
 

 

 

VANESSA REGINA VIEIRA GONÇALVES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E O 
TRABALHO: 

(IN) POSSIBILIDADE DE CIDADANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRINA - PR 
2011



 

VANESSA REGINA VIEIRA GONÇALVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E O 
TRABALHO: 

(IN) POSSIBILIDADE DE CIDADANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de 
Pedagogia do Centro de Educação, 
Comunicação e Artes, da Universidade 
Estadual de Londrina, como exigência 
para obtenção da graduação em 
Pedagogia, orientado pela Profª Ana Lucia 
Ferreira da Silva. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRINA - PR 
2011 



 

 

VANESSA REGINA VIEIRA GONÇALVES 
 
 
 
 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E O 
TRABALHO: 

(IN) POSSIBILIDADE DE CIDADANIA 
 
 
 

 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação, em Pedagogia, da 
Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
graduação. 

 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profª Orientadora Ana Lucia Ferreira da Silva 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Componente da Banca 

Universidade Estadual de Londrina  
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Componente da Banca 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA  

 

Dedico este trabalho aos adolescentes, 

protagonistas desta pesquisa, que passaram por 

minha vida profissional e, aos outros tantos que 

ainda passarão. Por nossas vidas, vidas de 

educadores, que buscam incansavelmente a batalha 

da desventura do verdadeiro. Às vozes e olhares da 

geração desse país em conflito, vítimas da violência 

cruel que os culpa.  



 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço primeiramente ao meu Deus, por ter me capacitado e guiado 

em tantos momentos de esperança, desesperança, dúvidas e coragem. Tendo como 

centro a fé, venci esse desafio. 

À minha família, vocês foram meu grande alicerce, o apoio desta 

conquista. 

Em especial, à minha orientadora, professora Ana Lucia Ferreira da Silva, 

que marcou desde o início minha trajetória acadêmica nesta instituição, mediando 

mais que o desvendamento de uma profissão, o desvendamento das relaçõs sociais, 

as entrelinhas dos motivos. 

Aos meus colegas de turma, singularmente, as minhas amigas e 

compartilhantes de sonhos, angústias e projetos, Mayara Caroline, Vanessa Beatriz, 

Juliane Alves, Simone Moreira, Simone Amaral e Leticia Martins.  

Não poderia, de forma alguma, deixar de agradecer a Francielly Marchetti, 

Amanda Alvila, Débora Costa e Amarildo Pereira, pelos construtivos debates e 

reflexões  imersos de nossa realidade enquanto profissionais, e da realidade dos 

adolescentes que configuram, em suma, o motivo desta pesquisa. Vocês 

impregnaram de forma absurda o sentido da realização desta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E esta batalha não é de confete, 

parece naval, mas é batalha terrestre. 

Na terra da alegria, país do carnaval, na cidade 

maravilha a coisa vai mal. 

C15, S14 já conhecem de berço o poder de uma 12, 

sinal da cruz, hora do credo, 

não tem mais letra no nome, vai morrer cedo. 

Não é mole ser alvo, tampouco ser negro, 

o ponto é um tiro na palavra que virou segredo.  

Não pode ter nome, só pode letra. 

Não pode ter olhos, só tarja preta. 

Quem é o menino do jornal? 

Quem é o submarino da batalha social? 

Não pode ter nome, só pode letra. 

Não pode ter olhos, só tarja preta”.  

 
(Música: Batalha Naval – Pedro Luís e a Parede)
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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda a trajetória percorrida no Brasil quanto ao atendimento 
da criança e do adolescente pobre, contextualizada pelas vertentes econômicas, 
políticas e sociais que regem todo o emaranhamento dessa questão. O trabalho teve 
como objetivo geral estabelecer uma reflexão quanto aos eixos e concepções que 
regem o processo de encaminhamento ao trabalho dos adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa, utilizou-se como aporte o Programa 
Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a Lei – Programa 
Aprendiz, desenvolvido no Município de Londrina/Pr. Do Brasil Colônia com ações 
assistencialistas, passando pelo Brasil no período da República e o aparato 
jurídico/institucional criado pelo Estado, “menores”, são internos em instituições, e 
por sua “situação irregular”, ora recebem penalizações ora são encaminhados ao 
trabalho e à aprendizagem de um ofício, objetivando a “utilidade” do cidadão. 
Apresenta-se, então, o momento contemporâneo de mobilização da sociedade civil, 
emergindo grupos que reinvidicaram diferentes concepções, condições e políticas de 
atendimento a esses sujeitos, as quais se pautam no ECA, estabelecendo a nova 
doutrina de atendimento: a proteção integral. Como resultado da pesquisa, 
apresenta-se uma reflexão sobre as medidas socioeducativas, as quais contemplam 
essa nova vigência, apresentando aos adolescentes em conflito com a lei, a 
possibilidade da educação para a cidadania plena por meio do trabalho. 
Continuidades e descontinuidades no atendimento da criança e do adolescente 
pobre, tendo o trabalho proferido como soluções para esse problema são relatadas 
em entrelinhas pelos principais protagonistas da questão. 
 
 
 
 

Palavras-chave: Adolescente. Medidas Socioeducativas. Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA. Proteção integral. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No ápice das mudanças ocorridas no contexto social, jurídico e 

educacional em torno do atendimento à criança e ao adolescente, esta pesquisa visa 

responder algumas indagações, buscando, com elas, possíveis soluções quanto à 

necessidade de se vislumbrar, materializado em realidade, o direito à cidadania 

plena dos adolescentes em conflito com a lei. O percurso histórico e social tem 

perpetuado a ideologia dominante, proposta baseada por penalizações, violência e 

controle dos sujeitos. Assim, o discurso que tem como base que a “propensão” ao 

crime deriva da pobreza e o discurso que emerge quanto à solução deste problema, 

é o encaminhamento ao trabalho. 

Para tanto, o norte desta pesquisa se delimita na formulação da seguinte 

questão: Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa: qual a relação 

efetiva entre o direito deste cidadão à profissionalização e o encaminhamento ao 

trabalho? 

O trabalho teve como objetivo geral estabelecer uma reflexão quanto aos 

eixos e concepções que regem o processo de encaminhamento ao trabalho dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, utilizou-se como aporte o 

Programa Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a Lei – 

Programa Aprendiz, desenvolvido no Município de Londrina/Pr. 

Além disso, foram expostos, por meio do estudo, os aspectos quanto à 

reflexão das situações histórico-sociais que permeiam os direitos do adolescente em 

conflito com a lei e a análise da percepção sobre os aspectos e relações conceituais 

das medidas socioeducativas e do trabalho, partindo dos protagonistas da questão, 

o próprio adolescente em conflito com a lei. 

O trabalho de pesquisa foi realizado por meio de estudo bibliográfico, 

mediado pelo método qualitativo, sendo esta abordagem, segundo Richardson 

(1999), justificada, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a 

natureza de um fenômeno social. Segundo o autor, os estudos que empregam essa 

metodologia, podem descrever a complexidade de um problema, analisando a 

interação e os processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Visto que o problema 

apresentado para estudo é produto da história e da sociedade, é extremamente 

cabível essa escolha. 
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Para a possibilidade e veracidade de um resultado diante os objetivos 

propostos, para o trabalho de campo, foi feita a opção pela entrevista. O autor 

reforça que este instrumento enriquece a pesquisa, pois permite coletar informações 

sobre a realidade diante do problema proposto. As perguntas foram estruturadas de 

forma aberta, pois ainda segundo Richardson (1999), estas são destinadas a 

aprofundar as opiniões do entrevistado.  

A estrutura da apresentação da pesquisa foi subdividida em três 

capítulos, sendo que no primeiro, buscou-se realizar um resgate histórico da 

trajetória do atendimento à infância pobre no Brasil, perpassando pela colônia, 

independência e República, apresenta-se de forma enfática a relação entre o 

controle da pobreza em prol da “harmonia social”, por meio da internação e de 

encaminhamento ao trabalho.  

O segundo capítulo apresenta a perpetuação de conquistas pela 

sociedade civil, consecutivamente a participação dela e a motivação que o Estado 

configura para a criação de organizações não governamentais. Mudanças jurídicas, 

políticas e educacionais no atendimento da infância pobre são as características 

desse período presente. O ECA estabelece os direitos do adolescente, 

independente de sua condição socioeconômica, rompe formalmente com uma série 

de conceitos e ações que vinham sendo desenvolvidas. Projetos de 

profissionalização por parte do governo surgem para encaminhar estes sujeitos ao 

trabalho. Crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade, ou adolescentes 

em conflito com a lei, são cidadãos que devem ser plenamente protegidos. 

No último capítulo, a pluralidade dessas questões é imersa diante da voz 

dos próprios sujeitos envolvidos nessa relação, ou seja, foram ouvidos os 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e que foram encaminhados 

por um programa governamental à profissionalização.  Conceitos de cidadania 

inculcados, encaminhamento ao trabalho como solução do problema, penalização e 

controle, enredam-se nas continuidades e descontinuidades do atendimento a esses 

sujeitos. 
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1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO ATENDIMENTO À INFÂNCIA POBRE NO 
BRASIL 
 

 

Considerando elementos primordiais para a obtenção dos aspectos 

causais que farão parte de tal pesquisa, faz-se necessário o recorte histórico sobre a 

trajetória do atendimento à infância pobre no Brasil. Mediado pelo conceito de 

Bazílio (1998), referente às três fases desta questão, destacando os aspectos 

político, econômico e social que compõe a trajetória e, ao mesmo tempo, a 

reprodução de ações e mecanismos, nos períodos, ora para invisibilizar, outrora 

visibilizar esta ambígua questão da infância pobre e suas sujeições posteriormente 

ao conflito com a lei. 

 

 

1.1 PERÍODO DO BRASIL COLÔNIA: O ASSISTENCIALISMO AOS ENJEITADOS 
 

 

Desde os primórdios da colonização de nosso país, há indícios de 

medidas de atendimento à infância considerada desvalida das primícias econômicas. 

Sendo essa questão considerada amplamente como fator imoral, pelo contexto ao 

qual emergia de ascensão da classe dominante (SALES, 2007, p. 37).  

Notavelmente, tendo a instituição religiosa e a concepção de caridade 

pelos sujeitos como mediadora de tal ação, difunde-se essa ideia, partindo dos 

preceitos de Bazílio (1998), quanto à primeira fase da história do atendimento à 

infância no Brasil, descrita e caracterizada como filantropia ou assistencialismo, que 

vê a criança disposta à caridade e não aos direitos. 

Destaca-se, então, a chegada dos Jesuítas em 1549 e, 

consecutivamente, a tentativa de incutir valores “civilizatórios” e “religiosos” nos 

povos indígenas. Utilizando tais elementos, segundo Couto e Melo (1998), para uma 

conversão baseada na submissão e temor a um Deus e um rei. Podendo, assim, 

utilizar-se ideologicamente e, ainda, economicamente daquele povo e daquela mão 

de obra. 

Porém, os Jesuítas, ao se depararem com os costumes e crenças dos 

nativos mais velhos, encontraram extremas dificuldades e resistência para modificar 

seus hábitos “abomináveis” e “pecaminosos”. Del Priore (2002), ao analisar essa 
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questão, relata uma das cartas escritas à Coroa portuguesa, em que a missão 

jesuítica estabelecia outros meios para a conversão dos gentios. 

 

Já em janeiro de 1550, o padre Nóbrega, numa carta dirigida ao 
provincial de Portugal, Padre Simão Rodrigues ponderava que, talvez 
pelo medo, os índios se converteriam mais rápido do que pelo amor, 
em razão de seus “abomináveis” costumes e de estarem tão 
afastados da fé cristã. Nesse contexto, a evangelização das crianças 
tornara-se uma forma de viabilizar uma difícil conversão, já que, 
como escrevia em continuação à mesma carta, nos meninos se 
poderia esperar muito fruto, uma vez que pouco contradiziam a lei 
cristã (DEL PRIORE, 2002, p. 25). 
 
 

Sendo considerada, então, a palavra medo e a ação para gerá-la, 

remeteram-se ao ensino dos “curumins”, as crianças indígenas, que estritamente 

exalavam passividade e, conceitualmente, no momento eram as tabulas rasas, 

Couto e Melo (1998) dialogando com Del Priore apontam que: 

 

[...] voltaram-se então para a educação das crianças por acreditarem 
como nos informa Del Priore (1991), serem elas “tabulas rasas onde 
tudo se poderia imprimir” (COUTO; MELO, 1998, p. 20). 
 
 

Escrevendo-se assim na “tabula rasa” os “conhecimentos civilizatórios”, 

pelo amor ou pelo medo, a criança indígena, por intermédio da missão cristã e 

“graças” a ela, estaria se libertando dos “maus” costumes de seus antepassados, e 

gerando, segundo a autora, o que chamavam de “nova cristandade”. A geração 

civilizada do nosso país, já perpetuada e influenciada por ideologias impostas e 

práticas intencionais da ascensão dominante.  

