a desigualdade social em que vivemos é um 

dos principais culpados pelo aumento da violência e o crescente número de 

adolescentes que praticam o ato infracional. É preciso pensar em políticas que 

levem a dignidade às famílias pobres, garantindo o direito e acesso a um 

atendimento à saúde, educação, alimentação e a moradia em situações dignas de 

sobrevivência.  

 

3.3 UMA ESCOLA NEOLIBERAL: DIREITO A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Para compreendermos como se efetiva essa política neoliberal no 

cenário da educação, primeiramente é necessário entender o que é de fato o 

neoliberalismo. 

O neoliberalismo ou Estado neoliberal segundo Torres (2009, p.107) 

“são termos empregados para designar um novo tipo de estado que surgiu na região 

nas ultimas duas décadas”.  

Em questão de encaminhamentos para os governos, o 

neoliberalismo propõe que os mercados sejam abertos ao tratado de livre comércio 

reduzindo assim a intervenção e participação do setor público nesse meio, pois para 

                                                 
17

 Mas a sociedade só enxerga essa realidade como crime, quando o adolescente em questão é o 

filho da empregada doméstica, o filho de um trabalhador assalariado qualquer, o filho da dona de 
casa, ou o filho de um desempregado. Pois quando são adolescentes oriundos da elite, suas ações 
são justificadas apenas por momentos de rebeldias passageiras e não como prática de um crime que 
merece a mesma punição que o adolescente pobre. 
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o neoliberalismo o Estado demonstra uma não eficiência em atender a população, 

vangloriando as ações tomadas pelos setores privados.  

Com o governo neoliberal temos ainda a definição de programas de 

ajuste estrutural, que segundo Torres (2009, p.108) “define-se como um conjunto de 

programas e políticas recomendadas pelo Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional e outras organizações financeiras”.  

No tocante a área educacional, umas das principais características 

neoliberais é uma escola pública que oferece ensino a todos, ofertando mais vagas, 

mas sem preocupar-se diretamente com a qualidade do ensino, pois a proposta 

neoliberal deseja também privatizar o direito de acesso ao ensino de qualidade. 

Gentili (1996) traz um termo que define muito bem o caráter das 

escolas nessa política neoliberal: 

Os processos de mcdonaldização têm sido destacados por alguns 
autores pra referir-se à transferência dos princípios que regulam a 
lógica de funcionamento dos fats foods a espaços institucionais [...] A 
mcdonaldização da escola, processo que se concretiza em diferentes 
e articulados planos (alguns mais gerais outros mais específicos), 
constitui uma metáfora apropriada para caracterizar as formas 
dominantes de reestruturação educacional propostas pelas 
administrações neoliberais. (GENTILI, 1996, p.45). 

 

Assim, entendemos então que o neoliberalismo traz para a área 

educacional estratégias para privatizar o direito de freqüentar uma boa escola, 

deixando cada vez mais longe a idéia de uma educação mais democrática, pública e 

de qualidade para a maioria, ou seja, para o neoliberalismo segundo Gentili, (1996 

p.246) “a qualidade não é algo que deve qualificar o direito a educação, mas um 

atributo potencialmente adquirível no mercado dos bens educacionais”. 

A educação vista como um direito social segundo Gentili (1996) só é 

efetivado quando há um “conjunto de instituições públicas que garantem a 

concretização e a materialização de tal direito”, só assim esse direito realmente 

acontece, e não acaba sendo um privilégio de uma minoria.  

Esse privilégio da minoria pode desencadear então um 

distanciamento também aos direitos de acesso aos cargos de trabalho. Gentili 

(1996) afirma que quem tem condições de adquirir um ensino de qualidade está um 

passo a frente na busca de um cargo melhor no mercado de trabalho, assim “a 

educação para o emprego pegada pelos profetas neoliberais, quando aplicada ao 
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conjunto das maiorias excluídas, não é outra coisa senão a educação para o 

desemprego e a marginalidade” (GENTILI, 1996, p.249).  

Em confronto a essa idéia neoliberal, baseado no art. 53, 54 e 58 do 

ECA, entendemos que “a criança e o adolescente tem direito à educação, visando 

ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho”, com garantia de igualdade e permanência ao ambiente 

escolar ao menos o que compreende ao ensino básico, ensino esse que deve ir da 

educação infantil, ao ensino fundamental e médio.  

O que nos faz compreender que toda criança e adolescente tem o 

seu direito a uma educação de qualidade garantida por lei. Devendo o Estado 

assegurar gratuidade a esse ensino, respeitando a cultura e o histórico do contexto 

social dessa criança e adolescente. (PARANÁ, 2010, p.44-45). 

E quando esse adolescente em questão é privado de sua liberdade 

por ter cometido um ato infracional? Quais são os procedimentos adotados para 

garantir esse direito? Em visita ao CENSE I18 na cidade de Londrina/PR, 

conhecemos como é realizado o trabalho educativo com adolescentes que estão 

privados da liberdade. Segundo Pereira (2004, p.82) “Privar o adolescente de 

liberdade deve significar apenas a limitação do exercício pleno do direito de ir e vir e 

não de outros direitos constitucionais, condição para sua inclusão na vida social”.  

Assim o CENSE I conta com uma equipe para oferecer ao 

adolescente atividade durante o tempo que ficará recolhido, essas atividades são 

realizadas através de um cronograma planejado, assim os adolescentes tem 

horários certos para todas as atividades, que vão desde as essenciais como horários 

para dormir e acordar, tomar café, almoçar, tomar banho e jantar, como também 

atividades artesanais, horários de pátio, e horários de aula, que acontecem na 

modalidade Educação de jovens e Adultos, em parceria com o CEEBJA. 

