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A REINSERÇÃO SOCIAL DE JOVENS INFRATORES POR MEIO DA EDUCAÇÃO: 

POSSIBILIDADES E LIMITES DO PROGRAMA ESTADUAL DE APRENDIZAGEM 

PARA ADOLESCENTES  

 

Resumo 

 

Esta pesquisa, propõe-se a analisar a contribuição para a formação dos adolescentes 
cumprindo medidas socioeducativas ou beneficiados com remissão, observada durante a 
participação no Programa Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a 
Lei (PROGRAMA APRENDIZ), programa ofertado na Rede Estadual de Educação do 
Paraná. A análise realizada buscou verificar até que ponto programas como esse podem 
contribuir efetivamente, para melhorar a situação de escolarização apresentada inicialmente 
pelos adolescentes e para realizar a possibilidade de superação da exclusão social. Os 
objetivos específicos pretenderam: analisar o processo de formação do programa no Estado 
do Paraná; verificar as possibilidades e os limites das práticas educativas ofertadas pelo 
Programa no que tange a retomada da escolarização, à inserção no mundo do trabalho e ao 
alcance de seus objetivos inclusivos em uma sociedade marcada pela exclusão social. A 
hipótese norteadora da pesquisa é enunciada do seguinte modo: O PROGRAMA APRENDIZ 
manifesta em seus documentos e nas análises de seus atores, a dialética entre 
possibilidades e limites de inclusão de jovens infratores nos marcos da exclusão estrutural 
que existe sob a égide do capitalismo. Os procedimentos metodológicos constaram de 
revisão bibliográfica, análise documental, entrevista com a Presidente do Instituto de Ação 
Social do Paraná (IASP) na época da criação do PROGRAMA APRENDIZ, entrevista com a 
Coordenadora do programa em Curitiba, entrevista com familiares e questionário 
orquestrado com os alunos que participam das 2 (duas) turmas ofertadas no município de 
Curitiba. A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2011. A 
concepção teórica para interpretação desse material empírico foi baseada em autores 
clássicos e contemporâneos da tradição marxista, que discutem as relações entre 
educação, juventude e trabalho, assumindo o trabalho como categoria fundante da vida nos 
processos sociais, culturais e produtivos. Os dados apresentados foram confrontados com 
as premissas anunciadas pelo Governo Estadual, nos documentos que conferem o amparo 
teórico e lega do PROGRAMA APRENDIZ. Embora observado o aumento da escolarização 
por parte dos praticantes, concluímos que o formato do programa, ao não articular 
amplamente a qualificação com a escolarização, deixa de proporcionar uma formação capaz 
de ampliar os horizontes e as expectativas dos adolescentes.  
 

Palavras Chave: Educação Profissional, Adolescentes, Qualificação Profissional. 
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Abstract 

 
 

This research proposes to analyze the contribution to the formation of adolescents 
fulfilling educational measures or benefit from remission observed during 
participation in State Program Learning for Adolescents in Conflict with the Law 
(APPRENTICE PROGRAM) program, offered in the State Network Education of 
Paraná. The analysis aimed to verify the extent to which such programs can 
effectively contribute to improving the situation of schooling initially presented by 
adolescents and realize the possibility of overcoming social exclusion. The specific 
objectives intended to: analyze the process of training program in the State of 
Paraná; verify the possibilities and limits of educational practices offered by the 
program regarding the resumption of schooling, entry into the world of work and the 
achievement of its objectives inclusive in a society marked by social exclusion. The 
guiding hypothesis of the research is stated as follows: The APPRENTICE 
PROGRAM manifested in their documents and analyzes of its actors, the dialectic 
between limits and possibilities of including young offenders within the framework of 
structural exclusion that exists under the aegis of capitalism. The methodological 
procedures consisted of literature review, document analysis, interviews with the 
President of the Institute of Social Paraná (IASP) at the time of the creation of 
APPRENTICE PROGRAM, interview with the Coordinator of the program in Curitiba, 
interviews with relatives and orchestrated with the questionnaire Students who 
participate in two (2) classes offered in the city of Curitiba. Data collection was 
conducted in the period October-December 2011. The theoretical framework for 
interpretation of empirical data was based on classic and contemporary authors of 
the Marxist tradition, discussing the relationship between education, youth work and, 
assuming the job as founding category of life in the social, cultural and productive. 
The data presented were faced with the assumptions announced by the State 
Government, the documents conferring the theoretical support and bequeaths the 
APPRENTICE PROGRAM. Although we observed an increase in schooling on the 
part of practitioners, we conclude that the format of the program, not articulate widely 
qualification with schooling ceases to provide a training able to broaden the horizons 
and expectations of adolescents. 
 
Keywords: Professional Education, Teens, Professional Qualification. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo um dos programas do 

Departamento de Educação e Trabalho1, da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED): O Programa Estadual de Aprendizagem para o Adolescente em 

Conflito com a Lei2 (PROGRAMA APRENDIZ), que foi implantado no ano de 2006 e 

busca integrar elevação de escolaridade (ensino fundamental e médio), formação 

inicial e continuada de trabalhadores3 (qualificação em serviços administrativos),  

com sua contratação como aprendizes pelos órgãos da Administração Pública. 

As questões evocadas nesta pesquisa surgem de inquietações vividas na 

experiência profissional como técnica pedagógica do Departamento de Educação e 

Trabalho, que a partir ano de 2006 desenvolveu a execução e a implantação do 

referido programa.  

O PROGRAMA APRENDIZ surge como um dispositivo governamental de 

atendimento à demanda de escolarização, qualificação e trabalho para este público 

específico. Se apresenta como uma perspectiva de inserção formal no mundo do 

trabalho e indica a possibilidade de reinserção social. Ele foi instituído pela Lei 

Estadual nº 15.200 de 10 de setembro de 2006 e regulamentado através do Decreto 

nº 3371 de 03 de setembro de 2008. 

A partir da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), os adolescentes, sem distinção de raça, classe social, ou qualquer forma de 

discriminação, passaram a ser considerados como sujeitos de direito, na condição 

de pessoas em desenvolvimento, a quem se assegura prioridade absoluta na 

formulação de políticas públicas e destinação de recursos nas dotações 

orçamentárias das diversas instâncias político-administrativas do País. 

                                                 
1
 O Departamento de Educação Profissional (DEP) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), 

foi criado em 2003, na primeira gestão do governo Roberto Requião (2003 - 2006). Na segunda gestão (2007 -
2010) passou a ser denominado Departamento de Educação e Trabalho (DET). Assim na SEED/PR a 
responsabilidade pela condução da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de 
Jovens e Adultos, é encargo do Departamento de Educação Básica (DEB) e a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio (nas formas integrada e subsequente), a Formação de Docentes para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental e demais programas ligados à profissionalização com elevação de escolaridade são de 
competência do DET. 
2
 O termo adolescentes em conflito com a lei, designa uma circunstância temporária (está em conflito) e não uma 

situação permanente como no caso do termo adolescente infrator (PEREIRA; MESTRINER, 1999). 
3
 Essa denominação encontra-se em vigor desde a publicação do Decreto nº 5.154/2004 e Regulamentada pela 

Resolução CNE/CEB nº 1/2005, Art. 3º, Inciso I “Educação Profissional de Nível Básico” passa a denominar-se 
“formação inicial e continuada de trabalhadores”
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O capítulo IV do ECA, que regimenta a matéria referente ao direito à 

educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, em seu art. 53 dispõe:  

 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais.(BRASIL, 1990, p.10) 

 

Conforme afirma Souza (2006), uma das grandes preocupações do ECA, ao 

referir-se à educação, é com a educação escolar formal. Todavia não desconsidera a 

educação informal, representada nas manifestações da arte, da cultura, do esporte, 

do lazer. Afirma-se o dever do Estado em proporcionar, ao adolescente em conflito 

com a lei, condições de acesso a educação escolar formal. Portanto, considera-se 

incumbência do Estado estabelecer programas educacionais, propícios à situação 

do adolescente. 

O PROGRAMA APRENDIZ tem como propósito o cumprimento da política 

pública voltada à promoção da escolarização e profissionalização do adolescente, 

atendendo ao chamado constitucional e ao que estipula o ECA. A sua intenção é 

contribuir para o desenvolvimento social e profissional do adolescente em medida 

socioeducativa4, através da reintegração escolar e mediante atividades teóricas e 

práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho, oportunizando-lhe, assim, sua 

primeira experiência profissional. Por consequência, o PROGRAMA APRENDIZ visa 

contribuir também com o aumento da renda familiar do adolescente, incremento de 

                                                 
4
 O adolescente que comete um ato infracional e é detido, conforme estabelece o ECA, é avaliado pelo juizado 

da infância e da juventude. O juiz, baseado na gravidade do ato ou no histórico de infrações do adolescente, 
estabelece uma medida socioeducativa, a qual visa educá-lo evitando novas infrações. Para a imposição de 
medias socioeducativas é imprescindível que se leve em conta a idade à data da infração, a situação em que a 
infração foi praticada e a capacidade do adolescente em cumprir a medida. Tais procedimentos devem ser 
realizados em conjunto com políticas públicas, respeitando os direitos do adolescente e sua condição de 
cidadão. A medida socioeducativa visa ao resgate e a reintegração à sociedade, através de procedimentos 
pedagógicos que desenvolvam a sua capacidade intelectual, profissional e o retorno ao convívio familiar.
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seu interesse pela escola e a inclusão social a que, espera-se, essas condições 

podem levar. 

Presenciamos no Brasil, a partir dos anos 2000, um aumento expressivo da 

implantação de políticas públicas, através de ações e programas5, em todos os 

níveis governamentais, cujo alvo é a juventude. Em geral, tais propostas visam ao 

desenvolvimento de atividades didáticas para os jovens, direcionadas para a 

formação geral, a profissionalização e a cidadania. De acordo com Dayrell e Reis 

(2007, p. 1) “há uma tendência dominante nos diferentes programas e projetos em 

priorizar o desenvolvimento de ações de natureza socioeducativa”.  

O presente estudo tem como objeto os jovens que cumprem medidas 

socioeducativas, correntemente estigmatizados através de estereótipos que os 

caracterizam como marginais, bandidos, trombadinhas, delinquentes, infratores, 

irrecuperáveis. Segundo Volpi (2006) o adolescente que pratica o ato infracional6 

não o incorpora a sua identidade, pois este pode ser visto como uma ocorrência 

ocasional, sempre havendo a possibilidade de que o tal ato não venha a se repetir. 

A base desse programa é a ideia de que a superação da prática infracional 

pode ser obtida com um atendimento diferenciado ao adolescente em situação de 

conflito com a lei, através da oferta de projetos ou programas que assegurem a 

promoção de condições efetivas de seu desenvolvimento, oferecendo-lhe 

oportunidade de escolarização, trabalho, cultura, lazer, saúde e, por conseguinte, 

dignidade. Diante desta realidade, espera-se que as medidas socioeducativas não 

tenham um caráter meramente punitivo, podendo propiciar ao adolescente em 

conflito com a lei a possibilidade de substituir a delinquência pela formação e pelo 

trabalho, mediadas pela escolarização. 