 Então os “alvos fáceis” para as instruções da nova civilização eram 

acolhidos juntamente com os “orphãos da terra”1 nas instituições mantidas pela 

missão, as “Casas de Muchachos”, ao qual seriam responsáveis pelo atendimento 

deles. Surgindo nesse contexto, segundo Couto e Melo (1998), a infância tutelada 

de nosso país. Inicia-se com isso a prática de segregação das crianças em 

instituições e afastamento de sua família, nesse sentido, 

 

                                                 
1 [...] “Órphãos da terra”, crianças oriundas das ligações entre os brancos ou negros e mulheres índias, que normalmente eram 
abandonadas por suas mães. Os índios acreditavam que o parentesco verdadeiro vinha pela parte dos pais; assim sendo estes 
não faziam parte do seu povo [...] (COUTO; MELO, 1998, p. 20). 
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Recolher estes órfãos e as crianças indígenas, em lugares que foram 
denominados “Casas de Muchachos”, com o objetivo de educá-los 
dentro dos preceitos da Igreja foi a primeira medida de afastamento 
da criança de seu convívio sociofamiliar praticada no Brasil (COUTO; 
MELO, 1998, p. 21). 
 

Necessariamente essas casas vinham como mais um aporte para a 

sedimentação do novo modelo de civilização, um lugar disciplinar e correcional, que 

ideologicamente “mostraria” o caminho que estas crianças deveriam seguir rumo ao 

futuro. Porém, quando adolescentes, tinham que abandonar as instituições, as 

autoras afirmam que alguns voltavam para suas tribos e retomavam a cultura, mas, 

os que não se adaptavam a ela novamente, ou os que não tinham família, ficavam 

expostos nas ruas. Considerando, assim, tal momento, como o início da formação 

em nosso país de um aglomerado urbano, a massa da população que não pertencia 

a nenhuma etnia e que caminhavam rumo a uma problemática social infinda em 

posturas de enfrentamento não só naquele momento, mas até os dias atuais. 

A concentração desses sujeitos pelas ruas, e sua condição, transformaria-

se em um verdadeiro confronto entre a luta pela sobrevivência e os problemas para 

a “harmonia social”. Estabeleceria as estreitas relações entre os valores da “nova 

civilização” e os que a corrompiam. Qual o caminho a ser seguido por esses 

adolescentes sem etnia? (Couto e Melo, 1998, p. 21). 

Assim sendo, nessa confluência ambígua entre o que iria ser a nova 

civilização e no que ela se transformara, os pobres, independentes de seus matizes 

raciais,2 que eram livres, mas não tinham bens, como diria Bazílio (1998), geraram 

as causas deste ciclo de abandono e atendimento caritativo das crianças, fruto das 

ligações daquela geração. 

A instituição religiosa, intensificando seu trabalho junto às crianças 

abandonadas, instituiu nas Santas Casas de Misericórdia a Roda dos Expostos, 

apontados por Custódio e Silvestre (2003), como a visualização do início de um 

modelo de política de atendimento à criança. Esse sistema caritativo difunde a ideia 

de preocupação em salvar as almas das crianças enjeitadas, salvá-las do destino 

pernicioso ao qual teriam devido seus vínculos familiares. 

O sistema da Roda dos Expostos é caracterizado por Couto e Melo (1998) 

da seguinte maneira: 

                                                 
2 Além dos índios, havia os “mulatos”, e os ex-escravos. População advinda do processo de imigração do período Brasil 
Colônia. (COUTO; MELO, 1998, p. 22) 
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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. Uma característica importante desse mecanismo era a 
preservação da identidade do depositante (COUTO; MELO, 1998, p. 
23). 

 

Desta forma, o abandono é institucionalizado e é possível classificar 

quantitativamente os que necessitavam do atendimento e que, por condição de 

pobreza ou pela condição moral, não podiam ser aceitos na esfera familiar. A 

identidade do “depositante” ficava sob sigilo, refletindo, quanto a isso ser o motivo de 

agravamento do alto número de abandonados.  

Essas crianças não teriam a possibilidade de conhecer seu vínculo familiar e 

ainda enfrentariam extremas dificuldades para sobreviver às condições de higiene 

deste local. Nessa dimensão, quanto à ação difundida pela Roda de Expostos, 

Custódio e Silvestre (2003) apontam que  

 
 
Esse sistema de proteção caritativo foi muito criticado pelos vários 
problemas, desde os de higiene e saúde, como a perda do vínculo 
familiar de origem das crianças. Outro fator adverso desse tipo de 
política de atendimento era o excesso do número de crianças 
abandonadas e recolhidas num único local, causando altos índices 
de mortalidade (CUSTÓDIO; SILVESTRE, 2003, p. 5). 
 
 

Apesar de tudo, as crianças que sobreviviam eram encaminhadas pelas 

Santas Casas às criadeiras. Couto e Melo (1998), relatando historicamente este fato, 

afirmam que a essas mulheres eram pagos emulamentos, uma espécie de 

pagamento efetuado então pelo Estado. Nesta situação, evidencia-se o que até 

agora ficará somente em entrelinhas, a ajuda ao qual o Estado efetuava para as 

caridades cristãs. 

De acordo com Couto e Melo (1998), quando as crianças completavam 8 

ou 9 anos eram encaminhadas para fazendas. Nestes locais iriam trabalhar e, em 

troca, ganhariam a chamada soldada, que era uma quantia paga pelos serviços, que 

seriam depositadas em cadernetas, porém, retiradas somente quando tivesse 

alcançado a maioridade.  

As crianças que não prestavam serviços às fazendas iam para os asilos 

de caridade, ou então eram recrutadas no Arsenal de Marinha. Este é, segundo 
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Venancio (2002), um importante momento, pois com as companhias de marinheiros 

instituídas para o atendimento das crianças enjeitadas, cria-se pela primeira vez uma 

instituição inteiramente pública, que pudesse tutelar elas e lhes oferecer a 

aprendizagem de um ofício, tornando-se facilmente ideais “cidadãos marinheiros”, 

pois teriam na ausência familiar, seu país como pai e mãe [...] e supostamente 

dedicariam à nação todo amor, fidelidade e lealdade que os demais mortais 

costumavam consagrar a família (VENANCIO, 2002, p. 195). 

No entanto, com o passar do tempo e dos acontecimentos, revelou-se que 

aquela esperança de transformação de meninos enjeitados em soldados ideais era 

utópica.  

 

A experiência mostrara que os meninos saídos do turbilhão do 
abandono eram quase sempre seres de saúde precária e que, por 
razões óbvias, não tinham a menor noção do que significava o 
“devotado amor filial a nação”, permanecendo vinculados as suas 
amas e aias como se elas fossem – e de fato muitas vezes elas eram 
– sua verdadeira família (VENANCIO, 2002, p. 198). 
 
  

Com esta concepção, a companhia de Arsenal da Marinha não prioriza 

mais o atendimento dos enjeitados das Casas dos Expostos, mas muda as 

alternativas de recrutamento e substitui a possibilidade também para as crianças 

carentes que são enviadas por pais ou tutores. Eram essas, em grande número, a 

autora acima citada relata, que por mais que essa atitude pareça de um lado imoral 

por parte da família, um olhar mais profundo poderia revelar que essas atitudes 

demonstram, pelo contrário, um desvelo familiar, já que esta instituição consistia em 

uma rara oportunidade de aprendizado e encaminhamento profissional destinado à 

infância pobre.  

No entanto, Venancio (2002) analisa que não se pode idealizar esse 

momento de “oportunidade” às crianças pobres. A condição dada a esses 

aprendizes era cruel. Uma prática institucional perversa, que para manter a 

disciplina, utilizava-se de métodos violentos, além da sujeição à alimentação 

precária, oportunizando diversas doenças. Por esse motivo, muitas crianças não 

gostavam do destino encaminhado que tiveram, e, vivendo o próprio destino imposto 

em seu presente, revoltavam-se. No entanto, 
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Para esses pequenos protagonistas do mundo da miséria, não havia 
muitas escolhas; mesmo reconhecendo isso é importante frisar que 
os garotos não aceitavam passivamente o destino do arsenal: os 
administradores das companhias constantemente referiam-se, às 
fugas praticadas por indóceis meninos [...] por meio dessas fugas, os 
aprendizes delimitavam o campo entre o aceitável e o inaceitável 
(VENANCIO, 2002, p. 202). 

  

As fugas traziam o sentido da busca do próprio destino pelos meninos, 

que mais cedo ou tarde, visualizariam violentamente a liberdade restrita que lhes era 

colocada. Uma tentativa inércia diante de suas escolhas e tamanho sufocamento 

delas pela pobreza. 

Estreitando cada vez mais essas relações de intervenção à problemática 

da criança pobre por instituições cristãs como as Santas Casas de Misericórdia, ou 

públicas, como o Arsenal as Marinha, que independente tinham seu cunho 

assistencialista. Em 1775, segundo Couto e Melo (1998), é criado os Juízes de 

Órfãos,3 que seria responsável pelo encaminhamento e atendimento das crianças 

pobres, fossem elas filhos de carentes, órfãs ou abandonadas. O Estado, por meio 

dos juízes e das instâncias caritativas, uniria ações na tutela desses sujeitos. 

 

 

1.2  O BRASIL INDEPENDENTE E O CONTROLE DA POBREZA 

 

 

Posteriormente à Independência do Brasil, problemas quanto a condições 

escassas da vida da população, gerados pelo processo socioeconômico e político ao 

qual o país enfrentava, fizeram com que aqueles sujeitos sem etnia, frutos do ciclo 

do abandono, por meio das esmolas e perambulação, se tornassem de forma mais 

intensa o motivo do desconforto social, já que por estes sujeitos, a criminalidade viria 

a confrontar essa “harmonia”. Necessário assim seriam ações para que não fossem 

ostentadas essas condições. Couto e Melo (1998) ilustram essa passagem, 

                                                 
3 A origem dos juízes de órfãos remonta ao tempo em que o Brasil era ainda colônia. Sua figura é considerada como a espinha 
dorsal do direito português. Eles deveriam ser formados em Direito e escolhidos pelo rei para cuidar dos menores e de seus 
bens em casos de ausência ou falta do pai. No Brasil, até o início do século XVIII, essa função era exercida pelos juízes 
ordinários, magistrados sem formação em Direito. Como reflexo do crescimento populacional da colônia, no dia 2 de maio de 
1731, foi regulamentado no Brasil o cargo dos juízes de órfãos. A partir de então, as questões relativas a órfãos menores de 
idade passaram a ser de sua alçada (AZEVEDO, 2007). 
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refletindo que o aparato policial nesse momento, passou, significativamente, a ter um 

papel fundamental na ação de controle da criminalidade. 

Esses sujeitos fadados à pobreza, que representavam um “risco” ao 

processo de progresso de nosso país e aos cidadãos que ela compunha, eram 

“depositados” nos presídios da época, chamados de Casas de Correção que, 

levando a diante, é analisada por Müller e Pereira (1998) “Servia, em última análise, 

para “limpar” a Corte de alguns indesejáveis, excluindo-os do projeto regencial (e 

posteriormente, imperial)”. (MÜLLER; PEREIRA, 1998, p.42). 

 Por não haver locais específicos para crianças, as que cometessem 

“crimes”, ou estivessem abandonadas nas ruas, considerados por causa da pobreza, 

à margem de cometer tal ato, eram dados o mesmo destino assim, Couto e Melo 

(1998, p. 24) discursam que por meio deste acontecimento, “[...] podemos constatar, 

nesse período, uma nova modalidade de atendimento à infância. Agora não só as 

crianças abandonadas seriam tuteladas, mas também aquelas que praticassem 

alguma infração”.  

De acordo com Müller e Pereira (1998) com essa preponderante ação de 

controle da “criminalidade” do país, necessariamente cria-se em 1861, o Instituto de 

Menores Artesão da Casa de Correção da Corte. A fim de “docilizar” os desviantes 

da moral, por meio, enfaticamente, da aprendizagem de ofícios, apontada como 

instrumento honesto para “ganhar a vida”, sendo na esfera física ou econômica.  

Além disso, a reeducação seria imposta pela organização plena na 

instituição, disciplinando e educando os “menores” por meio de castigos. Os autores 

refletem sobre essa prática dizendo que 

 

Essa forma de punição sempre foi uma violência praticada contra a 
criança e que, em suas diversas formas, era entendido enquanto ato 
disciplinar e educativo, era por meio dele que se poderia controlar e 
modelar os comportamentos. Não era visto como uma barbárie, mas 
como mecanismo necessário para a formação do caráter (MÜLLER; 
PEREIRA, 1998, p.48).  

 

Com a definição de controle da situação problema de nosso país, por 

meio da hostilização dos ofícios e punição, subentendidos como veículos para 

honestidade e educação, o Instituto de Menores ia ganhando as características do 

modelo de atendimento institucional destinado aos adolescentes que cometessem 

crimes.  



19 

 

O primeiro artigo do decreto define a quem se destina o instituto. 
Estava organizado em duas sessões: na primeira ficaria aqueles que 
“forem presos pela polícia por, vadios, vagabundos, ou 
abandonados” e também “os que por má índole não possam ser 
corrigidos por seus pais ou tutores”, na segunda seção seriam 
atendidos aqueles que por necessidades “não puderem receber uma 
educação conveniente e apropriada em outro lugar”. Podemos 
observar que o local seria basicamente um recolhimento de crianças 
pobres. Em outras palavras, o Estado passa a tutelar a infância 
pobre como se a falta de terras e bens fosse um crime passível de 
prisão (MELO; COUTO, 1998, p. 25). 

 

A criminalidade é então “justificada” nas entrelinhas do decreto de 

regulamentação da instituição, como sendo a falta de terras e bens. O crime é a 

pobreza, a má índole é o abandono e a pena é a perda da liberdade.  