Por fim podemos então entender que toda criança e adolescente 

independente de sua condição social, econômica ou cultural têm o seu direito 

assegurado segundo a LDB nº 9394/96 uma educação que lhe ofereça pleno 

                                                 
18

 Durante o período que estagiei no Programa Aprendiz pude fazer algumas visitas ao CENSE I, 
porem no dia 06-maio-2011, das 14h às 17h, nossa visita foi ao interior do centro, com o 
consentimento do Diretor Márcio Schimidt, para conhecermos mais sobre a realidade daquele 
espaço.a visita foi realizada na companhia de dois educadores sociais, do Coordenador do Programa 
Aprendiz e de três estagiarias também do Programa Aprendiz. 
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desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania, sendo dever da família e do 

Estado zelar e fazer valer esse direito.  
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4 CAPITULO III – ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI E SUA VOLTA AO 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

O terceiro capítulo tem como objetivo mostrar a realidade desses 

adolescentes quando precisam voltar para as escolas. Para isso foi necessário a 

coleta de dados nas escolas do município de Londrina/Pr. Com a ajuda do 

coordenador do Programa Aprendiz, foi possível mapear as escolas que atendem o 

maior numero de adolescentes que cumpriram ou ainda estão em cumprimento da 

medida socioeducativa, chegando à conclusão que grande parte desses 

adolescentes estão matriculados em CEEBJA’S (Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos). Para uma melhor compreensão é necessário 

primeiro entender um pouco mais sobre o Programa Aprendiz, como também 

compreender a realidade desse sujeito. 

 

4.1 APRESENTANDO O TRABALHO DE CAMPO 

 

Ao analisar os dados que constam na proposta do Programa 

Aprendiz, percebe-se que a grande parcela desses adolescentes está fora do ensino 

regular, assim muitos estão matriculados na modalidade da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos).  Para cumprir com o objetivo do trabalho foi preciso realizar 

entrevistas em três locais que oferecem essa modalidade de ensino, buscando 

compreender como tudo acontece. 

 Para entender como acontece à volta a escola do adolescente que 

comete ato infracional, foi necessário realizar um estudo de campo em que, por meio 

de uma entrevista foi possível obter informações necessárias que colaboraram para 

a compreensão de como acontece esse processo.  

As entrevistas foram realizadas em três instituições de ensino onde 

muitos adolescentes, após receber as medidas socioeducativas, são encaminhados 

ou chegam por terem o pedido de matrícula negado pelas instituições que 

procuraram anteriormente. 

As questões foram elaboradas de forma simples e objetiva para 

compreendermos como acontece o atendimento aos adolescentes em conflito com a 

lei e qual o trabalho realizado pela direção e corpo docente da escola para com esse 

sujeito.  Inicialmente, a entrevista foi elaborada e pensada para abranger dois 
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profissionais envolvidos nesse trabalho, o diretor e o pedagogo, porém percebeu-se 

que durante o processo de apresentação da proposta de pesquisa nas escolas, 

muitos diretores não se interessavam por colaborarem na coleta de dados, deixando 

a entrevista somente a cargo do pedagogo.  

Em relação à seleção das escolas, inicialmente também pensamos 

em manter o foco nas escolas regulares que atendem um número maior de 

adolescentes inseridos no Programa Aprendiz, mas encontramos certa resistência 

em conseguir agendar horário para atendimento para explicarmos a finalidade do 

trabalho. A resistência aliada ao pouco tempo que tínhamos para conseguir os 

dados nos levou a rever os critérios para a escolha das escolas.  

Conforme tomamos conhecimento, as escolas que oferecem a 

modalidade Educação de jovens e Adultos é uma das modalidades que acolhem os 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sendo, então este um 

dos critérios e outro critério, bastante óbvio, era atender adolescentes que 

cumpriram ou ainda estão em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Assim, as escolas selecionadas de acordo com os critérios estão 

localizadas em três regiões diferentes no município de Londrina, sendo elas: Centro, 

Oeste e Leste. Em relação ao perfil das comunidades, podemos classificá-las como 

uma comunidade mista, onde muitos apresentam um bom padrão de vida, mas 

também podemos ver que há um número significativo que não detém tal padrão. 

Para facilitar a compreensão das entrevistas, classificaremos as 

escolas e pedagogas da seguinte forma: Pedagoga A – região Centro, Pedagoga B 

– região Oeste, Pedagoga C – região Leste. 

 

4.2 CONHECENDO O PROGRAMA APRENDIZ 

 

O Programa Aprendiz (Programa Estadual de Aprendizagem para os 

Adolescentes em Conflito com a Lei) foi criado em 2004 pelo Governo do Estado do 

Paraná, através da Lei Estadual nº15. 200/06, nos municípios de Curitiba e Região 

Metropolitana, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, 

Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e Umuarama.   

O programa visa oferecer aos adolescentes com idade entre 14 e 18 

anos, a oportunidade de ter uma qualificação profissionalizante nas áreas 

administrativas, na condição de aprendizes sendo acompanhado por um orientador, 
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devendo receber o valor equivalente a meio salário mínimo regional, benefícios 

trabalhistas e previdenciários, alem de participarem de um curso de qualificação 

profissional na área administrativa19. 

As principais exigências para contratação dos adolescentes são: 

Estar cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, 
semiliberdade ou em processo de desligamento dos centros de 
socioeducação; Ter entre 14 e 18 anos; Estar matriculado no ensino 
regular ou na modalidade EJA; Ter no mínimo, 4ª serie do ensino 
fundamental; Ter renda familiar de ate meio salário mínimo per 
capta20. 

  
O programa disponibilizou cerca de 700 vagas para o Paraná, 

distribuídas nos órgãos da administração pública estadual direta, autárquica e 

empresas públicas, é apoiado legalmente pela Lei 10.097/200, a lei da 

aprendizagem, pelo Decreto Federal 5.598/2055, CLT (consolidação das leis de 

trabalho), ECA, Lei estadual 15.200/06 e pelo Decreto Estadual 3371/08 que 

regulamenta sua lei de criação21. 

O encaminhamento acontece da seguinte forma: os adolescentes 

chegam ao programa por meio do Ministério Público, Poder Judiciário, internação 

provisória ou semiliberdade, e entidades executoras das seguintes medidas: 

liberdade assistida e prestação de serviço a comunidade, conhecido como Projeto 

Murialdo22. 