A trajetória escolar dos adolescentes que estão cumprindo medidas socio- 

educativas, na grande maioria, é constituída por dificuldades de aprendizagem, 

notas baixas, evasões, abandonos e reprovações. Pereira e Mestriner (1999) 

apontam que, no Brasil, uma expressiva parcela dos adolescentes que estão 

cumprindo alguma medida socioeducativa abandonou os estudos muito cedo. Ainda, 

                                                 
5
 Tais como Pronatec, ProJovem, ProUni, PROEJA, os quais serão abordadas no segundo capítulo.  

6
 De acordo com o art. 103 do ECA, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal. Conforme o artigo 112 do ECA, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas: Advertência, Obrigação de reparar o dano, Prestação de serviços à 
comunidade (PSC), Liberdade assistida (LA), Semiliberdade e Internação.
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de acordo com Pereira e Mestriner (1999), essa situação de baixa escolaridade do 

adolescente em conflito com a lei é muito semelhante à encontrada na América do 

Norte.  

Esses dados nos estimulam a realizar esta pesquisa, a partir da seguinte 

problemática: Quais as possibilidades de inclusão social de adolescentes infratores, 

levada à cabo pela aprendizagem para o trabalho oferecida pelo Programa Estadual 

de Aprendizagem para o Adolescente em Conflito com a Lei?  

Por isso, a presente investigação tem como objetivo principal a análise do 

potencial e dos limites inclusivos das práticas educacionais ofertadas a jovens 

infratores no PROGRAMA APRENDIZ. Analisaremos o processo de formação do 

programa no Estado do Paraná, verificando as possibilidades e os limites das 

práticas educativas ofertadas por ele no que tange à retomada da escolarização, à 

inserção do adolescente no mundo do trabalho e ao alcance de seus objetivos 

inclusivos em uma sociedade marcada pela exclusão social. 

A hipótese norteadora do estudo, é a de que o PROGRAMA APRENDIZ 

manifesta em seus documentos e nas análises de seus atores, a dialética entre 

possibilidades e limites de inclusão de jovens infratores nos marcos da exclusão 

estrutural que existe sob a égide do capitalismo. 

MARCO TEÓRICO DA DISSERTAÇÃO 
 

A origem do ato infracional observado em adolescentes, sobretudo os 

pertencentes às classes sociais economicamente mais pobres, é atribuída a 

diversos fatores, tais como a desarticulação da família, a influência por parte dos 

amigos, a baixa auto-estima, as drogas, a perda de vínculos com outras instâncias 

da sociedade, tais como escola, igreja, família. Ainda, atribui-se esse ato às 

características da personalidade, tais como insensibilidade, desejo de transgredir as 

regras impostas pela família ou pela sociedade. Mesmo que essa lista não deva ser 

totalmente desconsiderada, intencionamos mostrar neste estudo que a “infração” e a 

“recuperação dos infratores” estão fortemente ligadas à necessidade de 

sobrevivência e a difícil tarefa de construção de identidades no interior de um 

sistema econômico que estabelece relações pessoais mediadas por interesses 

ligados à produção e à ampliação do capital e que tem na exclusão social da 
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juventude um de seus corolários.  

A partir desse pressuposto que guiará as reflexões, é importante deixarmos 

claro que a existência social humana sustenta-se no fato de que todo homem e 

mulher busca possuir condições para viver, precisando produzir sua existência. Para 

suprir essa necessidade, é indispensável a produção da vida material que, 

necessariamente, dá-se inserida em contexto histórico que provê condições que 

limitam e possibilitam esse ato. A satisfação dessa exigência primeira (ligada, então, 

à manutenção da vida), conduz a novas necessidades, formando nesse amplo 

processo, que de acordo com Marx em A Ideologia Alemã (2010, p. 53),  o primeiro 

ato histórico que institui a vida em sociedade e as características dessa vida:  

 

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que 
o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 
com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma 
força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes á sua 
corporeidade, braços, pernas, cabeça e mãos a fim de se apropriar da 
matéria natural numa forma útil à própria vida. Ao atuar, por meio desse 
movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao 
mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1983, p. 149).  
 
 

Toda ação do homem sobre a natureza depende da mediação do trabalho, ou 

seja, conforme considera Mészáros (1981, apud Ramos, 2005, p. 107) a produção 

da existência humana se faz mediada, em primeira ordem, pelo trabalho.  Através do 

trabalho o homem produz-se a si mesmo, separando-se da natureza e aproximando-

se da cultura. É importante sublinhar que, tal como observa Marx, o trabalho não se 

restringe à atividade laborativa ou ao emprego, mas a produção de todas as 

dimensões da vida humana; 

 
O trabalho como criador de valor de uso, como trabalho útil, é indispensável 
à existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade – é 
necessidade natural e eterna de efetivar o intercambio material entre homem 
e natureza, e, portanto, de manter a vida humana (MARX,1994, p. 50) 
  
 

Com o surgimento das classes sociais, esse processo inescapável de 

“manutenção da vida” que se dá no relacionamento entre homem e natureza através 

do trabalho, acaba sendo influenciado por uma constante e crescente divisão social 

do trabalho. Depois disso, trabalhar e apropriar-se do resultado desse trabalho 

acabam se tornando atos praticados por classes sociais opostas, gerando uma 
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sucessão de diferentes modos de produção marcados pela luta e pelo constante 

esforço de manter e/ou subverter a estrutura social classistamente dividida. 

Essas relações apresentam-se aos seus construtores (divididos em classes 

opostas) na forma de ideias ou concepções ou visões de mundo, que justificam esse 

“estado de coisas” e, por isso manifesta as relações que transformam uma classe 

em classe dominante: são elas, dessa forma, as ideias de sua dominação. Os 

indivíduos que formam a classe dominante possuem, entre outras coisas, também 

uma consciência e, por conseguinte, atuam como pensadores, como produtores de 

ideias dominantes de um tempo. Por isso Marx & Engels, concluem que as ideias da 

classe dominante sempre prevaleceram nas sociedades de diferentes épocas:  

 

Nas primeiras épocas da história encontramos quase por toda parte uma 
organização completa da sociedade em classes distintas, uma hierarquia 
variada de condições sociais. Na Roma antiga encontramos patrícios, 
cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos, 
mestres de corporação, companheiros, servos e, ainda, em cada uma dessas 
classes, uma hierarquia peculiar. 
A sociedade burguesa moderna, surgida das ruínas da sociedade feudal, não 
aboliu os antagonismos de classes. Nada mais fez que substituir as antigas 
por novas classes, por novas condições de opressão, por novas formas de 
luta. (MARX & ENGELS, 2009, p.54) 
 
 

Compreender o processo histórico de construção das relações estabelecidas 

no âmbito do trabalho permite entender sua transformação em fator econômico, bem 

como as exigências que são postas às estruturas educacionais, no que tange às 

necessidades inerentes ao modo capitalista de produção e a sua conservação.  

O modo de produção, ou seja, a forma como as forças produtivas e as 

relações de produção se organizam na sociedade7, determina o regime de vida 

social, a estrutura de classes da sociedade, as ideias políticas, educacionais, 

jurídicas, morais, religiosas, e demais instituições correspondentes à fina malha 

institucional e valorativa responsável pela manutenção da (des)ordem social. 

Portanto, para cada modo de produção, temos um tipo de estrutura que organiza 

coerentemente, suas instituições e suas praticas correspondentes. Conforme situa 

Marx: 

                                                 
7
 Conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, seguindo normas comuns, possuem 

costumes e tradições comuns e são unidas pelo sentimento de consciência do grupo. 
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De onde se segue que um modo de produção ou uma determinada fase 
industrial estão sempre ligados a uma forma de cooperação e a uma fase 
social determinada, e que essa forma de cooperação é, em si própria, uma 
“força produtiva”; decorre disso que o conjunto das forças produtivas 
acessíveis aos homens condiciona o estado social e que, assim, a “história 
dos homens” deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a 
história da indústria e do intercâmbio. (MARX & ENGELS, 2010, p. 55) 

  

 
A adoção das concepções teóricas vindas do marxismo são importantes para 

esta dissertação. Esse quadro teórico possibilita entender a maneira como a luta as 

classes sociais que formam a sociedade capitalista manifesta-se nos procedimentos 

educacionais de forma geral, e nos esforços públicos e privados para a inserção de 

jovens nos marcos da sociedade que os exclui. Dito de outra maneira, o desafio que 

nos colocamos neste estudo é possibilitado pela consideração das relações 

dialéticas entre sociedade, educação e o “ato infracional”, enxergando-os não 

apenas a partir de suas manifestações fenomênicas materializadas nas estruturas 

legais ou nas falas dos sujeitos, mas na verificação das estruturas sociais que 

perpassam esses “entendimentos” e notando as implicações políticas dessas 

“atitudes” com o amplo processo de luta entre conservação/transformação da 

sociedade. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta pesquisa adota como procedimentos metodológicos revisão bibliográfica, 

análise documental, aplicação de questionários e realização entrevistas. Com isso, 

propõe-se a analisar os alunos do PROGRAMA APRENDIZ, bem como a percepção 

apresentada pelos adolescentes durante a sua participação no programa, com 

relação à melhoria da situação apresentada antes da adesão ao programa, a 

inserção no mundo do trabalho e a reinserção no Sistema de Ensino.  

O universo da pesquisa compreenderá 2 (duas) turmas, localizadas no 

município de Curitiba, dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual de 

Educação do Estado do Paraná. A pesquisa quantitativa foi realizada no período de 

outubro a dezembro de 2011, com entrevista aos alunos, familiares, coordenadores.  

As técnicas de pesquisa utilizadas foram questionários orquestrados com 14 

alunos do PROGRAMA APRENDIZ, entrevista com a presidente do Instituto de Ação 
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Social (IASP) na época da criação do programa, com a coordenadora (SEDS) do 

programa em Curitiba e com familiares dos adolescentes. 

Além desses procedimentos para o desenvolvimento desta pesquisa, foram 

utilizadas as seguintes estratégias metodológicas: levantamento de dados e 

informações da SEDS/PR e da SEED/PR; análise de documentos oficiais8, tanto em 

âmbito estadual como nacional, referentes à aprendizagem, e também da legislação 

que regulamenta o PROGRAMA APRENDIZ.  

Organizamos esta dissertação em uma introdução, onde é realizada a 

descrição do projeto de pesquisa, seguida por três capítulos em que serão 

desenvolvidas as reflexões e pelas considerações finais. 

O primeiro capítulo trata da discussão da relação entre educação, trabalho e 

juventude sendo assumido que a posição dependente do capitalismo brasileiro faz 

com que  a história educacional de nossa sociedade seja marcada pela dualidade e 

pela exclusão. A forma como a juventude excluída e infratora é impactada por essas 

características, tanto no seu percurso formativo como nas relações com o mundo do 

trabalho  será o foco. 