 

 

1.3 O ADVENTO DA REPÚBLICA: O “MENOR IRREGULAR”  

 

 

Conforme as análises de Couto e Melo (1998) Nasce a República 

herdando os problemas sociais e econômicos constituídos no Império, abarcando 

novas questões quanto à pauperização da população, fruto do processo de 

urbanização e industrialização,4 bem como a chegada de imigrantes e a extinção da 

escravidão. 

Entre o agravamento dessas tensões socioeconômicas, ia-se tecendo a 

estrutura da nação republicana. Em crescente hostilização das classes populares, o 

abandono e a criminalidade tornaram-se meio para a tentativa de sobrevivência e 

faceta que afrontava a segurança dos cidadãos dessa nação, que segundo Müller e 

Pereira (1998), eram constituídas na retórica da ideologia liberal, a igualdade, 

fraternidade e liberdade. 

Sendo assim, surge o movimento higienista5 com propostas e 

mecanismos embasados na especialização científica de profissionais da área da 

saúde e jurídica, para enfrentar tal situação que ameaçava a edificação da nação 

brasileira. Médicos e juristas ostentavam que a culpa pela criminalidade, vinha da 
                                                 
4 Segundo Couto e Melo (1998, p. 27), a República emerge-se em meio uma gama de dividas monetárias e sociais. Devido, 
também, a recente extinção da escravatura, a má distribuição de renda e desemprego, aumentaram a pobreza, esta 
consequentemente gera o abandono e a prática de atos infracionais como modo de sobrevivência em um contexto desigual.  
5 [...] Higienismo é uma parte da medicina que estuda os meios próprios para conservar a saúde, permitindo o funcionamento 
normal do organismo e a harmonia das relações entre o homem e os meios no qual ele vive [...] (COUTO e MELO, 1998, p. 
27). 
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família pobre, os “comportamentos desviados” eram resultados de características 

genéticas. E, portanto, a solução seria o afastamento da criança de tal convívio, em 

instituições que higienizariam o comportamento e os valores delas. Lima (2009) 

discursa sobre esse contexto: 

 

Era necessário preservar a nação ainda em processo de 
consolidação. Os filhos da miséria, de pais separados, sem 
empregos e acusados de semear pequenos infratores, órfãos e 
abandonados deveriam permanecer sob a tutela médico-assistencial. 
Ao lado de noções básicas de higiene, os filhos da pobreza 
aprenderiam a arte de executar trabalhos manuais e contribuiriam 
para impulsionar a indústria no seio de uma sociedade capitalista e 
urbanizada que generaliza a forma de trabalho assalariado (LIMA, 
2009, p. 88). 

 

Objetivando então a melhoria da “raça brasileira”, Couto e Melo (1998) 

afirmam que com este argumento, o grupo de médicos e juristas propôs o que 

Bazílio (1998) caracteriza como a segunda fase de atendimento da infância no 

Brasil. O Estado financiaria as instituições de internamento que, com suas ações, 

principalmente de aprendizagem de ofícios, moralizariam o comportamento das 

crianças pobres. 

 
O grupo não pretendia que o Estado assumisse a função de criar 
instituições de atendimento à infância, queria sim que estes 
internatos fundados pela sociedade civil, recebessem apoio 
financeiro do Estado, para que pudessem fornecer atendimento 
dentro das normas e dos preceitos da ciência. (COUTO; MELO, 
1998, p. 28). 
 

Com todo este aparato de saberes científicos e exigências ao Estado para 

desenvolver ações voltadas à infância pobre, em 1923, segundo Custódio e Silvestre 

(2003), há a regulamentação da assistência para esses sujeitos, com a criação do 

Juizado de Menores, que teria como função acompanhar, fiscalizar e orientar sobre 

as situações jurídicas e sociais de tais sujeitos.6  

No mesmo sentido dessa nomenclatura de regulamentação no país, 

influenciado pela Declaração dos Direitos da Criança, proclamado em Genebra pela 

Liga das Nações, entra em vigor em 1927 o Código de Menores Mello Matos. 

                                                 
6 [...] a partir de então, o Estado passou a se encarregar da proteção e da tutela desses menores (SILVESTRE; CUSTÓDIO, 
2003, p. 9). 
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Significando o estabelecimento do dever do Estado em implantar políticas de 

atendimento aos “menores”, fossem eles abandonados, moralmente abandonados 

ou delinquentes, como foram subdivididos e intitulados. Para Lima (2009), este 

modelo de reação estatal fez com que as crianças e adolescentes pobres entrassem 

na teia reguladora do Estado, assumindo a responsabilidade de aplicar “os 

corretivos necessários” via internação e educação para suprimir o comportamento 

deliquencial. 

Segundo o autor, a educação sob a ótica de internamento e correção, 

recepcionou a proposta dos médicos e juristas. Havia de se instruir 

profissionalmente estes adolescentes, para que se tornassem cidadãos úteis à 

sociedade. Passetti (2002) reafirmando esta ideia diz que: 

 
Fechavam os 30 primeiros anos da república com um investimento 
na criança pobre vista como criança potencialmente abandonada e 
perigosa, a ser atendida pelo Estado. Integrá-la ao mercado de 
trabalho significava tirá-la da vida deliquencial [...]. Pretendendo 
domesticar as individualidades e garantindo com isso os preceitos de 
uma prevenção geral, os governos passaram a investir em educação, 
sob o controle do Estado (PASSETTI, 2002, p. 355). 
 

 Pelo ordenamento das práticas vivenciadas politicamente na época, com 

a ascensão de Getúlio Vargas ao governo, as ideias nacionalistas unem-se as ideias 

higienistas, o que gerou, segundo Couto e Melo (1998), um campo fértil para o 

afastamento da criança, possivelmente “delinquente”, da família incapaz, inclusive 

pela situação financeira, de tutelar tais sujeitos. E, assim, em 1941, é fundado o 

SAM – Serviço de Assistência ao Menor, segundo Earp (1998), a primeira tentativa 

de se estabelecer uma política de tutela, em instituições oficiais.  

 O princípio desta instituição baseava-se, segundo a autora, no 

recolhimento das crianças “vadias” que perambulavam nas ruas, oferecendo-lhe, 

posteriormente, a profissionalização, para que assim pudessem ser “úteis” a 

sociedade e se tornarem cidadãos. Com o objetivo de unir o aparato público e suas 

orientações correcionais às instituições que realizavam o atendimento, Lima (2009), 

afirma que: 

[...] A nova política assistencial do Estado almejava que as 
instituições asilares funcionassem como uma microssociedade que 
prevê a adoção de mecanismos de controle, disciplina, educação, 
trabalho, higiene, e busca inculcar junto aos adolescentes confinados 
temporariamente ou por tempo fixo, valores morais desejados. As 
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políticas oficiais de intervenção e os saberes assistenciais 
esclarecidos não diminuíam a pobreza ou seus efeitos e não 
alteraram a situação concreta dos adolescentes e de suas famílias 
(LIMA, 2009, p. 90). 
 

Como Lima (2009) aponta, essa medida não foi a solução para os 

problemas da pobreza, pelo contrário, fez com que a rotulação e classificação dos 

menores “potencialmente criminosos” crescesse, inchando as instituições ligadas ao 

SAM, submetendo a péssima qualidade de atendimento, além de denuncias quanto 

violências aos “internos” e desvios de verba.  

Com tantos desarranjos, após 23 anos, segundo Earp (1998), o SAM de 

herói passa a vilão e é extinto. Concomitante a nova ideologia que estavam sendo 

proclamadas no Brasil devido ao Golpe militar, é proposto a criação do FUNABEM – 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Nesse período, o Estado passa a 

considerar o “menor” como o principal “objeto” de segurança nacional, conforme 

analisam Couto e Melo (1998). As autoras afirmam que então muda o adjetivo da 

situação do “menor”, estabelecendo-o como em “situação irregular”. Os “menores 

moralmente abandonados” agora se encontram denominados “menores 

carenciados”, os “menores” outrora “delinquentes”, intitulam-se “menores de conduta 

antissocial”. Entretanto, permanece a rotulação da infância pobre, devendo ela ser 

tratada em instituições pela “doença da imoralidade”, e afastadas da possibilidade 

de marginalizar-se. 

Earp (1998) afirma que a partir dessas nomeações há a criação de dois 

sistemas paralelos, o atendimento aos “menores de conduta antissocial” e o 

atendimento aos “menores carentes”. As necessidades do “menor” são definidas 

como a saúde, educação, recreação e segurança nacional. O discurso da família 

como responsável por este problema é intensificado, em nenhum momento o levante 

quando as questões socioeconômicas da população são referenciadas. A 

“marginalização” e a “prevenção da marginalidade” são as principais retóricas da 

FUNABEM.  

É neste período que surgem as FEBEMs – Fundações Estaduais do Bem-

estar dos Menores. Simultaneamente, nesta época é desenvolvida uma série de 

conceitos e propostas, extraídas e justificadas pela área econômica, relativas ao 

trabalho dos “menores”. E, segundo Bazílio (1998), a tendência foi priorizar esta 

atividade como forma de “ressocializar”, “reintegrar” ou “reeducar” tais menores. As 
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FEBEMs passam, então, a orientar suas ações pelo discurso da “educação para e 

pelo trabalho”. 

Para tornar-se efetiva as ações de intervenção do Estado a esses sujeitos 

por meio dessas instituições, em 1979 o Código de Menores é reformado. Definindo, 

legalmente, em “situação irregular” os menores de 18 anos que estivessem: privados 

de condições essenciais a sua subsistência, saúde e educação; vítimas de maus-

tratos; privados de assistência legal; em perigo moral; com desvio de conduta devido 

à inadaptação familiar; e autor de infração. Couto e Melo (1998) apresentam que 

esta lei se apoia, novamente, na justificativa do “desvio de conduta” ser provindo da 

classe social do “menor”. Nessa perspectiva, 

 

 [...] este Código permitiu aos juízes repetirem uma prática instalada 
desde o início do século: prende-se o inocente pelo simples fato de 
que, um dia, quem sabe, ele possa vir a cometer um “crime”. Em 
suma, a criança era novamente culpabilizada por ser pobre (COUTO; 
MELO, 1998, p. 35). 
 

Com tais práticas e legislação, segundo as autoras citadas acima, não é 

difícil concluir que o complexo de internação FEBEM, repetiu os mesmos erros de 

seus antecessores, a punição, as agressões, a corrupção, e toda gama de 

denúncias que dela proviam a fez ficar conhecida como uma instituição falida. 

Porém, com a internalização desses fatores de violência perante o atendimento da 

infância, pela sociedade, em 1990, perfila-se um novo momento, o de valorização 

dos direitos destes sujeitos por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A partir de então, a FEBEM, e toda sua transcursão de atendimento a 

carentes que deveriam ser afastados da família para não cometerem o “crime” é 

extinto. Entra em cena a Fundação CASA – Centro de Atendimento ao Adolescente.7 

Esta instituição desencadeou o atendimento apenas aos adolescentes em 

conflito com a lei. O Projeto de tal instituição apostou no objetivo de atender esses 

adolescentes próximos à sua família e à comunidade, transfigurando, assim, os 

conceitos das instituições anteriores. Sua missão consiste em aplicar as medidas 

socioeducativas de acordo com as normas vigentes no ECA e no SINASE- Sistema 

                                                 
7 Disponível em: http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/a-fundacao. Acesso em: 07 de outubro de 2001 
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Nacional de Atendimento Socioeducativo.8 Configurando, assim, o desativamento 

total das instituições oficiais que fizeram parte da política da FEBEM. 

 
 

1.4  O DISCURSO DOS ANOS 1980 E 1990: OS SUJEITOS DE DIREITOS 

 

 

Nos anos 1980 é dada grande ênfase a programas de “educação para e 

pelo trabalho”. Segundo Bazílio (1998), isso vem como um indício de que as ações 

de internação nessas instituições encontravam-se desmoralizadas. Com a falência 

das FEBENS, os formuladores de políticas de atendimento ao “menor”, investem 

todo discurso e recurso em programas de profissionalização “abertos”, que tornariam 

o jovem mais produtivo à sociedade. 

Foram desenvolvidas propostas e operacionalizações para programas de 

profissionalização, sinonimizando o “menor” útil e capaz de transformar sua condição 

perante a sociedade pelo emprego e pela renda. Esta seria a solução para o 

problema dos “menores pobres”.  Nesta perspectiva “[...] o que se tem por objetivo é 

o desenvolvimento de uma consciência social dos meninos e meninas, 

transformando-os em agentes de mudança do seu meio de origem” (BAZÍLIO, 1998, 

p. 109). 

Com o fim da Ditadura Militar e a busca democrática da sociedade 

brasileira para solucionar o problema do “menor”, surgem diversas propostas de 

políticas públicas voltadas para a profissionalização deste sujeito e sua “mudança” 

para “reintegração”. 

a) “Programa Bom Menino”, do governo Sarney, destinado “à 

iniciação do trabalho do menor assistido com idade de 12 e 18 anos”. 