Ao iniciar no Programa Aprendiz, o adolescente é acompanhado por 

uma equipe que fica responsável por verificar o seu desempenho escolar, o seu 

desempenho no local de trabalho (órgão público a que foi contratado), e o seu 

desempenho no curso de qualificação. E para garantir a sua permanência é preciso 

apresentar um rendimento satisfatório na escola e também no curso de qualificação, 

rendimento no órgão contratante, zelar e atentar-se ao executar suas tarefas, 

                                                 
19

 Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/drogadicao/htm/med2_art08.htm, acesso em: 25 de 
setembro de 2010. 
20

 Seds (Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social) - Programa Aprendiz - Município 
de Londrina - Amarildo de Paula Pereira. 
21

 Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/drogadicao/htm/med2_art08.htm, acesso em 25 de 
setembro de 2010. 
22

 O Murialdo é, desde abril do ano 2000, o órgão executor das medidas de socioeducativas de meio 
aberto, Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida, previstas pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) nos artigos 112, 117 e 118. São atendidos pelo Murialdo, adolescentes entre 
12 e 18 anos (excepcionalmente ate os 21 anos) que já foram sentenciados e que receberam as 
medidas citadas acima. Disponível em: 
http://www.epesmel.org.br/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=50, acesso 
em: 14 de setembro de 2011.   

http://www.mp.go.gov.br/drogadicao/htm/med2_art08.htm
http://www.mp.go.gov.br/drogadicao/htm/med2_art08.htm
http://www.epesmel.org.br/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=50
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apresentando uma evolução através das observações realizadas pelos orientadores 

e instrutores do curso23.  

O Adolescente só poderá ser desligado caso aconteça uma das 

seguintes situações: 

Descumprir, recorrentemente, qualquer um dos critérios exigidos 
para sua permanência no programa; Cometer falta disciplinar grave 
conforme previsto no art. 482, da CLT, tais como: ato de 
improbidade, incontinência de conduto ou mau procedimento, 
embriaguez habitual ou em serviço, ato de indisciplina ou de 
insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da 
boa fama praticado contra qualquer pessoa, ofensas físicas, salvo de 
legitima defesa, própria ou de outrem; Praticar ato infracional após a 
sua inserção no programa24. 

 

 

O orientador responsável pelo adolescente durante a sua 

contratação deve atentar-se aos direitos e deveres do mesmo junto à empresa, bem 

como orientá-lo sobre os procedimentos do trabalho, buscando o incentivo ao 

relacionamento interpessoal como forma de promover o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais. Deve também acompanhar sua 

freqüência realizando avaliações conforme solicitado pela coordenadoria do 

programa. Dados revelam que desde a sua criação, o Programa Aprendiz já atendeu 

cerca de 1000 adolescentes. 

Em Londrina o Programa Aprendiz tem uma sede nas dependências 

do CENSE I, o que facilita esse contato com os adolescentes internados e os que 

estão em semiliberdade, pois as casas de semiliberdade também estão próximas do 

CENSE I25.  

Abaixo alguns dados fornecidos pelo coordenador do Programa 

Aprendiz no município de Londrina: 

  

 

 

                                                 
23

 Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/drogadicao/htm/med2_art08.htm, acesso em 25 de 
setembro de 2010. 
24

 Seds (Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social) - Programa Aprendiz - Município 
de Londrina - Amarildo de Paula Pereira. 
25

 No momento o Programa Aprendiz tem como coordenador Amarildo de Paula Pereira. O mesmo 
disponibilizou alguns dados desde que assumiu a coordenação. 

 

http://www.mp.go.gov.br/drogadicao/htm/med2_art08.htm
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1.1 – Tabela: Dados do Programa Aprendiz – Município de Londrina (2009-2011) 

Contratados de 

2009/2011 

Concluíram o 

aprendizado 

Contratados 

atualmente 

Desligados do 

programa 

Em processo de 

contratação 

9

99 

 

50 

 

28 

 

10 

 

11 

 

Desses 99 adolescentes, 76 são meninos e apenas 23 são meninas.  

Através dos dados podemos perceber que o Programa Aprendiz tem sido 

satisfatório, pois é a oportunidade de tirar esse adolescente das ruas, e das praticas 

de atos infracionais, aumentando suas chances de freqüentar a escola e preparar-se 

para o mercado de trabalho futuro. 

 

4.3 UMA RELAÇÃO POSSÍVEL ENTRE A ESCOLA E O ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA: RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Vejamos agora o resultado da pesquisa realizada no município de 

Londrina/PR, acerca do atendimento realizado pelas escolas aos adolescentes em 

cumprimento de medidas. Para isso, faz-se necessário primeiramente entender 

como acontece o atendimento educacional ao adolescente, desde a prática do ato 

que implica aspectos jurídicos aos quais ele será submetido, até a sua inserção no 

ambiente escolar fora dos centros de socialização, ou seja, como acontece a 

garantia do seu direito à educação nos centros de socioeducação, nas casas de 

semiliberdade e de liberdade assistida. 

Nos centros de socioeducação onde os adolescentes podem ficar 

internados pelo tempo máximo de três anos cumprindo a medida de internação, 

segundo o Estatuto da Criança do Adolescente no art. 124 “são diretos do 

adolescente privado de liberdade “[...] receber escolarização e profissionalização” 

(PARANÁ, 2004, p.100), assim fica a cargo dos centros e de sua equipe, que são 

mantidas pelo Estado, zelar e permitir ao adolescente realizar essas atividades. 

Assim também acontece quando o adolescente recebe a medida de 

semiliberdade. “A medida de semiliberdade configura-se por permitir ao adolescente 

um contato maior com atividades da área externa, muitas vezes, ela é aplicada 

quando acontece a prática do ato infracional ou como forma de passagem para o 

meio aberto”. (PARANÁ, 2004, p.99). Nesses casos, também é responsabilidade do 

centro de semiliberdade zelar pela educação desse adolescente, pois o mesmo 
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ainda está privado de sua total liberdade, “[...] devendo sempre que possível, ser 

utilizados os recursos existentes na comunidade”. (PARANÁ, 2004, p.99). 

Já nos casos de liberdade assistida, a responsabilidade por manter o 

adolescente em ambiente escolar fica a cargo da família, podendo ser acompanhado 

por alguém responsável por orientar, supervisionar e apoiar esse adolescente. 