O segundo capítulo destina-se a apresentar o PROGRAMA APRENDIZ. Com 

este objetivo, analisamos a Lei e os Decretos Estaduais que criaram e orientam o 

programa, além do Documento Base do Programa elaborado pelo Departamento de 

Educação e Trabalho/SEED em parceria com o Instituto de Ação Social do Paraná/ 

SETP. 

No terceiro capítulo, apresentaremos e analisaremos os dados da pesquisa 

resultantes da investigação realizada junto aos alunos do PROGRAMA APRENDIZ, 

que permite caracterizar o corpo discente, conhecer a sua percepção quanto ao 

curso de qualificação profissional e as perspectivas de traçar planos futuros, 

ponderando-se também os limites e as possibilidades de reinserção social do jovem 

infrator por meio da escolarização e do trabalho. 

Nas Considerações Finais apresentamos as conclusões feitas a partir das 

análises realizadas ao longo da pesquisa, retomando os aspectos mais pontuais do 

objeto investigado e sublinhando a confirmação da hipótese apresentada nesta 

                                                 
8
 Documento Orientador: Programa de Qualificação Profissional para o Adolescente Aprendiz , Lei Estadual nº 

15200/2010, Decreto Estadual nº 3.371/2008, Lei federal nº 10097/2000 (Lei do Aprendiz), Decreto Federal nº 
5598/2005, Estatuto da Criança e do Adolescente.
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introdução. 
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CAPÍTULO 1  
 
 

1. TRABALHO E EDUCAÇÃO AS CONTRADIÇÕES INERENTES AO 
CAPITALISMO E SEUS IMPACTOS NA JUVENTUDE EXCLUÍDA E 
INFRATORA 

 

 
 

 A sociedade capitalista é marcada pela contradição: ao mesmo tempo em 

que pelo trabalho o homem cria e recria sua própria existência, ele também se 

aliena. O trabalhador que é dono unicamente de sua força de trabalho, não 

consegue ter acesso à mercadoria por ele produzida. O trabalhador é 

usurpado/alienado do produto do seu trabalho. “O trabalho, então, de atividade 

produtora imediata de valores de uso para os trabalhadores, se reduz à mercadoria 

força de trabalho e tende a se confundir com emprego.” (Frigotto, 2005, p.63) 

Como nos mostra Saviani (2003), a contradição presente no capitalismo 

também aponta para a ciência, que enquanto conhecimento sistematizado é 

considerada um meio de produção e, portanto, propriedade privada do capitalista. 

Entretanto o conhecimento é necessário para que o trabalhador produza. O 

capitalista, então, absorve o conhecimento do trabalhador, sistematiza-o e, 

posteriormente, aplica-o ao processo de trabalho que surge ao trabalhador como 

parcelado e limitado. Dessa maneira, o trabalhador domina apenas uma pequena 

parte da produção. 

Para o capital, o trabalhador qualificado é aquele que executa bem a sua 

tarefa e o interesse na escolarização do trabalhador é, intencionalmente, voltado 

para o aumento da produtividade. Atualmente, em documentos elaborados tanto 

pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e pelo Ministério da Educação 

(MEC), ocorre a indicação da elevação de escolarização como forma de favorecer o 

ingresso no mundo do  trabalho e o acesso a melhores condições de vida.  

Suhr e Kuenzer  (2012) em análises preliminares dos dados coletados em 

duas empresas de grande porte do setor metal-mecânico de Curitiba e Região 

Metropolitana observam que não obstante a exigência, durante o recrutamento e 
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seleção, por um nível mais elevado de escolaridade, o trabalho na produção ainda é  

baseado no conhecimento tácito e na experiência, apresentando a seguinte 

hipótese: 

 

 A exigência de conclusão do ensino médio pela indústria se coloca 
por dois elementos. O primeiro deles é que a definição deste nível de 

escolaridade assume o papel de ser o “ponto de corte” para facilitar a 

seleção dos melhores, já que, pela expansão do acesso à escola, atualmente 
é grande o número de trabalhadores com ensino médio completo. O 
segundo, relacionado ao primeiro, se refere ao esvaziamento da qualidade 
da escola básica, dificultando que pessoas com ensino fundamental sejam 
capazes de ler, interpretar, escrever, realizar cálculos básicos. (SUHR e 
KUENZER, 2012, p. 5) 

 
 
 

Uma análise histórica da sociedade brasileira e da educação brasileira, do 

período colonial até os dias atuais,  nos leva a compreensão de que a relação entre 

a educação básica e profissional é caracterizada pela divisão da sociedade em 

classes sociais antagônicas. 

Até o século XIX existia apenas a educação propedêutica destinada para a 

formação dos futuros dirigentes pertencentes à elite. Em 1809 é criado o Colégio 

das Fábricas. Posteriormente, no Rio de Janeiro surge uma escola específica para 

capacitar funcionários públicos. Em 1854 são fundados estabelecimentos especiais 

para menores abandonados (os “desvalidos da sorte”), as quais alfabetizavam 

encaminhando os egressos para a aprendizagem de ofícios. 

No início do século XX ocorre a organização da educação profissional na 

esfera pública, entretanto mesmo na atualidade ela não deixou de ter o viés 

assistencialista. Afinal, os jovens e adultos que buscam os cursos profissionalizantes 

são aqueles pertencentes a classes sociais menos abastadas financeiramente, os 

quais necessitam trabalhar e estudar, não vislumbrando a possibilidade de cursar o 

ensino superior. 

 

A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma 
perspectiva assistencialista com o objetivo de “amparar os órfãos e os 
demais desvalidos da sorte”, ou seja, de atender àqueles que não tinham 
condições sociais satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações 
que estavam na contra-ordem dos bons costumes. (MOURA, 2007, p. 6) 
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Portanto, desde nossa colonização a dualidade que caracteriza a existência 

de educações diferentes para as classes sociais que formam uma sociedade, está 

presente na educação brasileira. O conhecimento cultural, histórico, científico e 

tecnológico é destinado a classe dirigente, visando a continuidade da formação no 

ensino superior. Para a classe trabalhadora, proporciona-se a formação profissional 

destinada a garantir a mão de obra necessária para o desenvolvimento econômico; 

ou conforme diz Frigotto (2005, p. 1104) “educar psicofisicamente os jovens 

trabalhadores para a divisão social do trabalho”. 

Na atualidade, essa característica histórica é marcada pelas transformações 

que ocorrem no capitalismo a partir da década de 1970. O processo de 

questionamento da viabilidade do taylorismo para a superação da crise estrutural do 

capital também se fez sentir no Brasil e teve impactos nos debates educacionais. 

Isso colocou a educação profissional no centro dos debates econômicos, fazendo 

com que ela se tornasse alvo de inquietações tanto por parte dos empresários, 

quanto daqueles que buscam relacionar a educação aos interesses do trabalho. 

Melo (2010) realizou um amplo estudo das características do projeto de educação 

básica do empresariado industrial brasileiro, concluindo que o empresariado tem 

influência decisiva nas políticas públicas de educação, visando à formação dos 

futuros trabalhadores da indústria.  

Para Frigotto (2008) o projeto de sociedade predominante da burguesia 

brasileira, durante o século XX, foi, de maneira reiterada, de edificação de uma 

sociedade de capitalismo dependente, de desenvolvimento desigual e com inserção  

subalterna na divisão internacional do trabalho. Ainda de acordo com Frigotto,  

governos ditatoriais e golpes, reformas e programas impostos impediram a 

implantação de reformas estruturais que possibilitariam a redução da posição 

subalterna da burguesia brasileira em relação à internacional; quiçá, a redução da 

desigualdade social.  

 

A burguesia brasileira nunca se colocou de fato o projeto de uma 
escolaridade básica e formação técnico profissional , como direito social e 
subjetivo, para a maioria dos trabalhadores e para prepará-los para o 
trabalho complexo que a tornasse, enquanto classe detentora do capital, em 
condições de concorrer com o capitalismo central (FRIGOTTO, 2008 p. 19). 
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No Brasil, tornou-se mais agudo o processo que vemos ocorrer no capitalismo 

de modo geral: a sociedade capitalista possui classes sociais distintas e interesses 

distintos, onde as relações de poder vem carregadas de intencionalidades políticas;  

 

Em se tratando da conformação e desenvolvimento da educação capitalista, 
esta acompanhou os vaivéns da luta entre burguesia e proletariado, 
assumindo as características e particularidades próprias dos processos 
históricos de cada uma das formações sociais articuladas na ampla teia de 
relações e divisões do trabalho, próprias da gênese e desenvolvimento do 
modo capitalista de produção. (LOMBARDI, 2011, p.348) 

 

Assim, no Brasil a educação profissional surge como uma política de Estado9, 

marcada pelo atendimento dos interesses privados da (subalterna) burguesia 

nacional, com peculiaridades diferenciadas de acordo com o momento histórico. 

Mesmo que a concretização de tais políticas sofra a influência do embate entre as 

classes sociais, verifica-se a predominância histórica de uma educação popular que 

atende, prioritariamente, aos interesses da produção e reprodução do capital. 

Como política de Estado, a educação profissional no Brasil tem construído 

sua trajetória tendo por base a contradição entre a formação de acordo com as 

demandas do capital, ou a efetivação de um projeto de educação com vistas a 

omnilateralidade, enfim uma “formação humana oposta à formação unilateral 

provocada pelo trabalho alienado10, pela divisão social do trabalho, pela reificação11, 

pelas relações burguesas estranhadas.” (SOUSA JUNIOR, 2008, p. 284) 

No interior dessa reestruturação da educação profissional, promovida a partir 

da metade dos anos 90, para os trabalhadores surge o desafio de se superar a 

dualidade histórica, apontada por Moura (2007) como uma educação para os que 

pensam e outra para os que executam, existente entre a formação básica e a 

profissional. Fundamental para isso é o redirecionamento da relação educação e 

trabalho, escapando da lógica burguesa que assume a educação como meio de 

atendimento do “mercado de trabalho”. Essa possibilidade está ligada à assunção do 

                                                 
9
 Políticas de Estado são aquelas que envolvem a burocracia de mais de uma agência do Estado, passando em 

geral pelo Parlamento ou por discussão em outras jurisdições, produzindo alterações em outras normas ou 
disposições preexistentes, refletindo em vastos setores da sociedade. 
10

 O trabalhador não é proprietário do resultado de seu trabalho. Não escolhe o salário, nem o horário, nem o 
ritmo de trabalho, tornando-se estranho, alheio ao seu trabalho., alienado. 
11

 Transformação dos homens em coisas. Ao vender sua força de trabalho, mediante um salário o homem é 
transformado em mercadoria. 
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duplo sentido do trabalho: ontológico, através do qual o homem produz sua própria 

existência, na vinculação com a natureza e com os outros seres humanos; histórico, 

que nos sistema capitalista se transforma em trabalho assalariado. Para Marx o 

trabalho é a categoria que conduz a produção do conhecimento. Assim, “a história 

do conhecimento é a história da apropriação social dos potenciais da natureza para 

o próprio homem, mediada pelo trabalho. Por isso, trabalho é mediação ontológica e 

histórica na produção do conhecimento” (RAMOS, 2005, p. 114).   