A proposta era a criação de uma bolsa de trabalho, tornando-se 

obrigatória a ida à escola. Toda empresa com mais de cinco 

funcionários seria obrigada a ter 5% de seu pessoal com essa forma 

de contrato (utilização da mão de obra dos menores): jornada 

máxima de 4 horas e remuneração de meio salário mínimo. A 

legislação definia que não se tratava de vínculo empregatício, 

                                                 
8 SINASE foi criado em 2006, pela discussão dos diversos setores da sociedade e sistematizada pelo CONANDA. Consiste em 
diretrizes para a execução de medidas socioeducativas, baseados em princípios dos direitos humanos e estratégia 
pedagógica. Disponível em: http://www.condeca.sp.gov.br/legislacao/sinase_integra.pdf Acesso em: 7 de outubro de 2011. 
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estando o empresário livre dos encargos previdenciários ou depósito 

do FGTS. Justifica-se o programa pela prevenção da criminalidade e: 

“é melhor trabalhar do que estar na criminalidade”. Sua 

operacionalização se faria por Comitês Municipais. 

b) “Programa RECRIANÇA”, sob a responsabilidade do Ministério 

da Previdência e Assistência Social (MPAS). Pretendia estimular a 

recreação e a iniciação ao trabalho. O trabalho foi um desdobrado 

diferente em diversas capitais do país. Uma série de oficinas foi 

instalada e instrutores promoviam atividades de educação física, 

lazer e formação profissional utilizando, preferencialmente 

instalações já existentes (BAZÍLIO, 1998, p.112). 

No entanto, Bazílio (1998) observa em suas análises que os resultados 

desses programas não se tornaram suficientes diante da realidade e amplitude que 

o problema quanto ao “menor” tomara. Logo, mostraram-se mais uma “propaganda 

de governo” e impossibilidade diante a efetividade de atendimento a esse 

seguimento. 

Nesse contexto, surge em meio a pressões de ONG’s – Organizações 

Não Governamentais, voltadas para essa problemática, como a Pastoral do Menor e 

o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o que Bazílo (1998) trata 

como a terceira fase referente ao atendimento da infância pobre no Brasil. O 

desmonte do Estado e a entrada em cena da Sociedade Civil na elaboração de 

legislações que tratem, o que Silvestre e Custodio (2003) chamam de novo 

paradigma de atenção à infância. 

É promulgada como fruto dessas mobilizações a Constituição Federal de 

1988, a intitulada Constituição Cidadã, trazendo mudanças paradigmáticas, segundo 

os autores, quanto à concepção desses sujeitos, esclarecendo no Art. 227 o dever 

da proteção dos direitos destes por parte da família, da sociedade e do Estado, 

sendo que: 

 
A mudança paradigmática para a Doutrina da proteção integral 
alcança a todas as crianças e adolescentes, na qualidade de sujeitos 
de direitos. Considerados pessoas em condições peculiares de 
desenvolvimento com prioridade absoluta nas políticas públicas e 
com garantias institucionais. A mudança implica na responsabilidade 
compartilhada entre Estado e Sociedade Civil [...]. A família ganha 
relevo na sua responsabilização em torno dos deveres e a criança o 
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direito à convivência familiar e comunitária (SILVESTRE; 
CUSTÓDIO, 2003, p. 14). 
 

Rompendo formalmente com a série “menor em situação irregular”, que 

responsabilizava a família por tal condição, articula-se uma série de debates sobre o 

novo direito da infância. Pelas mãos dessas ações nasce o ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei Federal n° 8069 de 13 de julho de 1990, incorporando 

a doutrina de proteção integral, pretendendo ser um mecanismo legal que garanta 

as crianças e Aos adolescentes, o exercício de sua cidadania em toda a sua 

singularidade. 

 

1.5  A MUTAÇÃO ENTRE CONTROLE E PROTEÇÃO  

 

 

A história de nosso país e todos seus confluentes conceitos situa-se, 

diretamente, ao contexto de ascensão da classe dominante. Nessa configuração, 

segundo Sales (2007) a perspectiva de liberdade e igualdade é proclamada e 

acompanha profundamente o modelo de cidadania imposto no Brasil, desde sua 

fundação.  

A referência que essa ideologia faz à propriedade traz em seu bojo o 

significado da “cidadania restrita”, como observa a autora. Os cidadãos seriam 

somente aqueles que fossem detentores de propriedade, que tivessem terras e 

bens. E há, portanto, que a proteger de toda e qualquer ameaça. Nesse sentido, o 

Estado é obrigado a erguer aparatos de controle a quê ou a quem interviesse em tal 

“harmonia”. 

Nesse contexto, elaboram-se as primícias do atendimento ou, 

explicitamente, controle do perigo, intitulado infância pobre. Conforme destaca 

Bazílio (1998), na primeira fase da história do atendimento à infância, a igreja 

disposta sobre o assistencialismo, foi a principal responsável pela tutela da infância 

pobre. Sales (2007) refere-se a esse período como a privatização do social.  

 

[...] Em outras palavras, a atuação da igreja engendrou sulcos 
profundos na dinâmica social e política do país, e imprimiu, e em 
certa medida continua imprimir, contornos da sociedade privada, 
misturando público e privado (SALES, 2007, p. 53). 
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A igreja participou de um processo de consolidação da sociedade colonial 

autoritária, patriarcal e controladora, utilizando, para tanto, o medo, o castigo, a 

segregação, a culpabilização, entre tantos outros adjetivos, utilizados em todas 

outras ações e fases do atendimento à infância pobre. 

Retira-se a liberdade dos que afrontavam a harmonia da liberdade dos 

cidadãos. Os direitos civis e políticos, expostos pela ideologia dominante, impuseram 

a repressão e, segundo a autora, “[...] Em meio ao desenho irregular de cidadania, a 

desigualdade social expressa contemporaneamente, as opções feitas no passado 

pela classe dominante” (SALES, 2007, p. 55).  

Entre o Brasil colônia, a Independência e República, o destino de crianças 

e adolescentes pobres, intitulados “curumins, orphãos da terra, sem etnia, 

enjeitadas, abandonadas, futuros cidadãos marinheiros, menores artesãos, vadios, 

delinquentes, antissociais”, entram na égide reguladora do Estado e o fato de terem 

uma família advinda da pobreza, e não possuírem terras e bens, torna-os, ontem e 

hoje, criminosos, ameaças à harmonia da sociedade. 

Com aparato privado ou público, formam-se diversas tentativas e 

mecanismos para controlar a situação da infância pobre. Enfaticamente, em todas as 

fases da história do atendimento à infância pobre, o encaminhamento ao trabalho é 

utilizado, ora com justificativa de “cidadãos úteis”, outrora com de reeducar e 

reintegrar esses sujeitos.  

Expondo o início desse encaminhamento em que crianças eram levadas a 

fazendas para trabalhar, podendo retirar o dinheiro pago por tal somente quando 

“maiores”, isso se sobrevivessem às condições de barbárie ao qual ficavam, fazem 

nos lembrar o que remete Sales (2007), o trabalho “livre” em nosso país, tem como 

herança política e cultural, o trabalho escravo. E, portanto, a classe que advêm de 

condição semelhante, de pobreza, está fadada a imposição da sociedade quanto à 

esta atividade.  

A segunda fase referente à história de atendimento à infância pobre, 

refletido por Bazílio (1998), é marcado pela regulamentação de políticas voltadas 

para o encaminhamento do “menor” ao trabalho, reforçando que seu destino é senão 

outro que este, impondo as condições para tal. Encaminhamento e imposição, nesta 

proposição são sinônimos. Este foi o caminho seguido pela infância sem etnia, e o 

seu destino entre o passado e o futuro? 
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Nessas configurações de arranjos e desarranjos políticos e sociais, a 

sociedade civil volta-se para essa problemática, tamanho o volume que ela ganha. 

Mobiliza-se em torno do resgate da construção histórica do atendimento da infância, 

perpetuando o que Bazílo (1998) chama de terceira fase. Explode-se então a 

visibilidade dos direitos humanos desses sujeitos, o que Sales (2007) retrata sendo a 

visibilidade como condição humana.  

Sobre essas considerações, podemos refletir quanto à ligação de 

passado e futuro da história de nosso país. Qual a intenção de encaminhar as 

crianças pobres e abandonadas ao trabalho? Encaminhadas ao trabalho foram no 

passado e, no presente, os encaminhamentos se dão em qual sentido?  
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2 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: ORIENTAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI  
 

 

Na busca constante do ressignificado do atendimento dado a infância 

pobre de nosso país, perfila-se no contexto personagens que conquistaram uma 

nova norma legislativa, emergindo desta, outra norma específica à infância, que trará 

em seu bojo, segundo Pereira (2004), uma “nova gramática dos direitos da criança e 

do adolescente”, entre a “situação irregular” do menor e a “proteção integral” dos 

sujeitos de direitos que são cidadãos, e que por sua condição, têm peculiaridades. 

Ações governamentais são partilhadas com a sociedade civil, estas, por sua vez, 

emaranham-se ao encaminhamento dado ao adolescente. Socioeducação, a partir 

de então, se tornará uma palavra-chave, e profissionalização será conceito para a 

superação da condição. 

 

 

 2.1 MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: A CAMINHO DO ECA 

 

 

Diante de tamanha e densa construção histórica das vertentes que regem 

a concepção e a condição do atendimento à criança e ao adolescente pobre no 

Brasil, é irrefutável, perante este fato, a importância da mobilização da sociedade 

civil em prol destes sujeitos. Não nos cabe aqui descrever e aprofundar sobre esse 

assunto, mas apontá-lo como um marco, um ápice para o contexto presente. E unir 

os alicerces da reflexão de Bazílio, Earp e Santos (1998), quanto aos personagens 

que se transformaram em atores principais das mudanças que irão ocorrer a partir 

da promulgação do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Culminando 

com a democratização do Estado difundido pela queda do regime militar, a influência 

de debates internacionais e declarações postas em prol dos direitos humanos, além 

das diversas denúncias quanto à falta de políticas sociais e o tratamento dado aos 

“menores” (SILVESTRE; CUSTÓDIO, 2003). Intensifica-se o sentimento de 

personagens que não se satisfazem, conforme as palavras de Sales (2007), com a 

“cidadania restrita”, cunhada exclusivamente pelas mãos da classe dominante e que 
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se refletia na punição e extermínio dos que afrontavam a sua propriedade. Tudo em 

nome do controle e da “harmonia social”. 

Inaugura-se assim a última fase do atendimento a infância pobre no Brasil 

tratado por Bazílio (1998). Gera-se, em seu sentido literal, a mobilização da 

sociedade civil, sob as vestes dos Movimentos Sociais, na busca dos direitos das 

crianças e adolescentes que, por sua condição de pobreza, haviam sendo 

historicamente excluídos do projeto de cidadania do país. 

Segundo Bazílio, Earp e Santos (1998), os primeiros cinco anos da 

década de 1980 são marcados pela iniciativa de grupos da sociedade como 

pastorais, associações de moradores, entre outras que promovem trabalhos com os 

“menores” e criticam expressamente as omissões do Estado quanto à situação 

destes. Já a segunda metade desta década forja as manifestações em favor do que 

Silvestre e Custódio (2003) chamam de novo paradigma da atenção à infância no 

país e do que os autores vão relativizar como: 

 

A segunda metade desta década é decisiva para o estabelecimento 
dos novos rumos da política de atendimento à infância e ao 
adolescente. Surgem ou se fortalecem atores que irão se transformar 
nos principais protagonistas dos artigos 227 e 228 da Carta Magna 
(BAZÍLIO; EARP; SANTOS, 1998, p. 124). 
 
 

Nesse novo paradigma da busca de políticas de atendimento à criança e 

ao adolescente, Sales (2007), Sivestre e Custódio (2003), Bazílio, Earp e Santos 

(1998) são unânimes em destacar o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de 

Rua9 e o Fundo das Nações Unidas para a Infância- UNICEF10  

 

[...] embora tendo papéis diferenciados constituíram-se nos principais 
personagens desse processo. Enquanto a primeira entidade dedica-
se à aglutinação de um sem número de organizações não 
governamentais que se transformam e mecanismo de pressão sobre 
o governo e de formação da opinião pública, o referido órgão 
internacional viabiliza respaldo técnico e uma agressiva política de 
financiamento que privilegia ações locais e de baixo custo (BAZÍLIO; 
EARP; SANTOS, 1998, p. 125). 
 

                                                 
9 Formado em 1985 por educadores sociais e pelos próprios meninos e meninas em situação de rua (SILVESTRE; 
CUSTÓDIO, 2003, p. 13). De caráter não governamental, engajou diversas ações de atendimento  `a criança e ao adolescente 
de rua. 
10 A UNICEF é uma agência das Nações Unidas que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a 
dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Em paralelo, o UNICEF apoia 
projetos concretos desenvolvidos por organizações não governamentais ou governamentais. Disponível em: 
http://www.unicef.org.br/ Acesso acesso em: 3 de outubro de 2011. 
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Assim, partindo da pressão desses seguimentos da sociedade é regido o 

novo texto constitucional do Brasil, a Constituição Federal de 1988, que instalou no 

Brasil, segundo os autores, a nova forma de gestão pública, estabelecendo a 

mutação da representação para a participação.  