Assim, fica sob responsabilidade da família ou orientador “supervisionar a freqüência 

e o aproveitamento, escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula”. 

(PARANÁ, 2004, p.99). 

Compreender o funcionamento das formas de encaminhamento de 

adolescentes que comentem ato infracional, passaremos a apresentar os dados 

coletados em campo, referente as entrevistas junto as pedagogas das escolas 

selecionadas. Assim, quando perguntado se as escolas atendem adolescentes que 

estão em cumprimento ou que já cumpriram medidas socioeducativas as três 

escolas responderam positivamente e que o número de adolescentes matriculados e 

freqüentando as aulas atualmente vai de 6 a 10. Segundo Zanella (2010, p.4) “[...] 

com a publicação e a implementação de normativas nacionais sobre o direito a 

educação, exigiu-se das escolas públicas a abertura incondicional das matrículas 

para toda e qualquer criança e adolescente [...] Entre estes, os adolescentes dos 

programas socioeducativos em meio aberto ou egresso de unidades de internação”. 

A segunda pergunta consiste em saber como acontece a chegada 

do adolescente na escola, se é pelo contato da família e do adolescente ou se é 

necessário ter um pedido do juizado para conseguir a vaga. As três pedagogas 

responderam o mesmo, que na grande parte dos casos, os adolescentes chegam 

acompanhados de pai, mãe ou alguém responsável por ele, e a matrícula acontece 

de imediato. Nas escolas B e C, as pedagogas afirmaram que também ocorreram 

casos dos adolescentes chegarem acompanhados por educadores sociais, 

apresentando o encaminhamento da promotoria, pois em tentativas anteriores 

tiveram o acesso ao ensino regular negado, assim como nos afirma Zanella (2010, 

p.17), muitos adolescentes quando tentam:  

“[...] inserir-se na escola, não consegue nem ao menos viabilizar sua 
matrícula. Seja pela não adaptação às regras escolares, pelo 
sentimento de fracasso frente aos professores e colegas ou pela 
muita idade para se inserir no ensino regular diurno”. 

 
Através das respostas das três escolas é possível perceber a 

efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 119 e 120 § 1º), pois como 



34 

 

explicitado, o adolescente na maioria dos casos chega acompanhado pelos pais, e 

em alguns por um educador social ou orientador e sua matrícula é feita de imediato 

diferente do que nos traz Zanella (2010, p.4) em sua fala de que os adolescentes 

“[...] figuram um grupo com maior dificuldade de aceitação e interesse por parte da 

escola”, nos levando a um resultado satisfatório, pois podemos compreender então 

que essa não aceitação, muitas vezes por ter um pré-conceito aos adolescentes 

está mudando, dando lugar ao interesse em atendê-los pensando em sua inserção 

social. 

A terceira pergunta procurou saber qual a faixa de escolarização dos 

adolescentes, assim perguntamos para as pedagogas se a procura é por ensino 

fundamental ou ensino médio. As três pedagogas responderam que sempre é por 

ensino fundamental, pois a maioria dos alunos tem entre 15 e 16 anos. 

A grande parte desses adolescentes apresenta uma trajetória 

escolar marcada pelo abandono, evasão e um grande desinteresse pelo ambiente 

escolar, alguns marcados por uma trajetória de fracasso escolar, o que dificulta 

ainda mais a sua permanência na escola. Muitas vezes os acontecimentos 

caracterizados pelo fracasso podem levar o adolescente a delinqüência, gerando 

“[...] um forte sentimento de insegurança e de não pertencimento a instituição 

escolar” (ZANELLA, 2010, p.6).  

Com essa informação percebe-se a necessidade de questionar 

como o adolescente é recebido pela escola, se há algum trabalho diferenciado para 

acolhê-lo ou mesmo mantê-lo na escola. Todas as pedagogas responderam 

positivamente, sendo que consideramos importante destacar, na íntegra, a resposta 

de cada uma das pedagogas entrevistadas: 

Sim, o aluno é recebido pelas secretárias, que já o informam das 
condições da escola, a direção e a equipe pedagógica acolhe o 
adolescente deixando claro para ele que ali ele assume papel de 
jovem como todos os outros, tento assim que atentar-se a suas 
responsabilidades, não por obrigação, mas sim por entender a 
importância daquele espaço. (PEDAGOGA A) 

 

Pedagoga B:  

É realizada uma entrevista com a pessoa responsável para coletar 
informações pessoais, ressaltando acompanhamento periódico na 
escola. A equipe pedagógica verifica se o aluno fez ou faz 
acompanhamento psicológico, medicamentos controlados ou uso 
contínuo, como foi a vida escolar no ensino regular; se freqüentou 
aulas de reforço escolar, reprovou, qual disciplina se destaca e qual 
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apresenta dificuldades, se interrompeu os estudos, etc. É importante 
que o aluno sinta-se acolhido pela escola, deixando-lhe claro a 
importância dele aproveitar essa nova fase de vida para estudar.  
  

Pedagoga C:  

 
Sim há um trabalho diferenciado, conversamos e acompanhamos o 
adolescente, controlamos sua freqüência, horário de entrada e saída, 
informando o responsável de qualquer falta que o aluno apresente 
durante as aulas. 
 

 
Todo o trabalho é realizado visando melhorar o relacionamento 

desse adolescente com esse ambiente escolar, fazendo com que eles sintam-se 

mais a vontade para permanecerem ali, segundo Zanella (2010) esses são os meios 

mais utilizados pelas equipes pedagógicas para inibirem uma nova evasão escolar. 

A quinta pergunta é referente ao trabalho com o professor dessas 

instituições, em que buscamos saber como é realizado esse trabalho entre os alunos 

e os professores, e se os professores sabem da condição que o adolescente 

apresenta quando chega até a escola. Mais uma vez as pedagogas responderam 

positivamente a essa questão, pois as três escolas realizam um trabalho junto aos 

professores, sendo que a Pedagoga A disse que:  

Em alguns casos sim, outros não. Até porque a escola segue por um 
regimento de sigilo, imposto pelas instâncias, assim em muitos casos 
é o próprio aluno que com o passar do tempo, adquiri confiança no 
professor e conta sobre sua condição de infrator. Somente nos casos 
mais graves é que temos todo um trabalho de avisar, e apoiar o 
trabalho do professor com esse adolescente. Estamos com um 
projeto de realizar grupos de estudos para instruir os professores a 
trabalharem essas questões de droga, alcoolismo entre outras que 
corriqueiramente aparecem na escola. 