A conjugação entre educação e trabalho industrial, na interpretação de Marx, 

não deveria ter por finalidade somente a melhoria da produção. Seu objetivo 

predominante seria o de proporcionar ao homem uma formação integral, mais 

ampla, flexível: omnilateral12,  Essa perspectiva abrangente de educação, viabiliza a 

possibilidade da emancipação do ser humano através da formação para a luta com 

vistas à superação das contradições existentes  na sociedade capitalista. No 

entendimento de Marx a educação seria constituída por um tripé: 

 

Por educação entendemos três coisas: Primeiramente: Educação mental. 
Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo 
exercício militar. Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios 
gerais de todos os processos de produção e, simultaneamente, inicia a 
criança e o jovem no uso prático e manejo dos instrumentos elementares de 
todos os ofícios (MARX, 1983, p.554). 
 
 

Entretanto, para os capitalistas, a educação tornou-se necessária devido ao 

crescimento descomunal da indústria, levando à ampliação e à institucionalização da 

educação anteriormente restrita a família e instituições religiosas. Desse modo, o 

mundo de trabalho induz ao trabalhador a necessidade de formação profissional, 

tornando indispensável sua adaptação para atender às reestruturações impostas 

pelo sistema produtivo. De acordo com as exigências do mercado, oscilamos entre a 

necessidade de formação técnica específica e também, ao mesmo tempo, de 

formação geral do trabalhador. É nos limites dessas exigências que são buscadas as 

possibilidades de uma educação que atenda aos interesses da classe trabalhadora, 

sem que ela fique atrelada aos imediatos interesses do mercado. 

                                                 
12

 De acordo com Manacorda (2011), em Marx encontramos a defesa de uma formação omnilateral, que integra 
a ciência e a técnica ao desenvolvimento ao máximo de todas as dimensões e potencialidades humanas, bem 
como, de todos os membros da sociedade, superando as contradições e os antagonismos de classe. 
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1.1 O SENTIDO DA ESCOLARIZAÇÃO PARA OS ADOLESCENTES 
 

 As considerações teóricas anteriores sobre a relação entre educação e 

trabalho no capitalismo, iluminam a problemática da educação da juventude 

pertencente às classes trabalhadoras e, também, daquela juventude excluída dos 

mecanismos produtivos pela precarização extrema de sua situação social. 

Concernente à relação estabelecida entre jovens trabalhadores e a escola, Dayrell 

(2007) conclui que, para os estudantes excluídos da escola enquanto frequentavam 

o ensino fundamental, a imagem que guardam da mesma está representada através 

da lembrança de episódios desagradáveis e de ínfima contribuição para a 

construção da condição juvenil, restando a sensação de incapacidade para 

prosseguir nos estudos e o panorama de uma colocação precarizada no mundo do 

trabalho devido à ausência de certificação de escolaridade.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD/IBGE), a 

população de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos totalizava, em 2008, 10.289.624 

de jovens e destes, em torno de 50% frequentavam o Ensino Médio. Entretanto, uma 

parcela deste segmento encontrava-se sem concluir o Ensino Fundamental (ou seja, 

31%), ou fora da escola (ou seja, 16%), ou encaminhado à Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Assim, 18% dos jovens nessa faixa etária não frequenta a escola. E 

55% do número total de jovens que a frequentam não terminaram o Ensino 

Fundamental. Na realidade eles deveriam estar cursando o Ensino Médio, caso não 

houvesse distorção idade/série.  

Verifica-se no país a existência de uma grande parcela de adolescentes com 

defasagem idade/série. Através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), vemos que a taxa de frequência líquida (a taxa de jovens 

frequentando o nível de ensino na idade adequada) para os adolescentes de 15 a 17 

anos em 2011 foi de 51,8% (em 2001, era de 37,3%) — ou seja, metade deles não 

frequenta a escola na idade correta, o que também acaba favorecendo a evasão. O 

processo de exclusão social dos jovens inicia-se com a saída precoce do mundo 

escolar.Conforme os dados levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, para os adolescentes de 15 a 17 anos, a taxa de escolarização em 2009 

era de 90,6%, frente a 84,5% em 2008 e 85,2% em 2004. 

Na pesquisa “Panorama Nacional, a Execução das Medidas Socioeducativas 
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de Internação” realizada pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário (DMF) e pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), nos 

anos de 2010 a 2011, em 320 estabelecimentos de internação existentes no Brasil, 

foram entrevistados 1.898 adolescentes internos. Verificou-se que quanto à 

escolaridade, 57% dos jovens declararam que não frequentavam a escola antes da 

internação. Entre os entrevistados, 8% afirmaram ser analfabetos. Ainda assim, a 

última série cursada por 86% dos jovens pertencia ao ensino fundamental. 

Oliveira e Assis (1999), através da análise de dados referentes a jovens 

envolvidos em processos criminais na cidade do Rio de Janeiro, levantaram que 

72,6% dos jovens em conflito com a lei não estavam estudando, 20% eram 

analfabetos e apenas 9% dos jovens haviam estudado além da sexta série. De 

acordo com as autoras, metade dos entrevistados tinha cursado até a quarta série e 

nenhum deles chegou ao Ensino Médio.  

Os dados colhidos por Assis (1999) também apontam que pouco mais da 

metade dos jovens em conflito com a lei sabia ler e escrever, mais de 70% de todos 

os jovens participantes de sua investigação já tinham abandonado os estudos, e a 

repetência escolar foi comum entre os entrevistados. Dentre os motivos apontados 

pelos jovens, estavam a necessidade de trabalhar e a dificuldade em conciliar escola 

e trabalho, o desentendimento com professores e colegas, as seguidas reprovações, 

as dificuldades de aprendizagem, ausência de moradia fixa, problemas emocionais e 

de saúde. 

 Na mesma linha, os resultados do estudo de Gallo (2006), realizados com 

jovens em conflito com a lei na cidade de São Carlos, indicam que 60,17% não 

frequentavam a escola, 61,81% tinham cursado entre quinta a oitava série, 27,63% 

estudaram até a quarta série e 14,62% participavam de algum curso 

profissionalizante. Este estudo torna evidente a defasagem entre idade e 

escolarização, pois a faixa etária predominante dos jovens que cumprem medidas 

socioeducativas situa-se entre 16 e 18 anos. 

 A constatação de Gallo (2006), em sua pesquisa, é que dentre os 

entrevistados, aqueles que possuíam menor escolaridade estavam cumprindo 

medidas sócio-educativas mais severas. Para o autor, o número de reincidências, o 

uso de armas e de entorpecentes estão associados a não frequência a escola, 
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sugerindo a impossibilidade de negar o papel desempenhado pela escola nas 

diversas e complexas facetas do fenômeno da delinquência juvenil. 

Em uma pesquisa realizada pelo Observatório das Violências nas escolas da 

Pontifícia Universidade Católica/PR, sob a coordenação da Professora Ana Maria 

Eyng, no decorrer de 2005 a 2006, foram ouvidos 3.881 adolescentes em conflito 

com a lei. Dos adolescentes entrevistados quanto à evasão escolar, 60% estavam 

na escola e 39,6% revelaram quadro de absoluta exclusão do sistema escolar.  

O levantamento estatístico realizado pelo órgão executor das medidas sócio 

educativas de privação e restrição de liberdade, no Estado do Paraná, apontou que 

67,03% dos adolescentes que cumpriram Internação Provisória no ano de 2008 

encontravam-se afastados da escola antes da privação de liberdade, e apenas 

26,79% possuíam matrícula regularizada. Dos 110 adolescentes que cumpriram 

Internação Provisória, apenas 0,49% já possuíam o Ensino Médio concluído, 13 

adolescentes eram não alfabetizados e 42 adolescentes não sabiam informar os 

dados da escolarização – situação comum, quando se trata de adolescente em 

conflito com a lei (Paraná, 2008). Entre os anos de 2009 a 2011, ocorreram avanços 

significativos no reconhecimento da influência da educação e do trabalho no 

processo de reinserção social de jovens e na sua capacidade de provocar mudanças 

nas perspectivas de vida, garantindo a plena cidadania. Para Muñoz (2011) a 

educação pode ser compreendida como uma ferramenta com capacidade de 

provocar mudanças, diminuindo a reincidência de jovens infratores e tornando mais 

fácil a reintegração e o acesso ao mercado de trabalho. 

Estudos diversos (ASSIS, 1999; OLIVEIRA; ASSIS, 1999; ADORNO, 1993) 

indicam que dentre os numerosos e complexos fatores associados ao envolvimento 

dos jovens em atos infracionais, podemos apontar o fracasso ou o sucesso nos 

estudos, os sentimentos relacionados à escola, o envolvimento nas atividades 

desenvolvidas no ambiente escolar, e a evasão do sistema de educação formal.  

O Brasil apresenta um quadro de exclusão educacional de jovens das 

camadas populares, para os quais se nega o acesso ao conhecimento, a um 

processo de qualificação e a um espaço fundamental na formação da cidadania. 

Para Dayrell (2002) a maioria dos jovens foi excluída da escola nos mais variados 

estágios e, grande parte, antes de completar o ensino fundamental, com uma 



29 

trajetória marcada por repetências, evasões esporádicas e retornos, até a exclusão 

definitiva. Aqueles que ainda estudam,  apontam algumas situações enfrentadas no 

ambiente escolar, tais como, dificuldades de aprendizagem, problemas no 

relacionamento com colegas e professores/as, transporte, preconceito e 

discriminação. Apesar dos problemas encontrados, existe uma proximidade dos 

adolescentes com a escola para além do convívio social,  percebendo na instituição   

a possibilidade de preparo para o futuro, local para adquirir cultura e visão de 

mundo. 

  O processo de massificação da escola pública possibilitou às camadas 

populares a superação de barreiras que antes impediam o acesso e a frequência 

das mesmas. Até recentemente, as escolas públicas de ensino médio no Brasil, 

eram restritas a jovens das camadas altas e médias da sociedade, designados por 

Bourdieu (1998, apud Dayrell, 2007, p. 1116) como os “herdeiros”, os quais 

apresentam uma relativa igualdade de habilidades, conhecimentos e de projetos de 

futuro. 

Esse acesso, porém, não significa a anulação das desigualdades sociais que 

existem na sociedade. Os jovens das classes populares trazem consigo para dentro 

da escola os conflitos e incoerências de uma estrutura social excludente, intervindo 

nas suas trajetórias escolares e colocando novos desafios à escola (Sposito, 2005), 

tais como receber um contingente cada vez mais heterogêneo de alunos, marcados 

pelo contexto de uma sociedade desigual, com altos índices de pobreza e violência.  