Nesse sentido, as vozes que lutavam pelos direitos da infância são 

pleiteadas no Art. 227 da Constituição, garantindo a qualquer criança e adolescente, 

independente de sua condição econômica, a proteção das necessidades peculiares, 

quanto à saúde, à escolarização, à profissionalização, ao respeito, à dignidade, à 

liberdade, entre muitos outros direitos. Sales (2007) aponta esse fato como o 

resultado de uma coletividade, buscando ressignificar o passado e o presente do 

caminho e do encaminhamento daqueles sujeitos, de acordo com Couto e Melo 

(1998) “sem nome”, “sem etnia”, 

 

Serão inúmeras vozes, do Oiapoque ao Chuí, visando a construção 
de pontes emancipadoras entre o passado e o presente, 
ressignificando fatos, renomeando experiências e sujeitos. Tarefa 
ousada de enfrentamento do discurso de ordem, principalmente para 
o adolescente em conflito com a lei, aquele cuja herança de injustiça 
e cidadania escassa brasileira diz que “não pode ter nome/ só pode 
ter letra/ não pode ter olhos só tarja preta”, como parte do processo 
de representação social de suas condições e modo de vida como 
metáforas da violência. Todo esse percurso e investimento humano e 
sociopolítico, como se sabe, materializam-se no ECA, o qual muito 
mais que uma legislação, constitui uma política de aposta no 
presente e no futuro das crianças e adolescentes de todo o país. 
Uma aposta na visibilidade como exercício da liberdade e da 
cidadania (SALES, 2007, p. 84). 
 

Lima (2009) observa que o Art. 227 da Constituição de 1988 rompe 

formalmente com a série do abandonado do menor em situação irregular, ao 

responsabilizar a família, a sociedade em geral e o Estado pelos direitos da Criança 

e do Adolescente, sendo a base para se instituir as novas políticas e 

jurisdicionalização em prol desses sujeitos. Silvestre e Custódio (2003) afirmam 

sobre essa questão que, com a promulgação da Constituição, faltava ainda elaborar 

uma lei complementar que revogasse e anulasse concepções e ações proferidas no 

Código de Menores de 1979. 

Influenciando ainda mais essa ruptura e figurando a nova doutrina que se 

regia, diante da proteção da criança e do adolescente, em 1989 acontece a 
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“Assembléia Geral das Nações Unidas”,11 que adota a Convenção sobre os Direitos 

da Criança. Ferreira e Noronha (1998) apontam que tal acontecimento é relativizado 

a uma norma de idealização das novas formas de tutela, regidas sob os direitos da 

infância. 

A favor dos ideais de dignidade, liberdade, igualdade e solidariedade, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, reivindica por parte dos países 

participantes da Convenção, a adoção de medidas administrativas e legislativas que 

efetivem a proteção dos direitos da Criança.  

Em consonância a essas questões e em contrapartida a ações ocorridas 

em um passado próximo, são dispostas, entre outras questões, que nenhuma 

criança deve ser separada dos pais contra vontade destes (Art.9); a exploração 

econômica e sujeição da criança ao trabalho são extremamente negadas (Art.32); 

nenhuma criança seja privada de sua liberdade, sendo este atendimento institucional 

de internação o ultimo recurso, aos que cometam ato infracional (Art. 37); este, por 

sua vez, deverá ser tratado com humanidade e respeito e levado em conta suas 

peculiaridades quanto à idade (Art. 40): 

 

1 – Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança, a quem 
se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse ou declare 
culpada de ter infringido as leis penais, de ser tratada de modo a 
promover e estimular seu sentido de dignidade e valor, e fortalecerão 
o respeito da criança pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais de terceiros, levando em consideração a idade da 
criança e a importância de se estimular sua reintegração e seu 
desempenho construtivo na sociedade [...]12 (UNICEF, 1989, Art. 40). 
 

Visivelmente, o conceito de respeito a “liberdades fundamentais de 

terceiros” remetem às reflexões de Sales (2007) quanto à ascensão da classe 

dominante, a lógica da primazia do privado13 que impactou fortemente a fundação de 

nosso país e cunhou aqui a “cidadania restrita”. Estimular esses indivíduos que 

cometeram ato infracional e que representam um “perigo a sociedade” ao respeito à 

liberdade de terceiros, seria uma forma de controlar a “harmonia social”? De que 

                                                 
11 A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional formada por países 
que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e desenvolvimento mundial. Disponível em: 
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/ acesso em: 3 de outubro de 2011. 
12 Disponível em: http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf acesso em: 3 de outubro de 
2011. 
13 [...] o direito à vida, à liberdade e à igualdade [...]. Saldo, porém, estreitamente condicionado e subordinado até hoje ao 
direito à propriedade, cujas principais implicações são o individualismo e a desigualdade social. Tratava-se, nesse sentido, do 
aporte de uma cidadania restrita, pois reinvidicava os direitos civis e políticos dos proprietários, abrindo curso para a 
hegemonia burguesa (SALES, 2007, p. 38). 



33 

 

forma após a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente (1989) esse 

estímulo seria proposto no Brasil? 

 

 

2.2 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: DO PARADIGMA “SITUAÇÃO IRREGULAR” 
PARA A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
 

 

Fruto da intensa mobilização de grupos da sociedade civil, da 

materialização de suas conquistas na Constituição de 1988 e do legado disposto na 

Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989, sinais que já se 

faziam perceber, são reconhecidos na promulgação da lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Viabilizando por meio desta a 

construção formal da ideia de criança e adolescente como cidadãos e não como 

objetos da lei. 

Ferreira e Noronha (1998) propõe-nos pensar nessa lei como a ruptura 

dos ideais de atendimento à criança, veiculado ao Código de Menores de 1979. A 

normativa vigente se traduzirá no respeito à peculiaridade e na proteção dos direitos 

de qualquer criança, independente da situação econômica que possuam. Lima 

(2009) relaciona os pressupostos entre o ECA e a legislação que influenciou sua 

construção, quanto a essa questão: 

 

A constituição de 1988 pretendeu superar a estigmatização formal 
que associava pobreza a delinqüência. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente valorizou a educação para a formação do futuro cidadão 
(LIMA, 2009, p. 117) 
 

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo esses autores, 

desfaz a concepção existente no Código de Menores da situação irregular vinculada 

aos pobres que, provindos de família desestruturada, deveriam ser afastados desta, 

pois possivelmente cometeriam crimes. E institui uma nova doutrina, a de proteção 

integral. Converte, segundo Lima (2009), a noção do crime para o ato infracional, e 

sob este, a adoção de medidas socioeducativas, tendo a privação de liberdade como 

última opção. 

O autor ainda retrata que, na égide dessa legislação, haverá a distinção 

entre Crianças e Adolescentes em “situação de vulnerabilidade” e “adolescentes 
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infratores”, e que a intervenção quanto à melhoria da condição social destes, deverá 

ocorrer de diferentes maneiras. Assim é que se estabelecem bases políticas, 

jurídicas e educativas ao atendimento de adolescentes que cometem ato infracional: 

 

O novo estatuto acompanha esse movimento reformador ao atribuir 
que crianças e adolescentes devem ser tratados como sujeitos de 
direitos e não como instrumento de controle social. [...] Em oposição 
ao “processo e pena”, destaca-se a mediação, a diversificação das 
medidas socioeducativas, a “excepcionalidade e brevidade das 
medidas de internação” (LIMA, 2009, p. 94). 

 

Figura-se, segundo o autor, o direcionamento de medidas e não 

penalizações a esses adolescentes. Estas, por sua vez, vão propor 

sistematicamente um processo educativo para a superação de sua condição e 

conscientização de seus direitos e deveres. 

 

 

2.3 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

 

Como se constata, a interferência da mobilização da sociedade civil e, 

consecutivamente, as conquistas materializadas na legislação em prol da criança e 

do adolescente, imergiram a ampliação da ideia de promoção de direitos de 

cidadania para esses sujeitos. 

Pereira (2004, p. 11) refere-se a tal situação como a “Nova Gramática dos 

Direitos da Criança e do Adolescente”, e que, de fato, em conteúdo, método e forma 

de gestão, a legislação em torno destes, inova nos seguintes aspectos 

 

[...] a) crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e prioridade 
absoluta das políticas públicas e, assim, portadores de todo o tipo de 
garantias, incluindo as processuais destinadas a assegurar os 
direitos consagrados; b) a política de atenção a esse grupo deve-se 
dar a partir do concurso das três esferas da administração pública 
(nacional, estadual e municipal) num todo articulado, com a 
participação decisiva da sociedade civil e; c) institucionaliza a 
participação popular na elaboração, definição e controle das políticas 
públicas, por meio de dois Conselhos, o Conselho de Direitos e o 
Conselho Tutelar. Outra mudança significativa refere-se ao caráter 
da legislação: é para todas as crianças e adolescentes e não mais 
discricionária como as anteriores que legislava para “menores em 
situação irregular” (PEREIRA, 2004, p. 11). 
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Da doutrina de situação irregular para a doutrina de proteção integral, 

para todo e qualquer adolescente, independente de sua condição econômica ou de 

terem cometido ato infracional, é esse o legado do ECA.  Lima (2009) comenta que 

agora o que se pretende é abordar o adolescente não como objeto de vigilância, 

mas como “[...] um sujeito livre (que precisa de assistência) para buscar seu pleno 

desenvolvimento” (LIMA, 2009, p. 106). 

Sob a égide de assistência, como apoio e proteção a construção e 

desenvolvimento do adolescente, a “Nova Gramática dos Direitos da Criança do 

Adolescente”, prevê que aos que cometam ato infracional é garantido uma série de 

questões processuais14 para a verificação da prática do ato infracional,15 este 

constatado, é passível de aplicação das medidas socioeducativas.16 

Sendo assim, as medidas socioeducativas passíveis de aplicação, 

segundo o art. 112 do ECA são: advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de 

semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Essas são explicadas 

por Pereira (2004) da seguinte forma: 

 

a) advertência: medida que se inicia e finaliza na ação do juiz; 
b) obrigação de reparação de dano: medida que também se inicia 
e finaliza na ação do juiz; 
c) Prestação de serviços a comunidade: medida em meio aberto 
que prevê programa de socioeducação; 
d) liberdade assistida: medida em meio aberto que move 
organização de programa de socioeducação; 
e) semiliberdade: adota o princípio da institucionalização dos 
adolescentes combinando os regimes de restrição e privação de 
liberdade na organização do programa de socioeducação; 
f) Internação: também adota a institucionalização dos 
adolescentes e seu cumprimento se dá em programa de 
socioeducação em regime fechado, com a privação de liberdade [...] 
(PEREIRA, 2004, p. 29). 

 

 Ao principiar as medidas e aplicá-las de acordo com as características da 

infração, os programas de socioeducação devem efetivá-las, objetivando, segundo 

Pereira (2004), a superação da condição de vida em que esses adolescentes se 

                                                 
14 Haverá a partir do ECA garantias processuais, quanto à apuração do ato infracional, antecedente a aplicação da medida 
socioeducativa. Diferentemente do Código de Menores de 1927 e 1979, que efetivava a “penalização” (termo utilizado pelo 
Código), no caso internação do adolescente “suspeito” ou “propício” ao ato infracional. 
15 Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal (BRASIL, 1990). 
16 Cabe ressaltar que às crianças menores de 12 anos de idade não podem ser aplicada medidas socioeducativas, pois essas 
se destinam apenas aos adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. À criança, mesmo com prática de delitos, segundo o art. 
105, deve ser aplicada medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA, pois são “plenamente inimputáveis” (PEREIRA, 
2004, p.11). 
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encontrem, em termos de práticas infracionais. Os programas de socioeducação, 

segundo a autora, assentam-se sobre os pilares da proteção do adolescente e da 

proteção da sociedade.  

 Sales (2007) nos faz refletir quanto este conceito ao fixar a concepção de 

ascensão da classe dominante e da proteção à propriedade, quando afirma que: “[...] 

os indivíduos a serem protegidos são fundamentalmente os proprietários [...]” 

(SALES, 2007, p. 38). Em que sentido se dá a proteção dos adolescentes que 

cometeram ato infracional? E em que princípio e quais são os sujeitos dessa 

sociedade a serem protegidos, nessa lógica ideológica? 

A contemplação da internação é a ultima medida na hierarquia, do 

atendimento de proteção ao adolescente que comete ato infracional, e deve ser 

aplicada somente a infrações graves. E perante esta, os programas de 

socioeducação, segundo a Pereira (2004), deverão organizar ações de contenção 

desses sujeitos num sistema de segurança, porém, de forma alguma tal questão 

deve sobressair os aspectos educacionais da medida. Para que esse atendimento 

possa ser exercido de forma objetiva e clara, e para que os adolescentes possam ter 

seus direitos enquanto cidadãos, deverá ser promovida uma série de atividades que 

contemplem a educação escolar, a formação profissional, além de cultura, do 

esporte e do lazer. 

Respalda ainda a autora que os programas de socioeducação deverão 

ser realizados pelas políticas de atendimento à infância, por meio dos órgãos 

responsáveis e, ainda, deverá contemplar a articulação de sua execução e 

implementação com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, 

tomando por base a concepção de participação da sociedade, disposta na 

Constituição de 1988 e no ECA.17 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Art. 88. II – criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 
deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de 
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais (BRASIL, 1990). 
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2.4 A GESTÃO PARTICIPATIVA: OS CONSELHOS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE E AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
 

 

Em decorrência da nova prática democrática institucionalizada por meio 

da Constituição de 1988, a aprovação do ECA e todo arcabouço legal, de respeito 

aos direitos desses cidadãos, gera-se muitas mudanças e desdobramentos no 

atendimento à Criança e ao Adolescente. 

Earp, Bazílio e Santos (1998) caracterizam esses desencadeamentos 

com alguns acontecimentos. O primeiro deles é a extinção da FUNABEM e a criação 

do CBIA – Fundação Centro Brasileiro da Infância e Adolescência. O segundo é a 

implantação do CONANDA - Conselho Nacional de Direitos da Criança e do 

Adolescente. Esses dois elementos se fazem representar o início da efetivação do 

novo modelo de gestão pública em torno das políticas de atendimento à Criança e 

ao Adolescente, constituindo-se os Conselhos como sinônimos da participação da 

sociedade civil. 