 

Pedagoga B:  

Somente quando o aluno veio encaminhado pela promotoria. 
Ressalta-se ao professor a necessidade de realizar um trabalho mais 
individualizado, pois a maioria é multirepetente ou abandonou os 
estudos. O professor é orientado a motivá-los e notificar a pedagoga, 
qualquer ausência do aluno às aulas. 

 
Pedagoga C:  

Sim, quando o aluno entra, informamos ao professor de sua 
condição. Realizamos reuniões freqüentes para discutir a situação na 
escola do adolescente, acompanhando o seu rendimento. 

 
 



36 

 

Podemos concluir então que na grande parte dos casos, os 

professores são informados apenas que o adolescente está em cumprimento de 

medida socioeducativa, e não informam o ato cometido pelo adolescente, mas que 

em muitos casos é o próprio adolescente que vai contar sobre os acontecimentos 

que viveram. 

Segundo Zanella (2010) os professores que trabalham com 

adolescentes em cumprimento de medida não devem permitir:  

Discutir com os adolescentes casos pessoais do aluno, de 
envolvimento com o tráfico, com drogas e de violências praticadas 
contra outras pessoas. Essa orientação deve-se ao fato de que o 
adolescente utiliza histórias verídicas ou fictícias para ameaçar o 
professor e colegas de maneira velada. (ZANELLA, 2010, p.16). 

 
 

A sexta e última pergunta consistiu em saber se há um número de 

concluintes, ou seja, dos adolescentes que foram matriculados, quantos concluíram 

o ensino fundamental. De acordo com Zanella (2010, p. 17) “os adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa seja em privação, restrição e/ou meio aberto 

encontram a cada dia maiores dificuldades para a inserção e permanência na 

comunidade escolar”.  

Na escola da região central, a Pedagoga A disse que ainda é cedo 

para falar em números, porque estão funcionando apenas há um ano. Assim 

também acontece na escola da região oeste, a Pedagoga B disse que os 

adolescentes passaram a ser recebidos no ano passado, não tendo como informar o 

número de alunos que concluíram. Na escola da região leste, a Pedagoga C disse 

que não poderia informar em números os concluintes do ensino fundamental, mas 

destacou que a grande maioria conseguiu concluir disciplinas, e continuam 

frequentando as aulas em busca de concluir o ensino fundamental.  

Com a análise do conteúdo das entrevistas é possível concluir então 

que as escolas demonstram saber como acolher e trabalhar em prol da inserção 

social do adolescente em conflito com a lei, realizando um trabalho que envolva o 

adolescente nessa nova fase de sua vida e garantindo o seu direito a educação, 

fazendo com que o preconceito que o adolescente traz em relação à escola, de que 

ele não faz parte desse ambiente escolar, fique apenas no passado. De acordo com 

Zanella (2010): 
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[...] as medidas socioeducativas tem natureza sancionatória e 
pedagógica. [...] as instituições escolares, bem como os professores, 
necessitam ter esse entendimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e apresentar essa relação no Regimento Interno da 
Instituição, bem como no Projeto Político Pedagógico da Escola. 
(ZANELLA, 2010, p.18). 

 

Assim, percebe-se que por mais preparadas que as escolas 

demonstram estar, é necessário atentar-se sempre ao Estatuto na elaboração de 

seus projetos políticos pedagógicos, visando contemplar, cada vez mais, a melhoria 

no atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, 

diminuindo assim a sua reincidência ao ato infracional.   
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CONCLUSÃO 
 

 

O trabalho apresentado teve como objetivo responder a alguns 

questionamentos, tendo como foco principal o trabalho realizado pelas escolas junto 

com os adolescentes em conflito com a lei, além de compreender como os 

adolescentes infratores são recebidos e vistos dentro do ambiente escolar e na 

sociedade.  

Para chegar ao resultado final do estudo, resgatar na história o 

atendimento realizado com a infância no Brasil, foi necessario pois apartir daí 

podermos indentificar e entender sua configuração atual, assim como coligar as 

causas que contribuiram para o surgimento dessa camada “marginalizada”, e suas 

primeiras ações de prevenção ao aumento no índice de infrações cometidas por 

adolescentes. 

Essas primeiras ações acabaram por reforçar que a condição social 

que o sujeito apresenta é o suficiente para levá-lo a delinquir ou não, assim cria-se 

uma rotulação a essa infância pobre, onde privar a criança, pelo fato de que ela um 

dia poderia cometer um ato criminoso seria a solução para acabar com esse 

“problema” social. Esquecendo que a principal contribuição para o aparecimento do 

“problema” são frutos das opções políticas e escolhas socioeconômicas feitas no 

passado, e que, hoje, refletem na desigualdade social.  

Podemos constatar que no Brasil, desde o início, as políticas que 

foram criadas apresentam caráter assistencialistas e imediatistas, pois pensam em 

resolver o problema de desigualdade social de forma rápida com programas de 

auxílio a pobreza e outros, e, segundo Draibe (1998), o Estado esquece de pensar 

em formas de resolver o que causa essa desigualdade social, e sua configuração 

atual de atendimento a camada marginalizada separa ainda mais os que estão 

colocados à margem da sociedade. 

No quadro da área educacional os acontecimentos não são 

diferentes, pois as políticas de cunho neoliberal criam estratégias para privatização 

da educação, mais uma vez negando acesso igualitário a todos, pois segundo 

Gentili (1996) a questão do ensino de qualidade não é o principal ponto para a 

garantia desse direito de educação, e somente quem tem condições econômicas é 

que pode pagar por ela no mercado dos bens educacionais.  
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Porem a um confronto entre as políticas neoliberais e o nosso 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), onde nos art. 53, 54 e 58 entendemos 

que a criança e o adolescente têm assegurado por lei esse direito a educação de 

qualidade, obrigatória e gratuita, sendo dever do Estado garantir esse direito 

respeitando a origem social e cultural da criança e adolescente em questão 

(PARANÁ, 2010, P.44-45). 