De acordo com Kuenzer (2000) a escola, não pode continuar assumindo a 

função de distribuir desigualmente o saber. Ela deve preparar os jovens para 

enfrentar a exclusão e, ao mesmo tempo, superá-la. Para tanto deve viabilizar o 

desenvolvimento humano em sua integralidade. Ainda, conforme afirma Kuenzer 

(2006), a educação, por força de políticas públicas preconizadas como vertentes da 

democratização, aumenta a inclusão em todos os pontos da cadeia, precarizando-se 

os processos educativos, os quais resultam em mera oportunidade de certificação, 

não garantindo nem inclusão, nem permanência.  

Segundo Silva (2008) a reestruturação produtiva no contexto da acumulação 

flexível torna o cenário para o trabalho e para a formação profissional cada vez mais 

seletivo e excludente. Dessa forma, ela ressalta a contribuição das instituições 
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públicas estaduais, pois, elas constituíram um espaço de aprendizagem para 

adolescentes, iniciando o seu processo de inclusão profissional e social. 

Nessa ótica a educação escolar tem papel fundamental para a preparação do 

jovem no enfrentamento dos desafios criados pela sociedade capitalista. Para esses 

teóricos, precisamos superar a visão reducionista da formação humana calcada em 

uma concepção de mercado no sistema educacional, marcada pelo individualismo, e 

pela competição. O que está em jogo nesse debate, é a possibilidade concreta de a 

escola, de fato, fazer frente aos “conteúdos sociais” que permeiam uma estrutura 

marcada por tais valores e sustentada pela necessidade de produzir mais-valia.  

 

1.2 A CONEXÃO ENTRE JUVENTUDE, ESCOLA E TRABALHO  
 

 Como observam Costa e Kolinski (2006), a opinião sobre a importância da 

educação escolar para se alcançar um “bom trabalho” ou seguir a carreira desejada 

parece variar de acordo com a experiência escolar dos jovens e de sua futura 

expectativa profissional. 

 

À medida que os grupos focais se deslocaram para “áreas periféricas” do 
núcleo prestigiado da educação (turmas, escolas e população mais pobres), 
a ênfase na importância da escola para a definição do futuro e no presente 
vai diminuindo (COSTA; KOLINSKI, 2006, p. 151). 

 

Um considerável fator que contribui para a exclusão é a renda familiar. 

Verifica-se que quanto mais alto o rendimento salarial, é ampliada a oportunidade do 

adolescente apenas estudar ou associar estudo e trabalho. Em contrapartida, nas 

famílias de menor renda é maior a probabilidade de termos trabalho sem estudo ou 

nenhuma das duas atividades. 

      Segundo o levantamento realizado, no ano de 2011 pelo IBGE, a 

porcentagem de jovens na faixa etária dos 16/17 anos que somente estudam é de 

59,5%, os que estudam e trabalham representam 20% e 8,6% apenas trabalham. 

Ainda de acordo com os dados do IBGE de 2012, entre os jovens de 16 e 17 

anos de idade, a taxa de ocupação foi de 28,6% em 2011. Comparando com o ano 

de 2001, para essa faixa etária, a proporção de pessoas que somente estudavam 

aumentou (53,2%), enquanto foram reduzidas as proporções daqueles que 
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trabalhavam e estudavam (24,6%) e dos que somente trabalhavam (10,5%). 

Entre os anos de 2001 a 2011, a proporção de pessoas de 16 anos ou mais 

empregadas em trabalhos formais registrou um aumento de 10,7%. Todavia, o 

Brasil, continua apresentando uma quantidade expressiva de sua mão de obra em 

trabalhos informais: 44,2 milhões de pessoas. 

A procura por uma colocação inicial no mundo do trabalho, para os jovens 

com baixa escolaridade, muitas vezes é infrutífera, originando a sensação de 

derrota, a qual pode levar a apatia, frustração e baixa auto-estima. As mudanças no 

mundo do trabalho requerem determinados conhecimentos, tais como noções de 

informática e língua inglesa, nem sempre ao alcance  dos jovens das classes 

populares. 

Antunes (2000) argumenta sobre o confronto vivido pelos jovens pertencentes 

à classe-que-vive-do-trabalho: lutar em busca da conquista de inclusão profissional e 

social ou lidar com a exclusão e marginalização. Para Lessa (2004) por meio do 

trabalho o adolescente procura ampliar o leque de possibilidades, para além da 

sobrevivência. Eles procuram obter maior liberdade em relação ao lar, 

reconhecimento familiar de sua condição de “maturidade”, respeito, conquista de 

novas amizades, ser membro/pertencer a algum grupo, construir planos para o 

futuro, adquirir produtos da moda dirigidos a sua faixa etária. 

Atualmente, tanto na Europa como nos Estados Unidos realizam-se diversos 

estudos sobre os dilemas da incorporação dos jovens, tanto nos sistemas 

educacionais, quanto no mercado de trabalho. O reconhecimento da juventude como 

fenômeno social apresenta-se como uma característica mundial. Uma discussão 

polêmica busca definir qual seria o momento ideal para a entrada do jovem no 

mercado de trabalho. Para Abramo (2009) a época adequada seria quando o jovem 

completasse sua escolarização, pois as exigências do mercado de trabalho são 

cada vez maiores.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) calcula que, em todo o mundo, 

haja 75 milhões de jovens sem emprego e mais de 150 milhões destes vivendo com 

menos de 1,25 dólar por dia abaixo, portanto da linha de extrema pobreza.  A taxa 

de desemprego entre os jovens é o triplo da verificada entre os adultos. Além disso, 

eles representam quase 40% do total de pessoas sem ocupação.  
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De acordo com a avaliação da diretora do Escritório da OIT no Brasil, Lais 

Abramo,(2011) apesar de termos uma situação melhor do que alguns países 

europeus – que enfrentam o aumento do desemprego, sobretudo entre jovens, por 

causa da crise econômica, – o Brasil ainda tem muito a avançar no que se refere à 

oferta de oportunidades de trabalho para a juventude.  

Ao mesmo tempo, segundo Dayrell (2007), é necessário situar as mudanças 

que vêm ocorrendo no mundo do trabalho que, no Brasil, tem alterado as formas de 

inserção dos jovens no mercado, com uma expansão das taxas de desemprego 

aberto, com o desassalariamento e a geração de postos de trabalho precários, que 

atingem, principalmente, os jovens das camadas populares, delimitando o universo 

de suas experiências e seu campo de possibilidades.  

Embora o Brasil tenha apresentado significativas taxas de crescimento 

econômico, de geração de emprego e de formalização do mercado de trabalho 

ocorridas no período recente, a situação dos/as jovens brasileiros/as é inquietante. 

Sua taxa de desemprego continua sendo muito mais elevada que a dos adultos. 

Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (2009), a 

proporção de jovens brasileiros que não estudam e nem trabalham 

remuneradamente é muito alta.  

Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, entre janeiro e junho de 2012, 

as contratações para o primeiro emprego, caíram 12% no Brasil, 8% no Paraná e 

7% em Curitiba. A curva é ainda mais descendente em grandes centros do interior 

do estado, onde antes o mercado de trabalho andava a passos mais largos que no 

restante do Paraná. Cascavel, Maringá e Londrina reduziram as admissões de 

iniciantes em 9%, 10% e 20%, respectivamente. Para os economistas a explicação 

mais óbvia para a pouca oportunidade, estaria no ritmo fraco da atividade econômica 

do país. O empresário, não vendo aumento no faturamento e pensando nos custos, 

inclusive aqueles destinados ao treinamento, dedica cada vez menos espaço aos 

estreantes no mundo do trabalho. 

Em entrevista ao Jornal Gazeta do Povo, publicada em 06/08/2012, o diretor 

do Centro de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social (Ipardes), Júlio Takeshi Suzuki Júnior avalia que: 
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Os jovens são os mais vulneráveis no mercado de trabalho, ainda mais em 
uma situação de crise. Embora o Paraná venha apresentando um resultado 
produtivo, também no mercado de trabalho, melhor que o nacional, não está 

imune à condição geral de desaceleração do país. 
 

 Para Frigotto (2005, p. 1104) uma educação básica de qualidade, integrada a 

formação profissional, deve ser garantida em qualquer idade, como forma de 

“enfrentamento das relações de trabalho excludentes”. 

1.3 O ADOLESCENTE E A INSERÇÃO FORMAL NO MUNDO DO TRABALHO 
 

 Embora a violência, em muitos casos, se apresente como reflexo das 

desigualdades socioeconômicas, a prática de delitos não é restrita aos jovens das 

camadas populares da sociedade. Em janeiro de 2013, o jornal Folha de São Paulo 

noticiou sobre a detenção em Búzios de jovens de classe média e especialistas em 

computação responsáveis pelo desvio, pela internet, de mais de R$ 2 milhões em 

várias contas bancárias no país. O dinheiro desviado era utilizado para pagamento 

de hotéis luxuosos, carros, garotas de programa e drogas. Fatos como estes nos 

levam a refletir que na sociedade do consumo escolarização, situação financeira e 

estabilidade familiar não podem ser considerados como antídotos ao envolvimento 

da juventude em atos ilícitos ou violentos. 

Segundo Amarildo José Antunes, em entrevista publicada na Banda B em 

21/02/13, desde que ele assumiu a Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba (DFR), 

ele observou que a grande maioria das quadrilhas envolvidas em roubos é de 

jovens, que pretendem gastar imediatamente o dinheiro. Na sua opinião: 

 

Eles querem comprar roupa da moda, participar de raves, consumir drogas, e 
acabam cometendo crimes bárbaros. Eles acham que tem o direito de ter 
acesso a essas coisas e acham que nós temos a obrigação de achar que as 
vítimas estão erradas. 
 
 

Em muitos casos o envolvimento do jovem com a violência e a criminalidade 

representa um dos maiores impedimentos à sua inserção no mercado de trabalho, 

pois os jovens esbarram na exigência do certificado de antecedentes para conseguir 

um bom emprego. A exclusão dos jovens, particularmente de setores populares e 
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das classes trabalhadoras, leva também ao desencanto em relação ao valor da 

escolaridade. 

Em nossa realidade verifica-se que os adolescentes em situação de risco e, 

portanto, à margem da sociedade produtiva, em sua grande maioria não possuem 

condições para poder reverter o processo de exclusão social a que são submetidos. 

Isso porque a condição de sua vulnerabilidade decorre de inúmeros fatores 

econômicos e sociais, para além de suas possibilidades de intervenção o que se 

agrava com a falta de profissionalização e emprego.  

Um dos fatores condicionantes das dificuldades financeiras é a pouca 

escolaridade dos componentes da família. Em inúmeros casos o papel de provedor 

é desempenhado pela mãe, que trabalha como doméstica, faxineira, cozinheira, 

manicure, dona de salão e comerciária. Quando o pai está presente no núcleo 

familiar e contribui para o sustento da família, trabalha em atividades que não 

requerem a escolarização formal. Além da instabilidade financeira estas famílias 

apresentam instabilidade emocional. A convivência diária com a violência impacta e 

afeta o desempenho escolar dos jovens.  