O CBIA foi definido por Travagin (1994, p. 30) como um órgão federal que 

tem o compromisso com o Estatuto da Criança e do Adolescente.  Foi criado em 

1990, substituindo a FUNABEM, e tinha como “missão institucional” articular, 

implantar e gestar a Política de Defesa da Criança e do Adolescente. 

Entre muitas outras ações, o CBIA, segundo a autora, estimulou e 

privilegiou a criação dos Conselhos de Direitos, organizou debates e produções de 

documentos orientadores para o desenvolvimento das ações de defesa dos direitos 

da criança e do adolescente por meio das medidas protetivas18 e medidas 

socioeducativas. Promovendo, ainda, uma ação integrada para sua efetivação entre 

o Ministério Público, a Secretaria do Trabalho e Ação Social e a Secretaria de 

Estado e Educação. 

Com o desmantelamento da Fundação CBIA, suas atribuições foram 

assumidas, segundo Earp, Bazílio e Santos (1998), pelo CONANDA, responsável 

pela instância Nacional e, junto a este, são relacionados outros três conselhos que 

deliberarão a figura da lógica democrática. São eles o Tutelar, o CEDCA – Conselho 

Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, e o CMDCA – Conselho Municipal 

de Defesa da Criança e do Adolescente. 

                                                 
18 As medidas protetivas são cabíveis ao Conselho Tutelar. 
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As autoras Silvestre e Custódio (2003) esclarecem que, tanto a 

Constituição de 1988, quanto o ECA, preconizam claramente a participação da 

sociedade civil, por meio destes Conselhos, na formulação, acompanhamento e 

avaliação das políticas e ações voltadas à criança e ao adolescente. 

 

[...] os conselhos dos direitos ganham legitimação como instrumento 
de gestão da “coisa pública”, como órgãos autônomos responsáveis 
pela deliberação dos direitos, estabelecendo a participação paritária 
entre organizações governamentais e não governamentais no âmbito 
nacional, estadual e municipal [...] (SILVESTRE; CUSTÓDIO, 2003 p. 
15). 

 

A deliberação por partes dos Conselhos da “partilha”, da participação de 

organizações governamentais e das não governamentais – ONG’s, na gestão e ação 

de atendimento à criança e ao adolescente, é considerada por Lima (2009) como 

efeito imediato das políticas de reformas sociais do estado sob a condução 

neoliberal.  

O novo modelo de participação motiva de forma intrínseca a criação de 

instituições sem fins lucrativos. A substância que o Estado transfere para estes 

setores propõe o redirecionamento da forma de gestão, mas, na realidade impõe 

que o Estado continue guiando e encaminhando as formas de controle dos 

adolescentes que “ameaçam” a “harmonia social”. Agora, por meio desse 

emaranhado entre as ações sociojurídicas e ações de socioeducação compartilhada 

pelo conjunto “participativo” da sociedade. 

 

[...] o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), redireciona as 
políticas sociais, mas permanece orientando e supervisionando as 
ações de atendimento infantojuvenil. O atual modelo de 
gerenciamento estatal incentiva a criação de organizações não 
governamentais, visando atender carentes, abandonados e 
vitimizados, abrindo caminho à participação crescente da filantropia 
social, com o apoio da iniciativa empresarial. O aparelho de controle 
penal juvenil constitui um dos pontos de confluência em que as 
práticas discursivas dos operadores sociojurídicos, o terceiro setor e 
as fundações empresariais se entrecruzam, com o propósito de 
incutir valores morais almejados de respeito à cidadania e a 
formação educacional para o mercado dos jovens infratores ou em 
situação de risco (LIMA, 2009, p. 54). 

 

Por meio de tais argumentos, o autor pressupõe ainda que, com essas 

relações de atendimento ao adolescente pobre, as ONG’s e também iniciativas 
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empresariais, contribuirão para o florescimento e expansão das formas de controle a 

céu aberto. Ou seja, a prioridade não é mais segregar em estabelecimentos 

públicos, mas controlar a “harmonia social”, por intermédio dessas outras 

instituições, que ofereceriam a esses sujeitos, a “aprendizagem cidadã”, a “formação 

educacional”, fazendo com que estes não sejam apenas meros segregados, mas 

que sejam indivíduos úteis na sociedade. Mas de que forma seria esta utilidade? A 

resposta pode ser por meio da sua atuação, do seu encaminhamento ao mercado de 

trabalho. Percebível são durante todo o ciclo histórico, a relação do adolescente 

pobre e a imposição do trabalho, como forma de controle. Qual é o conceito de 

cidadania imposto a esses adolescentes? Será a relação de predestinação ao 

trabalho. O trabalho é então visto de que maneira por esses sujeitos? 

Este modelo de participação, previsto legalmente nas legislações se 

refletiria em gerador de lucro, devido à mão de obra desses adolescentes para a 

empresa. Isso ajuda a explicar as razões do grande interesse demonstrado por 

empresas em 

 

[...] Gerir o destino de pequenos corpos e mentes, que para os 
adeptos da penalização apresentam déficits de aprendizagem e 
propensões a executarem pequenos delitos [...] (Lima, 2009, p. 70). 

  

Fomentando essa questão, o autor pressupõe que atualmente o 

atendimento a infância pobre de nosso país se configura em um “modelo de gestão 

filantrópica”, que estimula as instâncias privadas sob os subsídios do Estado para 

que “[...] empresários e homens de bem possam promover e restaurar a moral de 

adolescentes insubmissos [...]” (LIMA, 2009, p. 73). Nesse sentido, 

 

[...] a criança “carente e abandonada” continua sendo objeto de 
discurso, proteção, geração de emprego e de lucro privado. A 
educação para a disciplina e o trabalho assalariado permanece 
sendo a resposta ideal para incutir, resgatar e potencializar a 
utilidade econômica de pequenos corpos desobedientes à pedagogia 
que ressalta o dever do trabalho sob baixa remuneração (LIMA, 
2009, p. 74) 

 

Assimilando o que Bazílio (1998) apresenta quanto às três fases de 

atendimento a infância e o que Lima (2009) pressupõe quanto ao atual modelo, 

podemos refletir quanto às continuidades e concepções que na realidade emergem. 

 



40 

 

 

2.5 DISCURSO DA PROFISSIONALIZAÇÃO: OS APRENDIZES 

 

 

Firmemente, com todas essas transmutações de conceitos predispostos 

em legislações e, em contrapartida, tantas outras permanências de ações em 

relação ao atendimento da infância pobre, o que se configura perante o presente e o 

futuro desses sujeitos é, segundo Bazílio (1998), a tendência a valorizar o 

encaminhamento ao trabalho. Visto agora como a formação profissional, 

disponibilizando programas, sejam eles por parte da instância pública ou privada. 

Mas em que sentido é esta formação? E em que prioridade é este trabalho? 

 

Ora, a formação profissional do adolescente proveniente das classes 
populares, sempre privilegiou, desde o século XVIII, a prática, a 
formação direta nas oficinas. Nunca se preocupou com as “letras”, 
sempre com ações (BAZILIO, 1998, p. 113). 

 

Predispondo essa formação profissional para, respectivamente, a ação no 

trabalho, o que se rege, como já disposto na Constituição de 1988, é que fica 

proibido o trabalho de crianças e adolescentes menores de 14 anos, salvo na 

condição de aprendiz (Art.60). Assim sendo, o ECA estabelece de forma explícita as 

regularidades sobre tal atividade, quanto direitos trabalhistas, garantia do acesso no 

ensino regular, remuneração e formação técnica. 

O encaminhamento desses adolescentes à formação técnico-profissional 

é divulgado como a possível resposta ao problema e superação da condição de 

“marginalidade” ao quais esses adolescentes pobres estão. Considerando esses 

elementos adotados na legislação e na ação, é proposto aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa. O art. 119 do ECA, versa sobre a medida 

socioeducativa de liberdade assistida, incumbindo os executores dos programas de 

junto as autoridades competentes: 

 

III – diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de 
sua inserção no mercado de trabalho; (BRASIL, 1990) 

 

Também o art. 120, que trata da medida socioeducativa de semiliberdade 

garante aos adolescentes: 
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§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização devendo, 
sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na 
comunidade. (BRASIL, 1990) 

 

Além dos adolescentes que estão em cumprimento de medida 

socioeducativa, em meio aberto e semi-aberto, o ECA também garante aos 

adolescentes que estão cumprindo internação, o acesso a profissionalização por 

meio do art. 124: 

 

Art. 124 São direitos do adolescente privado de liberdade entre 
outros, os seguintes: 
XI – receber escolarização e profissionalização. (BRASIL, 1990) 

 

Assim, de fato, programas, sejam eles de base governamental ou não 

governamental,19 que articulam toda uma “rede” de atendimento ao adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa, deve assegurar a este que seu direito 

quanto à profissionalização e seu encaminhamento ao trabalho sejam garantidos. 

Com vistas à primazia de garantias, o Governo do Estado do Paraná 

criou, por meio da Lei Estadual nº 15.200 de 10 de julho de 2006, o Programa 

Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a Lei – Programa 

Aprendiz. 

                                                 
19 Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não 
governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o 
exercício da atividade regular remunerada (BRASIL, 1990). 
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3 ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: DO 
ATO INFRACIONAL AO TRABALHO 
 

 

O trabalho de campo desta pesquisa consistiu em levantar possíveis 

evidências de continuidades e permanências no atendimento à infância que, apesar 

da mudança na retórica legislativa, acompanha durante a história, processos de 

controle, penalização e imposição aos adolescentes que cometem o ato infracional. 

Diante de tais questões, é irrefutável que tais indagações sejam postas em seu 

pluralismo, propondo os desdobramentos de diferentes ações para o enfrentamento 

do problema em questão. 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA DE CAMPO 
 

 

Levando-se em conta todas as questões de contexto já apresentadas no 

primeiro capítulo, bem como as considerações referentes às políticas atuais para o 

atendimento do adolescente infrator, as quais são pertinentes ao desvelamento das 

contradições e das possíveis relações que serão estabelecidas entre a teoria e a 

realidade dos adolescentes, fez-se necessária a pesquisa de campo, esta disposta 

em entrevistas aos principais protagonistas da questão: adolescentes que cumpriram 

medidas socioeducativas de internação, e agora cumprem medidas “a céu aberto” e 

foram encaminhadas ao trabalho, por intermédio do Programa Estadual de 

Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a Lei – Programa Aprendiz. 

Para que as entrevistas fossem realizadas, foi preciso adequar o Projeto 

de Pesquisa, o qual já estava em andamento, a fim de que ele fosse enviado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual 

de Londrina, para a autorização da efetuação do estudo, conforme solicitado pela 

Secretária da Família e Desenvolvimento Social. 

Após este procedimento, o Projeto de Pesquisa foi reformulado, levando 

em consideração as exigências propostas pela SEDS – Secretária da Família e 

Desenvolvimento Social. Junto a ele foram enviados documentos do CENSE1- 



43 

 

Centro de Socio Educação,20 com o requerimento do termo de pesquisa e sua 

devida autorização pela pedagoga e diretor da instituição, bem como do gestor do 

Programa Aprendiz. Passando por diversas instâncias de autorização, advindos da 

parte jurídica e da Secretária, foi, então, autorizada a coleta de dados. 

O instrumento de coletas de dados, um roteiro de entrevista, foi formulado 

de forma clara e objetiva contendo nove questões, porém, de forma livre ao diálogo, 

ou seja, com questões abertas, a fim de melhor contemplar o objetivo do trabalho, 

possibilitando a promoção do diálogo, caso surgissem outras indagações pertinentes 

durante o processo de entrevista. Ao todo foram entrevistados cinco adolescentes, 

mediante a assinatura do termo de consentimento. As entrevistas foram realizadas 

no CENSE1, especificamente na sala de administração do Programa Aprendiz. 

 

 

3.2 QUEM SÃO OS PROTAGONISTAS DA PESQUISA 
 

 

Diante das indagações que se fazem presentes nessa pesquisa, quanto à 

trajetória histórica e o contexto atual ao qual emerge o atendimento dos 

adolescentes em conflito com a lei e a busca de possíveis respostas e soluções, é 

incontestável que os principais protagonistas desse paradigma ganhem voz e vez, 

na busca constante pela visibilidade dos motivos reais desse problema. 

Para tanto, foram entrevistados cinco adolescentes, que participam do 

Programa Aprendiz, programa este que é de base governamental, destinado a 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, designadas no 

Município de Londrina/Pr. 

Em consonância à legislação, ao termo de ética da pesquisa e ao termo 

de compromisso feito à SEDS, as identidades dos adolescentes ficarão em extremo 

sigilo. Para tanto, foram nomeados os adolescentes por ordem alfabética: 

adolescentes A, B, C, D e E, já que, diante de um problema que não tem forma 

generalizada, e é disposto na singularidade de contextos, é necessário uma 

“individualidade” nas apresentações dos sujeitos e seus depoimentos.  

Os sujeitos foram selecionados no requisito concedido pelo CENSE1, 

responsável no município pela tutela dos mesmos. Do sexo masculino, as idades 

                                                 
20 Ver anexos A e B. 
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variam entre 16 e 17 anos. Todos cumpriram medida socioeducativa de internação, 

configurando-se temporalmente entre os adolescentes, 1 mês a 2 anos. 