Ao realizar as entrevistas percebemos que esse direito é levado em 

conta nas instituições que visitamos, lembrando que as três em questão oferecem 

ensino da modalidade EJA e não a modalidade de ensino regular, onde estamos 

acostumados ver adolescentes da mesma faixa de idade dos adolescentes que 

estão em cumprimento de medida socioeducativa, pois de acordo com Zanella 

(2010) é nessa fase de transição do fundamental II para o ensino médio que os 

adolescentes costumam evadir-se das escolas, e outros não chegam nem ao 

fundamental II.  

Podemos então afirmar que a pesquisa foi realizada com êxito, pois 

foi possível detectar que as escolas estão colaborando para que os adolescentes 

que entram em conflito com a lei consigam aproveitar a nova fase que estão 

vivendo, visando a sua não reincidência nos atos infracionais, mostrando ao 

adolescente que ele faz parte e pertence ao contexto escolar, sendo uma das 

principais peças para que a educação se efetive de forma real e verdadeira.   

No entanto, destaca-se a necessidade que a escola esteja de fato 

atenta ao receber um adolescente em cumprimento de medida, pois esse poderá ser 

o diferencial no trabalho que será realizado tanto no que respeita ao papel da escola 

e a ação de seus profissionais, quanto no respeito ao próprio aluno em cumprimento 

de medida. 

Por fim, o trabalho foi relevante para minha formação tanto na área 

acadêmica quanto profissional, que além de mostrar um pouco o trabalho que os 

pedagogos podem realizar no processo de reinserção social do adolescente e na 

melhora de seu desempenho escolar, percebe-se que as escolas estão fazendo 

valer o seu direito à educação e que esta seja de qualidade.   
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1. JUSTIFICATIVA 

O Programa Aprendiz é resultado de um trabalho coletivo e integrado, idealizado pelo 

Governo do Estado do Paraná, que contou com a colaboração de outras instituições do Estado 

na sua elaboração, num esforço conjunto de garantir a profissionalização - através da 

Aprendizagem - e a inclusão social de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas ou 

beneficiados  com a remissão, desde 2005. 

A Aprendizagem é uma modalidade de profissionalização assentada no princípio do trabalho 

educativo, o qual caracteriza-se pela prevalência da atividade pedagógica sobre a laboral, 

conforme preconizado no art.68 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta modalidade 

está  presente no Brasil desde 1942, com a criação do SENAI e posteriormente do SENAC, os 

quais tiveram, com exclusividade, a obrigação legal de ofertá-la até a promulgação da Lei 

10.097, em 2000.  

O contrato de aprendizagem, conforme a Lei 10.097/2000 é um contrato especial de trabalho, 

que pressupõe anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência 

do aprendiz à escola e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação 

da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, no caso do Programa em 

questão, à cargo da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. 

A opção pela modalidade da Aprendizagem para o Programa Aprendiz deu-se 

fundamentalmente pelo fato desta prever a obrigatoriedade da inclusão e permanência dos 

adolescentes na escola durante todo o periodo de vigência do contrato de aprendizagem, 

estimulando-o a dar continuidade ao estudo regular,  além de possibilitar a formalização de 

contrato que assegure, além da remuneração, os direitos trabalhistas e previdenciários. 

A base legal para o presente Projeto é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual está 

fundamentado na doutrina da proteção integral, contemplada no artigo 227, da Constituição 

Federal, que trouxe novo significado e nova compreensão da pessoa em formação, 

reconhecendo-a como sujeito de direitos, o que transformou radicalmente os parâmetros 

jurídicos e políticos de atenção à população infanto-juvenil. 

O direito à profissionalização, também previsto no art. 227 da Constituição Federal, pode ser 

uma alternativa ao adolescente em situação de risco social ou em conflito com a lei.  

Importante salientar que essa profissionalização deve ser interpretada de forma ampliativa, já 

que ela oportunizará o preparo adequado do adolescente para o exercício de uma profissão, 

centrada precipuamente na educação e na formação do ser humano, integralmente. Para que 
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tal formação se realize, deverão ser observados os comandos do mundo do trabalho atual, no 

qual cada vez mais são necessários o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, e 

não apenas a educação centrada no exercício de algumas  delas. 

Quando da implantação do Programa pelo Poder Público do Estado do Paraná,  verificou-se a 

falta de previsibilidade legal necessária para a contratação dos adolescentes. Em razão disso, 

propôs-se a criação de lei específica, a qual foi promulgada em Julho de 2006 – Lei 

15.200/06, o que representou um importante passo em direção à consolidação da política de 

atendimento aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Estado do Paraná,  

tanto os que se encontram em  meio aberto como os egressos das unidades socioeducativas de 

restrição ou de privação de liberdade. 

2. OBJETIVOS 

Oportunizar a profissionalização de adolescentes com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) 

anos, na área administrativa, inserindo-os nas 700 vagas criadas nos Órgãos da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Indireta, na condição de aprendizes, nos termos da Lei Federal 

10.097/2000, do Decreto Federal 5.598/2005,  e da Lei Estadual 15.200/2006.  

 

3. PÚBLICO-ALVO 

Adolescentes de 14 a 18 anos, que estejam cumprindo medidas socioeducativas ou tenham 

sido contemplados com a remissão e que atendam aos seguintes critérios: 

 estejam matriculados e frequentando o ensino regular ou a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos; 

 estejam cursando, no mínimo, a 4
a 
série do ensino fundamental; 

 possuam renda familiar de até meio salário  mínimo “per capita” ; 

 estejam vinculados a tratamento e em situação de controle há, pelo menos, dois meses, se 

forem dependentes de substâncias psico-ativas. 

  

4. POPULAÇÃO ABRANGIDA 

Já foram atendidos pelo Programa Aprendiz, mais de 1.000 adolescentes em cumprimento de 

medidas de Prestação de Serviços à Comunidade, Liberdade Assistida, Semi-Liberdade e em 

fase final de internação, nos Municípios de Curitiba e Região Metropolitana, Cascavel, 

Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, Paranavaí, 

Toledo,Umuarama.  
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5.PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO 

O Programa está implantado no Estado do Paraná desde abril de 2005. 