 Assis (1999) e Fontes (2004) mostram que as famílias desses jovens 

encontram-se fragilizadas devido a sequelas emocionais e financeiras fruto de 

separações dos pais ou da ausência da mãe no lar. Em alguns casos, percebe-se 

traços de instabilidade emocional nos cuidados com os filhos, resultando em 

agressões físicas e emocionais. 

Castro e Abramovay (2002) alertam para a situação de vulnerabilidade dos 

jovens quanto ao trabalho, indicando estes como um dos contingentes populacionais 

que apresentam algumas das mais altas taxas de desemprego e subemprego do 

país. Os jovens enfrentam problemas singulares quanto à primeira inserção no 

mercado, o que, em alguma medida, deve-se à exigência dos empregadores de 

prova de experiência. 

 

É também uma população que tem demandado novos enfoques da educação 
e da qualificação profissional, não acessíveis aos jovens de famílias pobres. 
De fato, as mudanças no mundo do trabalho, a desregulamentação e a 
flexibilização da economia demandariam habilidades nem sempre disponíveis 
entre os jovens de setores populares – como conhecimentos em informática 
e línguas estrangeiras – isso em contexto de diminuição dos postos de 
trabalho para grande parte da população. (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p. 
150). 
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Abramovay (2009) observa que a maior parte dos alunos tende a apresentar 

expectativas positivas sobre seu futuro profissional, inclusive revelando vontade de 

exercerem atividades prestigiadas e bem remuneradas. Porém, para os jovens 

conciliarem trabalho e estudo é muito difícil, afinal o trabalho praticamente, expulsa o 

aluno da escola. Segundo pesquisa divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de 2011, 9,6% dos 

estudantes da rede pública e privada de ensino médio abandou a escola - em 2010, 

a taxa foi de 10,3%; em 2009, ela foi de 11,5%; e em 2008, de 12,8%. Com efeito, a 

grande maioria dos sujeitos que entra no ensino médio abandona, antes da 

conclusão, devido a necessidade de trabalhar. 

Uma das razões pelas quais os adolescentes das classes populares querem 

abandonar a escola para começarem a trabalhar muito cedo, se dá pela vontade de 

alçarem-se, o mais rapidamente possível, ao estatuto de adulto e às possibilidades 

econômicas que lhe são associadas: o dinheiro representa a capacidade de se 

afirmar para aos colegas, para as meninas, permite sair com os colegas e com as 

meninas e ser reconhecido e se reconhecer como um "homem". Na sociedade do 

consumo o sujeito é constantemente pressionado para adquirir novos bens – o tênis 

da moda, a roupa de determinada grife, o celular com novas funções. Esse 

consumismo desenfreado provoca nos adolescentes sem condições financeiras, 

grande tensão e ansiedade, pois os bens materiais simbolizam poder, status. A 

entrada do adolescente no mundo do trabalho é vista como a porta de entrada para 

obter uma posição social reconhecida. Portanto, o trabalho como aprendizado na 

vida desses jovens, ganha relevância como primeira possibilidade concreta de 

inserção formal em uma sociedade baseada na possibilidade de consumo intenso. 

 Se os limites dessa possibilidade são evidentes, não se deve desconsiderar 

que esse momento deve ser visto como algo que vai além da qualificação para 

atuação no processo produtivo. Ele é, principalmente, um processo de construção 

de identidades, e de aprendizado para a convivência social. 

Isto caracteriza a contradição presente na sociedade capitalista, a qual amplia 

o acesso à escolarização das camadas populares, porém sem a garantia da 

inserção formal no mercado de trabalho. Para Pochmann (2004) a ascensão do nível 
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de escolaridade não torna seguro o acesso ao emprego e muito menos se apresenta 

como uma proteção contra relações de trabalho precárias e a deterioração dos 

níveis de renda. Essa conclusão é relevante, pois ela lança luzes sobre o alcance 

que os programas de inserção social, produtiva e educacional possuem em uma 

sociedade que “funciona” quando exclui. 
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CAPÍTULO 2  

 2 O PROGRAMA APRENDIZ COMO POLÍTICA PÚBLICA 
VOLTADA PARA A INSERÇÃO/REINSERÇÃO DO ADOLESCENTE 
NA ESCOLA E NA VIDA PRODUTIVA   

 

Tendo a frente as dificuldades postas para a educação da juventude 

trabalhadora no interior do capitalismo de modo geral e da sociedade brasileira de 

modo particular, neste capítulo apresentaremos as diretrizes do PROGRAMA 

APRENDIZ. 

 

2.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A ESCOLARIZAÇÃO E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA JUVENTUDE 
 

Após a realização, em 2004, de um diagnóstico sobre a juventude brasileira, 

bem como dos programas do governo federal destinados a esse público, o Grupo 

Interministerial composto por 19 Ministérios e sob a coordenação da Secretaria-

Geral da Presidência da República, propôs a criação da Secretaria Nacional da 

Juventude (SNJ), do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve)13 e do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), instituídos em 30 de junho de 2005. 

Uma das tarefas da SNJ é a de formular, coordenar, integrar e articular políticas 

públicas para a juventude.  

  No mesmo ano o governo federal estabeleceu a Política Nacional de 

Juventude (PNJ), ação intersetorial, com o objetivo de obter soluções para os 

problemas desse público e propor ações visando a inserção do jovem no debate da 

pauta nacional, possibilitando que os mesmos atuem como protagonistas no 

desenvolvimento do país. A PNJ combina um conjunto de políticas estruturantes com 

programas específicos, desenvolvido por diversos Ministérios. 

                                                 
13

 Formula e propõe diretrizes de ação governamental, voltadas para os jovens, bem como elabora estudos e 
pesquisas sobre a realidade socioeconômica desse público. O Conjuve é composto por 1/3 de representantes do 
poder público e 2/3 da sociedade civil - maioria no colegiado por refletir as diversas formas de organização e 
participação da juventude brasileira. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a instituir um Conselho 
específico para a Juventude. 
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Políticas públicas voltadas à juventude tem se configurado em um traço com 

alguma visibilidade das ações do Estado nos últimos anos, entretanto, a mais 

complexa dimensão da política de juventude é a inclusão. Buscando alcançar essa 

condição, o governo elaborou programas, de caráter emergencial, que ofertam 

elevação de escolaridade, capacitação profissional e inclusão digital a milhares de 

jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Estes programas, a 

partir da adesão e incorporação na agenda poderão se tornar políticas públicas. 

Dentre os principais programas encontram-se: 

a) O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

criado em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica e tem como meta de atendimento 8 milhões de 

vagas até 2014. Além de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, também são ofertados cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional presencial e a distância; 

b) O Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) criado em 2005 

com o objetivo de ampliar a oferta de vagas, destinadas a jovens e 

adultos, nos cursos de educação profissional a trabalhadores que não 

tiveram acesso ao ensino médio na idade regular. 

c) O Programa Nacional de Inclusão de jovens (ProJovem), o qual em 2007, 

através de medida provisória convertida em lei no ano de 2008, incorporou 

seis programas já existentes voltados para a juventude: Agente Jovem, 

ProJovem, Saberes da Terra, Consórcio Social da Juventude, Juventude 

Cidadã e Escola de Fábrica. O Programa tem quatro modalidades: 

ProJovem Urbano14; ProJovem Campo – Saberes da Terra15; ProJovem 

Trabalhador16; e ProJovem Adolescente17. 

                                                 
14

 O ProJovem Urbano tem como publico alvo jovens de 18 a 29 anos que apesar de alfabetizados não 
concluíram o ensino fundamental. O curso tem duração de 18 meses ininterruptos, com carga horária de duas 
mil horas. O Projeto Pedagógico Integrado – PPI do Programa prevê a articulação de três dimensões: a 
formação básica no ensino fundamental por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; a 
qualificação profissional inicial composta de formação técnica geral e de formação técnica específica; e a 
formação para a participação cidadã. Os jovens recebem um auxílio de R$ 100 por mês condicionado a 75% de 
frequência nas atividades presenciais e a entrega de trabalhos pedagógicos. Até o junho de 2011 o programa 
estava vinculado a Secretaria Nacional da Juventude. A partir do ano de 2012 a coordenação do Projovem 
Urbano passou a ser responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/SECADI. Desse modo o Programa passa a integrar a política 
educacional, sendo desenvolvido no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos em articulação 
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d) Estágio (Lei nº 11.788/08), considerado ato educativo escolar 

supervisionado, no ambiente de trabalho, visando a preparação para o 

mundo do trabalho de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional, do ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

PROEJA FIC.  

e) O Programa Universidade para Todos (ProUni) que concede bolsas a 

jovens até 29 anos, permitindo o seu acesso ao ensino superior em 

universidades particulares. 

    

Os programas descritos acima são destinados a desempregados ou alunos 

de escolas públicas, visando à inserção profissional. O ProJovem Urbano e o 

ProJovem Campo também buscam o aumento de escolaridade de seus 

participantes. Nestes quesitos, assemelham-se ao PROGRAMA  APRENDIZ, este o 

aprendiz além de ser destinado a um público específico, garante a contratação dos 
                                                                                                                                                         
com as políticas públicas de juventude. Em 2012, foram atendidos 110 mil jovens de todas as regiões do País 
(MEC). 
15

 O ProJovem Campo “Saberes da Terra” é destinado a jovens agricultores com idade entre 18 a 29 anos 

excluídos do sistema formal de ensino. O curso tem a duração de dois anos, com organização pela metodologia 
da alternância – intercalando tempo escola e tempo comunidade – e adota a pesquisa e o trabalho como 
princípios educativos. Integra as políticas de educação do campo e de juventude, desenvolvidas pelo Ministério 
da Educação.
 O jovem estudante recebe auxílio financeiro de R$ 100 bimensais e ao concluir o curso, com aproveitamento e 
frequência mínima de 75% da carga horária, receberá certificação em Ensino Fundamental (na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos) com Qualificação Profissional Inicial em Produção Rural Familiar. 
16

 Do ProJovem Trabalhador são beneficiários os jovens desempregados com idades entre 18 e 29 anos, que 
estejam cursando ou tenham concluído os ensinos fundamental ou médio, membros de famílias com renda per 
capta de até um salário mínimo, que estejam. Os cursos de qualificação tem duração de seis meses, com carga 
horária de 350 horas/aula, sendo 100 horas/aula de qualificação social e 250 horas/aula de qualificação 
profissional. Os participantes recebem bolsa auxílio no valor de R$ 100,00, em até seis parcelas, mediante 
comprovação de 75% de frequência ás aulas. O responsável por esta modalidade é o Ministério do Trabalho e 
Emprego. Os principais objetivos do programa são preparar o jovem para o mercado de trabalho e para 
ocupações alternativas geradoras de renda. A ação de qualificação busca estimular e fomentar a geração de 
oportunidades de trabalho, negócios, inserção social, bem como promover a visão empreendedora, com 
posterior inserção no mercado de trabalho de 30% dos jovens qualificados. 
17

O ProJovem Adolescente é um serviço socioeducativo, que integra as ações de Proteção Social Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tem como objetivo a criação de mecanismos para garantir a 
convivência familiar e comunitária e possibilitar a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 
educacional. Ele é destinado à faixa etária de 15 a 17 anos e para, pertencentes a famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família (PBF); egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras 
medidas socioeducativas em meio aberto, em cumprimento ou egressos de medida de proteção, egressos do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), egressos ou vinculados a programas de combate à 
violência, ao abuso e à exploração sexual. Esta modalidade é gerenciada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS). O programa é ofertado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
ou estará a ele referenciado. Os jovens são organizados em grupos de 15 a 30 integrantes, sob a 
responsabilidade de um orientador social. Nesta modalidade não há oferta de bolsas. A carga horária total do 
ProJovem Adolescente é de 1200 horas, distribuídas em dois ANOS, com 12,5 horas semanais de atividades 
para os jovens. Seu traçado metodológico articula três eixos estruturantes: convivência social, participação 
cidadã, mundo do Trabalho e seis temas transversais relacionados à juventude: direitos humanos e sócio 
assistenciais, trabalho, cultura, meio ambiente, saúde, esporte e lazer.
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adolescentes como aprendizes em órgãos públicos, com uma renda mensal de meio 

salário mínimo mais vale transporte, superior a bolsa ofertada pelo ProJovem. 