Além da medida de internação, 2 cumpriram PSC – Prestação de Serviço 

a Comunidade, todos também cumpriram Semiliberdade. Atualmente, apenas 2 

ainda cumprem tal medida e os outros 3 a LA - Liberdade Assistida, sendo que 2 

destes moram com pai mãe e irmãos. E 1 adolescente mora apenas com a sua mãe. 

Ao requisito escolarização, 4 são matriculados na modalidade de ensino 

EJA- Educação de Jovens e Adultos, e 1 está matriculado regularmente no 1º ano 

de um Curso Técnico-Profissional.  

Dos adolescentes, 2 já trabalharam anteriormente ao cumprimento das 

medidas de internação. 3 foram encaminhados ao Programa Aprendiz pela 

semiliberdade e 2 pelo Projeto Murialdo. 

Contemplando esses fatores de conhecimento a quem são esses sujeitos 

participantes da pesquisa e os fatores de contextualização social a que eles se 

inserem, dá-se assim o início da discussão dos resultados da realidade. 

 

 

3.3 O PROGRAMA APRENDIZ: A GARANTIA DO DIREITO E A PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

 

A regulamentação dos direitos da criança e do adolescente por meio do 

ECA representa um marco inovador na valorização do desenvolvimento pleno, bem 

como da proteção integral de toda e qualquer criança, independente de sua 

condição econômica, como aponta Ferreira e Noronha (1998).  

Deverá ser assegurada com prioridade, entre outros direitos 

fundamentais, a profissionalização. Com vistas a essa garantia, o Estado do Paraná 

implementou por meio da Lei Estadual nº 15.200 de julho de 2006 o Programa 

Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a Lei, sendo esta, 

portanto, uma política específica para o atendimento a esses sujeitos. 

O Programa Aprendiz é destinado a adolescentes com idade entre 14 e 

18 anos, de ambos os sexos, que estão em cumprimento de medidas 
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socioeducativas, mas também inclui aqueles que por ventura receberam a 

remissão.21 

Os objetivos principais descritos no seu art. 4º são: 

 

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 pare 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. 22 

 

O Programa Aprendiz é coordenado pela SEDS em parceria com outros 

órgãos da administração pública Estadual. Os adolescentes são selecionados desde 

que atendam aos critérios de idade, matrícula escolar, e caso houver dependência 

de substância psicoativa, estar em tratamento.  

 O encaminhamento dos adolescentes para seleção é feito por meio do 

órgão responsável pelo Sistema Socioeducativo no município. Em Londrina, o 

encaminhamento dos que cumprem Semiliberdade é efetuado pela unidade 

socioeducativa CENSE1, no caso de PSC e LA pelo Projeto Murialdo.  

O Projeto Murialdo é uma organização não governamental, foi, segundo 

Lima (2009), o primeiro serviço especializado no atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de medidas a céu aberto de Londrina. Propõe oferecer ao adolescente 

em conflito com a lei, instrumentos para que ele compreenda o respeito às normas 

sociais, além de acompanhar e orientar a ele e a família sobre a “reintegração 

social”. Ainda segundo o autor, a implantação do Projeto Murialdo materializa os 

preceitos jurídicos, políticos e educacionais fixados no ECA. 

                                                 
21 É importante destacar a possibilidade de conceder a remissão (perdão) pedida pelo Ministério Publico, por meio de ação de 
Promotoria do poder Judiciário para que o adolescente seja excluído do processo (PEREIRA, 2004, p. 15). 
22 Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/drogadicao/htm/med2_art08.htm acesso em: 3 de outubro de 2011. 
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A principal finalidade do Programa Aprendiz é oferecer oportunidade de 

profissionalização, pela contratação na condição de aprendizes23 em serviços 

administrativos por empresas públicas. O adolescente desenvolve atividades com o 

acompanhamento de um orientador por parte da empresa e outro por parte da 

coordenação do programa. Efetua-se o contrato de aprendizagem de um ano, 

recebem meio salário mínimo regional, benefícios trabalhistas, previdenciário e 

participam do curso de qualificação profissional, designado pela SEED – Secretaria 

Estadual da Educação. 

 

 

3.3.1 O Manual da Aprendizagem: Normativas do trabalho do Adolescente 

 

 

Referente a todos os direitos e proteção ao trabalho do adolescente, 

dispostos na Constituição de 1998 e no ECA e sua orientação para programas 

como, por exemplo, o Programa Aprendiz, o Ministério do Trabalho editou em 2010 o 

Manual da Aprendizagem. 

Segundo o Manual, a formação profissional dos adolescentes é um 

importante fator de promoção da cidadania, já que proporciona qualificação 

adequada às diversidades do mundo do trabalho e da sociedade. Assim, o instituto 

cria oportunidades e prepara o adolescente para desempenhar atividades 

profissionais, que contribui para a empresa, quanto para a formação de um 

profissional produtivo. Destaca o Manual que: 

 

A formação técnico-profissional de adolescentes e jovens amplia as 
possibilidades de inserção no mercado de trabalho e torna mais 
promissor o futuro da nova geração. O empresário, por sua vez, além 
de cumprir sua função social, contribuirá para a formação de um 
profissional mais capacitado para as atuais exigências do mercado 
de trabalho e com visão mais ampla da própria sociedade. Mais que 
uma obrigação legal, portanto, a aprendizagem é uma ação de 
responsabilidade social e um importante fator de promoção da 
cidadania, redundando, em última análise, numa melhor 
produtividade.24 

 

                                                 
23 A Constituição de 1988 proíbe o trabalho de crianças e adolescentes abaixo de idade de 14 anos, salvo na condição de 
aprendiz. O ECA estabelece de forma explícita, no Capitulo V, as regularidades sobre tal atividade, dentre elas os direitos 
trabalhistas, a garantia do acesso no ensino regular, a remuneração e o direito a formação técnico profissional. 
24 Disponível em: http://www.mte.gov.br/fisca_trab/aprendizagem_pub_manual_aprendiz_V2.pdf acesso em: 4 de outubro de 
2011. 
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Cabe, então, refletir quanto ao discurso de promoção da cidadania, 

oportunidade e qualificação, adequada às diversidades do mundo, contrapondo as 

práticas materializadas e a verdadeira intenção sob essa produtividade do 

trabalhador aprendiz. Qual a verdadeira efetivação e condição estão sendo dadas à 

promoção dos “futuros cidadãos”? 

 

 

3.4 DO CONCEITO DA INTERNAÇÃO AO TRABALHO: (IN) POSSIBILIDADE DA EDUCAÇÃO E 
CIDADANIA 
 

 

A partir do caminho percorrido em busca de dados e significados reais 

perante as indagações levantadas, demonstra-se agora a face da pluralidade que 

emerge de um problema que vislumbra no passado e no presente do atendimento à 

criança e o adolescente, continuidades e descontinuidades. Buscando a resposta 

quanto à “pertinência” desse problema, enfaticamente, que motivo levou esses 

adolescentes a cometerem o ato infracional? 

 

“Ah... porque eu queria comprar as coisas pra mim, queria me vestir 
bem né” (A). 
 
“Eu fugi de casa, não tinha pra onde ir, precisava de dinheiro pra 
sobreviver, pra comprar as coisas, roupas, tênis, ai eu acabei me 
envolvendo no crime” (C). 
 
“Por causa da ganância, um pouco de querer ter tudo o que os outros 
têm isso me levou pra esse caminho” (D). 
 

Diante das respostas, postula-se o que Sales (2007) afirma quanto à 

“metáfora” da violência neoliberal, o desejo de ter e não poder é o fio condutor da 

revolta alienada. 

 
Meninos do seu tempo desejam o “bom”, enfeitiçados pelo mundo 
das mercadorias, mas também provam do seu “pior”, a alienação do 
desejo, a privação e a expulsão como párias da nova ordem 
econômica. Em face de tudo isso, discordâncias e sentimentos de 
injustiça impulsionam muitos adolescentes e jovens para a deriva, ou 
para a revolta, ou para um misto das duas (SALES, 2007, p. 95). 

 

Consumismo que, na mais real fatalidade, “consome” esses adolescentes 

pelos mecanismos punitivos e violentos ao qual efetuam o controle, pela primazia do 
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privado conforme analisa a autora. Em consonância com essa questão, questiona-se 

qual é a visão dos adolescentes sobre as instituições, ao qual, segundo Lima (2009), 

camuflam-se na retórica do ECA? 

 

“Na verdade o que eu penso mesmo de lá, é que é um lugar de criar 
mostro, é um lugar mesmo pra afetar a mente da pessoa. Porque ali 
tem várias formas de maldade. Ali mesmo é uma faculdade, porque é 
ali onde o cara vai aprender ser mais violento, ele sai carregado de 
coisas ruins na mente. É bem difícil o cara mudar ali dentro. Em 
minha opinião ali dentro não ajuda nada, a não ser que o próprio cara 
queira mudar” (E).  

 

Todos os adolescentes escalaram como motivo de mudança real, e 

construção de valores que não perpetuassem o ato infracional, sua própria reflexão, 

e não atividades propostas na instituição. Isso fica evidente quando se pergunta 

sobre a questão das atividades que lá são desenvolvidas.   

 

“Não ajuda nada... Porque ta na chuva, já ta preso, vai ficar La 
pensando em escola? Quer pensar em ficar livre. Sair logo daqui e 
não tomar mais banho gelado, ficar algemado, comer alimento 
azedo, ver os outros pagando veneno (sarcasmo diante a condição), 
essas coisas” (A). 
 
“Apesar, é bom né, porque é o único momento que nós saímos do X 
(alojamento)” (B). 
 
“Olha, na verdade não é que é bom, mas é a coisa melhor de lá, ali o 
cara sai para fora... assim, que nem quando eu saia pro futebol eu 
me sentia livre. Quando eu ia pra aula não. Eu me sentia preso 
mesmo assim. Quando eu ia pro futebol eu me sentia livre porque 
era uma quadra coberta, em cima só, eu me sentia livre e conseguia 
ver o céu normal. Mas na aula não, porque era uma sala como se 
fosse um alojamento, com grade, como sempre e com a professora 
confiscando agente” (E). 
 
[...] “Você só aprende sofrendo né, quando eu fiquei lá dentro sofri 
bastante” (D). 

 

O que fica evidente diante desses relatos é que as atividades propostas 

nesta instituição, as quais deveriam, segundo Pereira (2004), buscar o componente 

educativo inerente à medida, transitando para o aspecto socioeducativo, estão 

sendo veiculadas, na realidade, ao aspecto jurídico punitivo, os adolescentes veem 

as atividades como um momento de liberdade e não aprendizagem, um momento de 
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“alívio” ao “castigo”, ao sofrimento. Ou, como o caso de D, relativiza a aprendizagem 

ao sofrimento. 

 

[...] porque a medida socioeducativa pode comportar privação de 
liberdade e outras formas de cerceamento, o que implica sofrimento 
para o jovem a ela submetido. Entretanto, tal sofrimento, na 
perspectiva do Estatuto, seria um ato de irresponsabilidade se não 
tivesse permeada pela possibilidade libertadora da educação 
(BAZILIO; KRAMER, 2008, p.30) 
 

 
Segundo os autores, temos uma das mais modernas legislações em prol 

da criança e do adolescente. Porém, uma prática repressiva, a de privação de 

liberdade, uma “internação em estabelecimento educacional”. Como podemos nos 

referir à educação assimilada à privação de liberdade? Já que a educação, em 

nosso entendimento, é a própria liberdade? Os autores expõem essa questão 

quando citam Mendes (2000), que nos faz inevitavelmente estabelecer ligações com 

o relato anterior do adolescente E.  

 

Embora pedagógicas, as medidas são punitivas por produzirem 
sofrimento real, o que significa uma enorme contradição [...] A 
medida de privação de liberdade não é pedagógica, é como ensinar 
alguém a jogar futebol dentro de um elevador (MENDES, 2000 apud 
BAZILIO; KRAMER, 2008, p. 47). 
 

Earp (2008) reitera a questão quando considera que a dimensão 

educativa dessas instituições se perde no emaranhado burocrático cruel, em que 

estes sujeitos arbitrariamente depõem aos mecanismos de controle e punição por 

meio de sua privação de liberdade. Qual o sentido disso para os principais 

protagonistas dessa questão? 

 

“O que ficar lá preso representa? [...] Olha é como tem a expressão 
né, o cara está preso e os outros acham que ele estando preso vão 
prender também os pensamentos dele. Estão errados porque ele 
está preso fisicamente, sofrendo, mas os pensamentos dele não” [...] 
(E). 

 

As práticas penalizadoras persistem associando “ato infracional” ao crime, 

e, segundo Lima (2009), da internação à pena, contrariando o perfil educacional 

proposto no ECA. Nesse sentindo, reflete-se quanto à retórica dessa normativa e 

sua efetivação na realidade. 
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A privação da liberdade, segundo o autor, permanece identificando o 

adolescente como “perigoso”, proveniente de situação de miséria, passível de 

cometer o ato infracional.  

 

[...] Aos olhos das práticas discursivas autorizadas a dissecar a 
verdade do delito e a personalidade do infrator, os filhos das classes 
subalternas permanecem destinados a fazer uma deliberada opção 
de violar a lei penal (LIMA, 2009, p. 108). 
 