 
6.METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 
 

O Programa Aprendiz consiste na contratação dos adolescentes pelos Órgãos Públicos 

Estaduais pelo prazo de 01 ano, nos quais estes passam a desenvolver as atividades práticas, 

que devem estar articuladas aos conteúdos teóricos obtidos no curso de qualificação 

profissional ministrado pela Secretaria de Educação. 

A aprendizagem é desenvolvida em um mesmo período do dia, durante 5 dias da semana, 

perfazendo um total de 20 horas semanais. Dessas, 04 horas são destinadas ao curso de 

qualificação profissional e 16 horas às atividades práticas, sendo esses horários compatíveis 

com o horário escolar. Para isso, os adolescentes recebem ½ (meio) salário mínimo regional, 

vale-transporte, além dos benefícios trabalhistas e previdenciários, tais como Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – alíquota de 2% e férias remuneradas . 

6.1. Estratégias para a implementação 

 
Para a implementação do Programa Aprendiz, foram utilizadas a seguintes estratégias: 

  
 Articulação com o Ministério Público, Poder Judiciário e entidades/ municípios que 

fazem o acompanhamento da execução das medidas socioeducativas em meio aberto; 

 Elaboração, em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração e da 

Previdência de procedimentos para contratação e implantação do pagamento de 

aprendizes no sistema do Estado; 

 Articulação com a Secretaria de Saúde, para realização de convênio com os 

Municípios para viabilização dos exames pré-admissionais dos aprendizes; 

 Normatização do processo seletivo dos adolescentes; 

 Criação da Lei Estadual 15.200/06 -  cria o Programa Estadual de Aprendizagem para 

o Adolescente em Conflito com a Lei.  

 

6.2. Fluxo do Programa 

O Programa é executado a partir do seguinte fluxo: 

 

6.2.1.Indicação dos adolescentes  
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Constituem as instâncias de indicação dos adolescentes para o processo seletivo 

do Programa Aprendiz: 

 Juizado da Infância e da Adolescência; 

 Ministério Público; 

 Municípios/Entidades que fazem o acompanhamento da execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto; 

 Unidades socieducativas da SECJ– internação, internação provisória, 

programa de semi-liberdade. 

6.2.2.Seleção dos adolescentes para o preenchimento das vagas 

Realizado pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, mediante processo seletivo 

público, conforme estabelecido na Lei 15.200/06.  

 

6.2.3.Encaminhamento do adolescente para as atividades teórico-práticas  – entidade 

formadora e Órgãos Públicos Estaduais 

Feito pela SECJ. Cada Órgão fica responsável pela indicação de um orientador, que será 

responsável pela acolhida do adolescente e orientação quanto à realização de suas tarefas. 

 

6.2.4.Acompanhamento do adolescente-aprendiz na entidade formadora, na escola e nos 

Órgãos Públicos contratantes.  

Realizado pela SECJ, através de:  

orientação permanente dos adolescentes quanto ao processo formativo, frequência e disciplina 

no curso de qualificação profissional; 

 solicitação às escolas, das  fichas de frequência  e de aproveitamento dos adolescentes  

para controle das faltas mensais, disciplina e rendimento dos mesmos; 

 acompanhamento dos adolescentes  nos Órgãos Públicos através de visitas semanais 

realizadas pela equipe de estagiários de serviço social e de psicologia, sob a supervisão de 

profissionais das respectivas áreas, para atendimentos individuais e em grupo; 

 reuniões periódicas com os orientadores dos adolescentes, nos Órgãos contratantes.  

 

7.PARCEIROS ENVOLVIDOS 

Os Órgãos Executores do Programa Aprendiz no Estado do Paraná são: 

Secretaria da Criança e da Juventude - SECJ, que tem a responsabilidade de coordenar o 

Programa, selecionar e fazer o acompanhamento dos adolescentes aprendizes; 
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Secretaria da Administração e da Previdência, cuja responsabilidade é orientar os Órgãos 

Públicos Estaduais quanto aos procedimentos para contratação e pagamento dos adolescentes, 

além de organizar e manter o cadastro com o número de vagas  por Órgão;  

Secretaria do Planejamento e Secretaria da Fazenda, com a responsabilidade de provisionar 

recursos orçamentários e financeiros para contratação dos adolescentes;  

Secretaria da Saúde, responsável pela realização dos exames pré-admissionais dos 

adolescentes; 

Secretaria da Educação e Cultura responsável pela inserção escolar e pela realização do 

curso de qualificação profissional para os adolescentes aprendizes 

Demais Órgãos Estaduais da Administração Direta e Indireta, cuja responsabilidade é a 

contratação dos adolescentes na condição de aprendizes. 

 

8.RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E EQUIPAMENTOS 

8.1.Recursos Humanos 

Para a sua execução, o programa Aprendiz conta com uma equipe de : 

01 Coordenador Estadual 

11 Gestores Municipais- Técnicos da SECJ 

45 Estagiários das áreas de psicologia, serviço social e de pedagogia.   

8.2.Recursos Financeiros 

Os recursos utilizados pelo programa Aprendiz tem como fontes: 

Fundo da Infância e da Adolescência – FIA Estadual – destinado ao pagamento dos 

estagiários e despesas decorrentes do curso de qualificação profissional para os aprendizes; 

Administração Pública Estadual – despesas relativas à contratação dos aprendizes – 

pagamento de salários e encargos. 