 

2.2. O PROGRAMA ESTADUAL DE APRENDIZAGEM PARA O ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A LEI 

 

 A Lei 10.097/2000, posteriormente regulamentada pelo Decreto 5.598/2005,  

que trata dos programas de aprendizagem, estabelece as normas para o trabalho de 

adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 24 anos.18 Através de contrato de 

aprendizagem por tempo determinado de no máximo dois anos (contrato de trabalho 

especial), o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz, formação técnico 

profissional, cabendo ao aprendiz executar as tarefas necessárias a sua formação. A 

carga horária do contrato de aprendizagem compreende o tempo destinado a 

atuação teórica e prática19.  

 Através da lei as empresas de médio e grande porte20 estão obrigadas a 

contratar um percentual de no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores 

existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação 

profissional. A definição das funções que demandam formação profissional tem por 

base a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. No caso da empresa não se adequar a lei, fica sujeita à multa 

de um salário mínimo regional por aprendiz que se encontrar em desacordo com a 

lei21.  

 O Decreto Estadual nº 5.598/2005 dispõe que a contratação de aprendizes 

por órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional deverá 

observar regulamento específico. Tendo em vista a necessidade de regulamentação 

própria e a intenção de proporcionar a inserção de adolescentes infratores, como 

aprendizes em órgãos públicos, o Governo do Paraná, criou o PROGRAMA 

APRENDIZ. 

                                                 
18

 A contratação de aprendizes deve atender, prioritariamente, aos adolescentes entre 14 e 18 anos. 
19

 A parte teórica é efetivada através das aulas de qualificação. A parte prática normalmente ocorre no 
estabelecimento contratante, mas também pode ocorrer na entidade qualificadora. 
20

 As microempresas, as empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos que tenham 
por objetivo a educação profissional, estão dispensadas da contratação de aprendizes. 
21

 A multa não pode ser superior a cinco salários mínimos. 
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2.2.1 Criação e implantação do programa estadual de aprendizagem para o 
adolescente em conflito com a lei 

 

A ideia para criação do programa surgiu durante as reuniões semanais do 

projeto Operação Mãos Limpas.22Conforme nos relata a Ex- presidente do IASP e 

Ex-Secretária da Criança e da Juventude: 

 

A ideia surgiu na reunião semanal chamada de “Mãos Limpas” que 
acontecia todas as segundas-feiras das 8h as 10h coordenada diretamente e 
pessoalmente pelo governador Roberto Requião. Os participantes da reunião 
eram Secretários Estaduais da Segurança Pública, Justiça; Educação, 
Assistência Social e Trabalho-SETP, presidente do IASP- Instituto de Ação 
Social; IAP; chefe da PM; procurador geral do Estado; SEAP administração; 
PGM convidados especiais procurador geral do MP; juiz-corregedor do 
sistema penitenciário; entre outros. O escopo da reunião era uma força tarefa 
interinstitucional para reduzir os índices de violência e monitorar as iniciativas 
do executivo, judiciário e MP no que se refere ao sistema penitenciário e 
sistema socioeducativo. Na época havia uma crise no Sistema 
Socioeducativo expressa por seguidas rebeliões, sendo que numa delas 
houve a morte de 07 adolescentes na Unidade de São Francisco o que gerou 
uma diretriz governamental de reordenamento da política de atenção ao 
adolescente em conflito com a lei. Neste contexto, além da: definição de 
construção de novas 06 unidades de privação em novo padrão arquitetônico; 
concurso público para 1.100 servidores; programa permanente de 
capacitação e um nova proposta pedagógica para o Sistema; surge o 
Programa Aprendiz como uma alternativa concreta de reinserção social do 
adolescente em cumprimento de MSE medida socioeducativa. Desta forma o 
Programa nasce num contexto de reordenamento do Sistema Socioeducativo 
como principal estratégica de integração social e ainda para funcionar como 
um exemplo do Estado para estimular o setor produtivo a realizar também 
contratos de aprendizagem para os adolescentes.A partir da aprovação da 
ideia central na reunião semanal do governador foi formado um grupo de 
trabalho coordenado pelo IASP para escrever e desenvolver o projeto. 
Inicialmente a discussão voltou-se para criar o aparato legal. Havia duas 
posições uma que seria necessário criar um Lei o que foi feito posteriormente 
e outra que defendia que um decreto daria a conformação legal suficiente. O 
início do Programa foi com base em decreto e posteriormente o Governo 
preparou um Projeto de Lei aprovado na Assembleia.  

 

O PROGRAMA APRENDIZ foi criado em 2004, pelo Governo do Estado do 

Paraná, contando com a colaboração de outras instituições na sua elaboração, 

dentre elas a Procuradoria Regional do Trabalho e a Delegacia Regional do 

                                                 
22

 Força-tarefa criada em 2003, durante o governo Roberto Requião, composta pelo governo do Paraná e pelos 
juízes do Estado, visando o combate à corrupção, ao crime organizado e à impunidade. As ações das polícias, 
Ministério Público e Judiciário eram unificadas, na repressão a atividades ilícitas, com trabalho de inteligência e 
troca de informações sobre o assunto. Os membros da Operação Mãos Limpas realizavam encontros semanais, 
onde eram estabelecidas as necessidades e as prioridades do projeto. 
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Trabalho. 

Inicialmente a qualificação profissional para os adolescentes foi ofertada em 

Curitiba, pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), os quais eram remunerados 

através de recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). O modelo de 

formação ofertado pelo SENAC apresentava como concepção uma lógica de 

mercado, visando, estritamente, à formação de mão de obra, o que não 

correspondia à formação compreendida como necessária aos adolescentes pelo 

Instituto de Ação Social do Paraná (IASP), órgão responsável pela condução do 

referido programa. Já a UTFPR apesar de ofertar um curso que proporcionava uma 

formação mais ampla, em dado momento, estipula como remuneração um valor 

muito alto por aluno.  

Devido aos problemas relatados no parágrafo acima, no ano de 2006 em uma 

ação integrada entre a Secretaria de Estado da Educação/Departamento de 

Educação e Trabalho e Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego/Instituto de 

Ação Social do Paraná (que em 2007 foi elevado ao status de Secretaria de Estado 

da Criança e da Juventude e em 2011 teve sua denominação alterada para 

Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social), o programa passou a ser 

executado em doze (12) municípios do Estado do Paraná. Desde sua implantação, 

mais de 3.000 adolescentes foram atendidos (SEDS).  

Através do programa, adolescentes entre 14 e 18 anos em cumprimento de 

medidas socioeducativas23 ou beneficiados com remissão24 recebem oportunidades 

de profissionalização, aliando o estímulo ao estudo à prática profissional. 

Contratados na condição de aprendizes em serviços administrativos pelos órgãos do 

Governo Estadual, os adolescentes desenvolvem atividades com o 

acompanhamento de um orientador, recebem meio salário mínimo regional, vale 

                                                 
23

Estas medidas vão desde advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, 
liberdade assistida, inserção em medidas de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, além 
de outras medidas que visem o acompanhamento do/a adolescente/jovem na família, escola, comunidade, 
serviços de saúde, etc. “As medidas socioeducativas são responsabilizadoras, de natureza sancionatória e de 
conteúdo socioeducativo, aplicadas somente a adolescentes sentenciados em razão de cometimento de ato 
infracional” (SINASE, 2006, p. 35). Seu caráter deve ser de responsabilização e não de punição, possibilitando a 
esses (as) adolescentes o acesso às oportunidades de superação de sua condição de exclusão e à formação de 
valores positivos para a participação na vida social. 
24

 De acordo com o ECA, os casos de infração que não impliquem grave ameaça podem ser beneficiados pela 
remissão (perdão) como forma de exclusão ou suspensão do processo.
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transporte, benefícios trabalhistas e previdenciários e ainda participam de curso de 

qualificação profissional na área administrativa.  

 

2.2.2. A legislação que regulamenta o programa 

 

Para uma melhor compreensão do suporte teórico legal que estrutura o 

Programa Aprendiz, apresentamos um quadro sintético que abrange as principais 

leis e decretos referentes à matéria. 

 

QUADRO 1: MARCO LEGAL DO PROGRAMA 

Documento Data Súmula 

Decreto Estadual nº 

3492/2004 

*Revogado pelo 

Decreto nº 3371/2008 

18/08/2004 Instituída a Ação de Inserção do 

Adolescente, no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do Estado. 

Lei Estadual nº 

15200/2006 

10/07/2006 Institui o Programa Estadual de 

Aprendizagem para o Adolescente em 

Conflito com a Lei. 

Portaria IASP 

205/2006 

18/11/2006 Normatiza o processo de 

encaminhamento, seleção e desligamento 

do Programa Estadual de Aprendizagem 

para o Adolescente em Conflito com a Lei 

Decreto Estadual nº 

3371/2008 

03/09/2008 Regulamenta o Programa Estadual de 

Aprendizagem para o Adolescente em 

Conflito com a Lei 

FONTE: Elaborado pela autora (2012), com base na legislação que normatiza o 

PROGRAMA APENDIZ, Paraná (2004, 2006, 2008) 

 

Por meio da Lei Estadual nº 15.200/2006, foram criadas 700 vagas para 

aprendizes em órgãos da administração pública estadual direta, autárquica e outras 

empresas públicas. No art. 4º da referida lei, são indicados os objetivos do 

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

a Lei, tem por objetivo: 
I.   Garantir continuidade ao processo de formação do adolescente 
iniciado com o cumprimento das medidas socioeducativas, através da 
articulação da rede de programas de sócio educação 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 oportunidades de ingresso do adolescente no mercado de 
trabalho, através do desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e 
das atitudes, desenvolvendo o senso de responsabilidade e iniciativa através 
da consciência de seus direitos e deveres enquanto cidadão, bem como de 
valores éticos; 

IV.    Propiciar aos adolescentes as condições para exercer uma iniciação 
profissional na área da administração; 

V.   Estimular a inserção ou reinserção do adolescente no sistema educacional 
e, quando necessário, proporcionar o reforço escolar a fim de garantir e 
melhorar o processo de escolarização.(PARANÁ, 2006, p.1) 

 

A Lei Estadual nº 15.200/2006, estimula a inserção ou reinserção do 

adolescente no Sistema de Ensino, suscitando a perspectiva de continuidade dos 

estudos, promovendo a qualificação profissional em serviços administrativos e o 

ingresso no mercado de trabalho. O objetivo da medida socioeducativa é possibilitar 

a inclusão social do modo o mais célere possível e, principalmente, vistas ao pleno 

desenvolvimento do adolescente como pessoa. 