Vislumbrando todos esses aspectos que foram indagados e suas 

respostas, dando visibilidade à realidade. Questionado o adolescente A, sobre como 

ele pensa que a verdadeira educação deveria acontecer, ele responde: 

 

“Ah, tinha que acontecer como aconteceu aqui com nós. Colocar ele 
em uma empresa, deixar ele trabalhar, dar um emprego pra ele, pra 
ele não ser preso, porque ele ia trabalhar, ganhar um dinheiro, e não 
ia precisar roubar. No dia que eu entrei aqui, foi o último dia que eu 
roubei, que eu tomei vergonha, e dei felicidade para minha coroa 
(mãe), ela já sofreu muito né” (A).  
 
 

Perpetua-se aqui, o flagelo social dos adolescentes, o qual inculca o 

motivo do ato infracional, como individual e não como uma questão socioeconômica 

e de má distribuição de renda, como afirma Bazílio (1998). E ainda como solução 

para este problema, o encaminhamento ao trabalho. Este destinado aos subalternos 

que, como levanta Sales (2007), têm sua raiz histórica fincada na herança desigual e 

bárbara no trabalho escravo, que designa a toda classe que advém dessa a 

imposição do trabalho, à utilidade de sua mão de obra, “bruta”, não pensante. 

Em todos os momentos da história, como foi constatado, o 

encaminhamento do adolescente pobre ao trabalho é justificado pela “utilidade dos 

cidadãos”. Conceito que se internaliza nos próprios sujeitos, centro da questão. Se 

não, vejamos as respostas desses adolescentes quanto ao significado de ter um 

trabalho: 

 
“Ah é um cara de bem né, um cara que trabalha, paga suas contas, 
umas coisas assim” (A). 
 
“Cidadão é todos nós, levantar cedo, ir trabalhar, não fazer coisas 
erradas pra ter dinheiro, respeitar as leis” (B). 
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“É ser o que eu estou sendo hoje, registrado e não tenho, é [...] vou 
dizer que não tenho problemas com a lei, o que eu tenho, já era. Sou 
registrado estou trabalhando, não tem como eu ser mirado por 
alguém. Isso é ser cidadão” (E). 

 

Considerando essa relação, foi proposta então a seguinte indagação: 

você é um cidadão? 

 

“Eu sou cidadão, porque eu trabalho, e pago minhas contas” (A). 
 
“Em minha opinião até esses tempos eu não era não né, porque eu 
não trabalhava fazia coisa errada. Mas agora eu sou porque eu 
estudo, trabalho certinho, respeito as pessoas” (B). 
 
“Eu sou porque eu cumpro meus afazeres. Quando eu estava preso 
não era cidadão. Porque eu prejudiquei a sociedade né. Por isso que 
as pessoas são internas nos presídios porque elas causam danos à 
sociedade” (D). 
 

Estabelecido então a relação entre o encaminhamento ao trabalho e à 

cidadania, o que esses adolescentes pensam sobre o Programa Aprendiz e a sua 

proposta de “oportunidade” profissional? 

 

“Para mim a oportunidade de estar aprendendo né, de ter o 
conhecimento porque isso aqui é uma oportunidade que muita gente 
queria e não tem, nós temos o privilégio de trabalhar em uma 
empresa como essa né. Então eu penso que é uma oportunidade 
boa e que daqui pode abrir muitas portas” (D). 
 

A fala desse adolescente quanto a uma oportunidade que muita gente 

queria e não tem, fixa a reflexão de Bazílio (1998) sobre uma contraditória 

conseqüência, no caso, que diz respeito o entendimento desses adolescentes 

quanto o Programa Aprendiz, vêem uma regalia que outros adolescentes não têm e 

não como um direito de todos, segundo o autor, não lhes foi propiciado acesso a 

noção de seus direitos. 

Para constatar isso, perguntou-se aos adolescentes se conheciam o ECA- 

Estatuto da Criança e do Adolescente, já que é este que regulariza todos os direitos, 

inclusive quanto profissionalização e organização de ações das medidas 

socioeducativas. Dos 5 adolescentes, apenas 1 disse que conhecia, porém, de ter 

apenas ouvido falar pelos educadores do CENSE1.  
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Ao dialogarmos e esclarecer, sobre o que é o Estatuto e o que ele garante 

a eles, surgiu a necessidade de questionar: Em sua opinião, as leis desse 

instrumento se efetivam? 

 

Não, porque não né. Os “menor” faz um negócio e vai preso, num 
vira, porque não vai melhorar pra eles, vai piorar. Porque privaram a 
liberdade deles. Eles ficam todos bravos. Ficar preso como bicho 
quem ia gostar (A). 
 
Não se efetivam, ah... Acho que eles vêem como quem comete um 
ato infracional, um bicho (C). 
 
Não, porque agente vive apanhando, sofrendo violência dos “fardas”. 
Violência de todo tipo, isso porque eu to nessa condição sou pobre, 
daí eles não gostam de pobre (D). 

 

Interessante constatar que a não efetivação da lei se assimila a violência 

constatada por esses adolescentes em seu sentido literal. Segundo Sales (2007), 

agressores e vítimas enredam-se em uma trama de “cidadania escassa” 

 

Dentre tais problemas a violência avulta como produto da cidadania 
escassa no Brasil, a qual se traduz como modalidade histórica de 
inscrição sócio-étnica subalternizada de vários grupos e segmentos 
sociais na divisão social e repartição das riquezas do país, caso da 
maioria das crianças e adolescentes pertencentes às classes 
trabalhadoras (SALES, 2007, p. 48). 

 

São tantas violências, em um único alvo, um único sujeito. Violência esta 

que, segundo a autora, é estruturalmente organizada pelas elites, como um dos 

mecanismos que sustentam sua ideologia, porém, tendem a ser associadas pelo 

senso comum, invertida, aos “miseráveis perigosos”, de onde provêm os maus 

elementos. Manifesta-se, pois, como as expressões de como as relações sociais 

estão organizadas. São adolescentes induzidos a deixarem violentar-se e 

respectivamente violentar. “[...] É exploração, opressão, dominação, mas não é 

somente força pura, é também ideologia e sutileza” (SALES, 2007, p. 59). 
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3.5 ESTABELECENDO RESULTADOS 

 

 

Portanto, o que inegavelmente se reflete diante da exposição verbal da 

realidade dos principais protagonistas da questão é que, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, apropriando-se do termo de Lima (2009), foi incapaz de retirar o 

“entulho penalizador” que emerge as práticas controladoras, quanto ao atendimento 

“ressocializador” do adolescente pobre. Seja ele pela internação ou a céu aberto, 

violenta-se e devoram pequenos corpos. 

Com o discurso de oportunizar ao adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa sua inserção no meio produtivo, inculca nesses sujeitos, 

conceitos de individualização quanto ao real motivo do ato infracional, e vislumbram 

também ideias de uma cidadania imposta às classes subalternas. 

Como remete-nos Ferreira e Noronha (1998), está claro que a solução 

não é mediada pelo “encarceramento” dos adolescentes, como se fossem os 

responsáveis pela sua condição, mas propiciar a estes sujeitos o conhecimento 

quanto a seus direitos e deveres, dispondo-os em sua realidade e perpetuados por 

políticas de atendimento que tragam em seu bojo reais atitudes e não apenas 

retóricas, que modifique a situação de “cidadania escassa” como nos apresenta 

Sales (2007). Que o ECA se faça, então, realidade. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Analisando o contexto dos valores, hábitos, usos e costumes utilitários de 

nossa sociedade, vamos encontrar sustentações para identificar as contradições 

entre a retórica e a ação referente ao atendimento à criança e ao adolescente pobre, 

permeada por sujeições e encaminhamentos devido a sua condição 

socioeconômica. 

Buscando aspectos causais para o problema, considerou-se a importância 

do resgate histórico referente às concepções e ações, desenvolvidas pelas 

instâncias: social, política e jurídica. Fez-se também imprescindível a caracterização 

dos dispositivos vigentes no presente, como a apresentação de um novo paradigma, 

e, a fim de constatar a materialidade dessas questões, os principais protagonistas 

desses arranjos e desarranjos ganharam voz e vez. 

No primeiro momento do estudo, o que se prevaleceu foi que, desde os 

primórdios da colonização de nosso país, a criança e o adolescente pobre, são 

expostos à caridade e não aos direitos. Funde-se então as ações filantrópicas da 

igreja, com o preceito de incutir “valores civis” e de utilizar-se daquela mão de obra. 

Crianças indígenas eram afastadas de suas famílias por essa ser considerada a 

razão dos “maus costumes”, segregadas, então, como também as crianças 

abandonadas em instituições correcionais e disciplinares, mantidas pela ordem 

religiosa, eram tuteladas e encaminhadas ao trabalho, para se tornarem “cidadãos 

úteis” à sociedade. Tornando-se adolescentes, iam para as ruas e ficavam a mercê 

da luta pela sobrevivência. 

Confrontando assim a harmonia social, são pensadas ações de controle 

para a situação. Com o advento do desenvolvimento político do país, o Estado, junto 

ao aparato jurídico e médico, elaboram concepções e ações quanto ao problema. A 

família é vista como precursora da doença “delinquencial”, necessário seria afastar 

os “menores” dessa influência e colocá-los em instituições que, por meio da 

disciplina, coerção e aprendizagem de ofícios, apresentaria a forma de um “cidadão 

honesto” ganhar a vida. 

Proclamado o Código de Menores, são implantadas políticas de 

atendimento aos menores moralmente abandonados e os delinquentes. SAM, 

FUNABEM e FEBEM, representam a égide do discurso da internação para a 
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educação, para o trabalho e para a reeducação. O fato é que, a barbárie das 

práticas violentas de penalizações e castigos, além do afastamento da família, 

ganharam visibilidade na sociedade. Grupos reinvidicando a mudança dessa 

condição promíscua lutaram pela nova concepção de respeito aos direitos desses 

sujeitos, fruto de intensa busca a essa questão, é promulgado em 1990 o ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, emergindo o novo paradigma de atendimento 

à infância, a proteção aos sujeitos de direitos. 

Concomitante com essa normativa e com a sua influenciadora, a 

Constituição Federal de 1998, a sociedade civil torna-se participativa na gestão das 

políticas constituídas em prol da criança e do adolescente, surgem os Conselhos de 

Direitos, de forma intrínseca o Estado partilha suas ações com a sociedade. 

Vislumbrando a condução neoliberal da questão, são motivadas a criação de ONGs 

e iniciativas de empresários que, por sua vez, irão fortalecer as medidas 

socioeducativas a “céu aberto”, destinadas aos adolescentes em conflito com a lei. 

O discurso do encaminhamento ao trabalho é retomado com vestes aos 

direitos de profissionalização. Além da internação, esta também é a forma utilizada 

para controlar o problema de ameaça aos cidadãos que, sob a ideologia dominante, 

são representados pela detenção do privado.  

Neste sentido, perfila-se como análise dessa questão, o Programa 

Aprendiz, sua proposta composta concomitantemente pela retórica do ECA, de 

direito a profissionalização e o desvelamento do que se perpetua como costumes e 

valores reais da sociedade. 

O que se constatou com os relatos dos principais envolvidos nessa 

relação é que, na realidade, os adolescentes em conflito com a lei, fruto da 

desigualdade social, continuam sendo trancados em instituições sem direito à 

liberdade, esta não apenas física, mas de condições dignas ao seu desenvolvimento 

enquanto cidadão. 

Embora esses espaços sejam considerados instituições educacionais, 

pelas narrações dos adolescentes que vivenciaram aquela realidade, não se 

encontra uma dimensão educativa na medida em que ela se perde pelo sofrimento e 

revolta da privação da liberdade. 

Seja a internação ou o encaminhamento ao trabalho, essas ações são, 

segundo Earp (1998), a representação da artificial da solução do problema diante 

dos olhos da sociedade. Camuflam a imposição de uma “cidadania restrita” (SALES, 
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2007) calcada nas classes subalternas. E, como vimos, é interiorizada 

conceitualmente pelos próprios adolescentes, quando relacionam o trabalho à 

cidadania. 

O ECA é sim um grande avanço em torno das normas de atendimento à 

criança e ao adolescente, porém, ainda não se constitui em realidade na mudança 

de hábitos controladores e punitivos.  

Tais normas, segundo Sêda (1993), expressam-se em dois tipos: as 

endógenas, que são hábitos de uma coletividade repetitiva ao dia a dia; e as normas 

exógenas, que são as que a coletividade enuncia e descrevem formalmente. Esta 

última norma deve tornar-se endógena, pois só assim se integrará de fato aos usos, 

hábitos e costumes da sociedade. É aqui que desperta a tensão produzida no 

processo dessa pesquisa, pois a norma exógena garante a proteção dos direitos da 

criança e do adolescente figurada no ECA, porém, nas normas endógenas não se 

perpetuam em realidade, o que se vê são negligências, violências e punições. 

Sêda (1993) critica expressamente esta questão. Para tal autor, nosso 

país tem normas que não condizem com a realidade dos fatos, e que não temos 

como responder adequadamente a tais objeções “[...] Nós somos um povo que 

maltratamos crianças e adolescentes e fizemos uma lei para acabar com isso” 

(SÊDA, 1993, p. 16).  

Assim sendo, as normas estabelecidas em prol dos direitos desses 

sujeitos, só poderão ser tornadas concretas se analisarmos a percepção sob a 

realidade e a partir dela, transformar nossas ações.  
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ANEXO A 

Termo de aprovação: Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
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ANEXO B  
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