  

9.RESULTADOS AFERIDOS 

Os resultados do Programa têm sido obtidos a partir dos dados fornecidos pelas equipes 

gestoras do Programa nos Municípios, das avaliações bimestrais que são realizadas com as 

famílias dos adolescentes, com os orientadores e com os próprios adolescentes. Dentre eles, 

podemos destacar: 

Até dezembro de 2007 foi ofertada, através do Programa, a oportunidade de aprendizagem à 

mais de 1.000 adolescentes; 
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Dos adolescentes que foram inseridos, apenas 8% abandonaram o Programa; 

Dados do Município de Curitiba
26

, que conta com 40% do total das vagas do Programa, 

indicam que: 

21% dos adolescentes que passaram pelo Programa estão trabalhando e 

estudando;  

10% estão somente trabalhando ; 

32% estão só estudando; 

65% consideram que o desempenho escolar melhorou após a sua inserção no 

Programa;  

3 % reincindiram em atos infracionais; 

82% dos familiares apontaram a melhoria do relacionamento do adolescente em casa, após o 

ingresso no Programa. 

 

10.DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO 

10.1.Quanto ao processo de gestão do Programa: 

 ausência de previsibilidade legal para contratação direta dos aprendizes pelos Órgãos 

Públicos Estaduais; 

 ausência de procedimentos necessários à implantação do Programa, especialmente 
quanto ao encaminhamento e seleção;  

 
 resistência de alguns Órgãos quanto ao recebimento dos adolescentes. 

 
10.2.Quanto ao adolescente: 

 
 falta de motivação; 

 inadaptabilidade às normas do Programa; 

 grau de comprometimento quanto ao histórico infracional, ocasionando considerável 

índice de desligamentos; 

 

 

 

                                                 
26

 Os dados do Município de Curitiba e Região Metropolitana foram obtidos a partir de amostra 

composta por 140 adolescentes que passaram pelo Programa no período de abril de 2005 a abril de 2007. A 

coleta dos dados foi feita através do contato direto da equipe do Programa com os adolescentes e/ou as 

respectivas famílias, nos meses de julho a agosto de 2007.      
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                                     LEI Nº 15200 - 10/07/2006 

                          Publicado no Diário Oficial Nº 7264 de 10/07/2006 

 

          Súmula: Institui o Programa Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em   

Conflito com a Lei, conforme especifica e adota outras providências. 

 

                A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná 

                        decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

 

 

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em 

Conflito com a Lei 

 

Art. 2º - O Programa será dirigido ao atendimento a adolescentes de ambos os sexos, 

com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, submetidos a medidas 

socioeducativas, assim como os que tenham sido beneficiados com remissão.  

 

Art. 3º. O Programa contará com a participação de instituições formadoras, Órgãos da 

Administração Pública Direta e da Indireta, além das entidades executoras de medidas 

socioeducativas. 

 

Art. 4º - O Programa Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a 

Lei, tem por objetivo: 

 

i. Garantir continuidade ao processo de formação do adolescente iniciado com o 

cumprimento das medidas socioeducativas, através da articulação da rede de programas 

de socioeducação, que têm a missão de apoiar os adolescentes na consolidação de um 

novo projeto de vida; 

ii. Fomentar políticas públicas de integração dos serviços governamentais e não-

governamentais para a promoção educativa do adolescente em conflito com a lei; 

iii. Criar oportunidade de ingresso do adolescente no mercado de trabalho, através do 

desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e das atitudes, desenvolvendo o 

senso de responsabilidade e iniciativa através da consciência de seus direitos e deveres 

enquanto cidadão, bem como de valores éticos;  

iv. propiciar aos adolescentes as condições para exercer uma iniciação profissional na 

área da administração; 

v. estimular a inserção ou re-inserção do adolescente no sistema educacional e, quando 

necessário, proporcionar o reforço escolar a fim de garantir e melhorar o processo de 

escolarização; 

 

Art. 5º – Ficam criadas 700 vagas de auxiliar administrativo-aprendiz, no âmbito da 

Administração Pública Estadual.  

 

Art 6º – Para atendimento ao Programa nos termos do artigo 1º e art. 5º , será adotado 

no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional e Empresas 

Públicas, o regime de aprendizagem previsto nos artigos 424 e seguintes da 

Consolidação das Leis do Trabalho ( Lei 10.097/2000) e Decreto Federal 5598/2005, 
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exclusivamente para inserção social de Adolescentes em Conflito com a Lei, nos 

termos do artigo 227, caput, parágrafo 3o da Constituição Federal. 

 

Art. 7º – A seleção para contratação dos adolescentes visando o preenchimento das 

vagas, conforme disposto no art. 5º, será realizada através de processo seletivo, 

mediante o atendimento aos critérios estabelecidos na regulamentação desta Lei, 

conforme o art. 37 da Constituição Federal.  

 

Art 8º - As despesas referentes à contratação dos adolescentes no padrão de salário 

mínimo hora - por 20 horas semanais correrão à conta da dotação orçamentária de 

pessoal em cada Instituição Pública.  

 

Art. 9o – A presente Lei será regulamentada mediante decreto.  

 

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 10 de julho de 2006. 

 

 

 

Roberto Requião 

Governador do Estado 

 

 

Emerson José Nerone 

Secretário de Estado do Trabalho,  

Emprego e Promoção Social 

 

 

Rafael Iatauro 

Chefe da Casa Civil 

.. 

. 
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APÊNDICE B 

 

 

Roteiro para Trabalho de Campo 

  

1. Atendem adolescentes que estão cumprindo ou já cumpriram medidas 
socioeducativas? Se sim, quantos? 

 

  

2. Como esse adolescente chega até aqui? Ou seja, qual é a condição da 
“matricula” ou como é o processo até o momento que a matrícula é efetuada 
? 

 

 

3. A procura é por ensino fundamental ou ensino médio? 

 
 
 

4. Quando o adolescente é recebido, há um trabalho ou atendimento 
diferenciado no ato em que a escola o recebe? Realizam algum trabalho 
especifico ou diferenciado para manter o adolescente na escola? Qual? 

 
 
 

5. Os professores são informados da condição do adolescente?   É realizado 
algum trabalho específico junto aos professores que receberão os alunos em 
sala? Se sim, qual?  

 
 
 

6. Dos adolescentes que são matriculados, qual é o numero de concluintes? Dos 
que desistem, quais são os motivos? Existe algum levantamento das causas? 
Existe algum trabalho realizado na tentativa de trazer esse aluno de volta? De 
que tipo? 
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ANEXO A 

Mapa Estratégico da Fundação CASA 

 

Fonte: http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/images/mapa.jpg 
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