Posteriormente, houve a regulamentação da Lei nº 15.200/06, por meio do 

Decreto nº 3371/08. Em seu texto são especificados: a responsabilidade dos 

executores do programa (Secretarias Estaduais e Instituições Qualificadoras), os 

critérios de seleção, as regras do programa, os deveres dos adolescentes. A 

escolarização e a qualificação profissional são de competência da Secretaria de 

Estado da Educação, e suas obrigações estão definidas no inciso IV:  

 

Quanto à escolarização básica do adolescente inserido no Programa Aprendiz: 
a)    elaborar e implementar programa específico de atendimento, que permita a 

inserção ou reinserção do adolescente no Sistema de Ensino, ao longo do 
ano letivo, contendo proposta educacional diferenciada e adequada às 
necessidades destes educandos, para tanto identificando e designando 
profissionais com habilidades específicas para a promoção da inclusão de 
adolescentes na escola; 

b)    garantir vagas nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública Estadual 
próximos à residência dos adolescentes a qualquer tempo ao longo do ano 
letivo; e 

c)    ofertar apoio pedagógico ao adolescente que apresente desempenho 
escolar insatisfatório. 
 

Quanto à qualificação profissional: 
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a)    oferecer curso de qualificação profissional nos termos da Lei nº 

10.097/2000 aos adolescentes inseridos no Programa; 
b)    disponibilizar carga horária e prepara os professores e demais integrantes 

das escolas que sediarão o curso de qualificação profissional; 
c)    ministrar o reforço escolar, ou similar, ao adolescente, quando necessário; 
d)    emitir certificados de conclusão do curso de qualificação; e 
e)   enviar, mensalmente à equipe de acompanhamento da Secretaria de 

Estado da Criança e da Juventude – SECJ, formulário específico contendo a 
frequência e o aproveitamento do adolescente no curso de 
qualificação.(PARANÁ, 2008, p.2) 

 
 
   

O ECA prioriza a educação formal, estabelecendo o direito à escolarização 

aos adolescentes autores de atos infracionais que cumprem medidas 

socioeducativas. Para garantir aos adolescentes o direito à educação e permanência 

na escola, é necessário que o Estado possibilite o acesso à educação, 

comprometendo-se a criar programas educacionais que permitam ao adolescente a 

reinserção escolar e consequentemente, o retorno ao convívio social. Portanto, a Lei 

nº 15.200/06 e o Decreto nº 3371/08 garantem o cumprimento das determinações 

emanadas no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à escolarização e 

também oportunizam a qualificação profissional e o ingresso no mercado de 

trabalho. 

Os critérios para participação no programa estão normatizados na Portaria nº 

205/2006 e no Decreto nº 3371/08, o qual dispõe em seu Art. 3º: 

 

A seleção será realizada por equipe da Secretaria de Estado da Criança e da 
juventude – SECJ em cada município, dentre os adolescentes que estejam 
cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto ou que estejam em 
processo de desligamento das unidades socioeducativas de privação de 
liberdade, bem como os que tenham sido beneficiados com a remissão, 
mediante entrevista e análise da documentação de encaminhamento, desde 
que atendidos os seguintes critérios: 
a) ter entre 14 e 18 anos no momento da contratação; 
b) estar matriculado e frequentando o ensino regular ou a modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos; 
c) estar cursando, no mínimo, a 4ª série do ensino fundamental; 
d) ter renda familiar de até meio salário mínimo “per capita”; 
e) estar cumprindo medida socioeducativa, ter sido encaminhado pelos 
órgãos executores das medidas em meio aberto, pelo Juizado ou Promotoria 
de Justiça da Infância e Juventude ou pelos Centros de Sócio educação da 
Secretaria de Estado da Criança e Juventude – SECJ;  
f) em caso de dependência de substâncias psicoativas é necessário 
que esteja vinculado a tratamento e em situação de controle há, pelo menos, 
dois meses; e 
g) possuir Documento de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho. 

                              (PARANÁ, 2008, p.2) 
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Os adolescentes que atendem aos critérios de seleção são encaminhados, 

pelos órgãos executores das medidas socioeducativas no âmbito dos Municípios e 

do Estado ou pelo Poder Judiciário e Ministério Público, à Secretária da Família e do 

Desenvolvimento Social (antiga SECJ), acompanhados por uma justificativa técnica 

contendo o histórico infracional e perfil que demonstre condições de adaptabilidade 

ao programa. Após a seleção o adolescente juntamente com sua família ou 

responsável assinam termo de compromisso relativo ao cumprimento às regras 

estabelecidas no programa.  

 

QUADRO 2: PASSOS PARA A INSERÇÃO NO POGRAMA 

 

FONTE: Coordenação Estadual do Programa Aprendiz/SEDS  

 

 
 O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, sendo 

assegurado ao adolescente formação técnico-profissional realizada através de 

programa de aprendizagem, com garantia de acesso e frequência obrigatória ao 

ensino fundamental/médio, horário especial para o exercício das atividades e 

capacitação profissional adequada. O Art. 5º, do Decreto nº 3371/08, especifica 

sobre a contratação dos adolescentes: 

 

Os adolescentes serão contratados nos termos dos art. 424 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho (Lei 10.097/2000) e Decreto Federal n° 
5.598/2005, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 
65 e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente. .(PARANÁ, 2008, p.3) 

 

 Uma vez por semana, os adolescentes são dispensados do trabalho para 

frequentarem a qualificação profissional. Tendo em vista essa dispensa, quando o 
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adolescente não comparece ao curso, no seu pagamento ele terá descontado as 

faltas. 

 Ao aderirem ao PROGRAMA APRENDIZ os adolescentes ficam cientes de 

seus deveres, os quais são definidos através do Art. 6º do Decreto nº 3371/08. Os 

mesmos deveres também servem como critérios para a permanência : 

 

São deveres do Adolescente inserido no Programa Estadual: 
a) frequentar a escola e apresentar desempenho escolar satisfatório; 
b) frequentar e apresentar desempenho satisfatório no curso de qualificação 

profissional; 
c) atender às recomendações dos orientadores designados pelo órgão ou 

entidade pública; 
d) executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a sua formação. 

(PARANÁ, 2008, p.3) 
 

 
Os adolescentes participantes do PROGRAMA APRENDIZ poderão ser 

desligados e substituídos a qualquer tempo, em caso de não atendimento aos 

critérios de permanência, bem como no caso de praticar ato infracional após sua 

inserção. A maioria dos desligamentos tem ocorrido por vontade espontânea, sendo 

seguida pela conduta inadequada ou desempenho insuficiente no ambiente de 

trabalho (SEDS, 2011). 

Com relação à rescisão antecipada pelo PROGRAMA APRENDIZ, essa 

ocorre em função do desempenho insuficiente, no curso de qualificação e 

principalmente, no ambiente de trabalho devido a dificuldade de execução de tarefas 

simples.  

Para Josviak e Bley (2009) o papel educativo do PROGRAMA APRENDIZ, 

pode ser resumido em alguns princípios norteadores presentes na proposta:  

 

 A abordagem que se faz sobre a profissionalização não está assentada na 
ideia de que é o trabalho a melhor alternativa à delinquência de adolescentes 
oriundos de famílias de baixa renda, como se fosse este o único caminho 
reservado a estes. Na verdade, a profissionalização, especialmente na 
modalidade de que trata o Programa Aprendiz implementado no Estado do 
Paraná através da Secretaria da Criança e Juventude, ou seja, a 
aprendizagem, contida na Lei n. 10.097/2000, é compreendida como sendo 
uma oportunidade que está sendo oferecida aos adolescentes, através de 
uma ação pública, para que estes possam protagonizar uma trajetória de vida 
estruturada a partir dos pilares da educação e do trabalho, com o intento de 
dar-lhes condições para romper com o ciclo de pobreza que os levam à 
situação de exclusão social. 2. É a educação e não o trabalho a melhor 
alternativa de inclusão social do adolescente, na medida em que o trabalho, 
quando precoce, concorre com a escola, configurando-se, portanto, como 
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fator de exclusão. É, portanto, a educação o instrumento adequado para o 
desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes até que adquiram a 
maturidade e as competências básicas necessárias para ingressarem no 
mundo do trabalho (JOSVIAK E BLEY, 2009, p. 140-141).  
 

Segundo as analises de Josviak e Bley, a escolarização propicia ao 

adolescente condições de desenvolvimento intelectual, permitindo o 

amadurecimento em tempo próprio para o ingresso no mundo do trabalho. 

 

2.2.3 O curso de qualificação  

 

A implantação do curso de qualificação em 2006 abrangeu 13 municípios, 

com oferta em 14 escolas. A definição dos municípios que receberam o curso foi 

realizada pelo Instituto de Ação Social do Paraná (IASP), após levantamento prévio 

indicando que havia adolescentes com perfil adequado aos critérios de inserção no 

PROGRAMA APRENDIZ, além de contar com Centro de Socioeducação (CENSE). 

Apenas um município da região metropolitana de Curitiba não atendia a esse 

critério, mas foi escolhido por tratar-se de local de moradia de diversos adolescentes 

do programa.  

Com relação às exigências feitas às escolas para receberem o programa, a 

escolha ocorreu levando-se em conta a oferta de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, contando com o Curso Técnico em Administração. Esta definição não 

foi aleatória, uma vez que a Lei Estadual nº 15.200/2006 tem por base a Lei da 

Aprendizagem e o Decreto nº 5.598/05, que regulamenta a contratação de 

aprendizes e dá outras providências, o qual dispõe: 

 

Art. 8º - Consideram-se entidades qualificadas em formação técnico-
profissional metódica:  

I - os Serviços Nacionais de Aprendizagem, assim identificados:  

a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; 

b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC; 

c) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR; 

d) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT; e 

e) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP; 

II - as escolas técnicas de educação, inclusive as agrotécnicas;  

III - as entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivos a assistência 
ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.(BRASIL, 2005, p.2) 
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No ano de 2006 a SEED através do Departamento de Educação e Trabalho, 

em conjunto com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção 

Social/Instituto de Ação Social do Paraná, elaboram o documento orientador relativo 

apenas a qualificação. 

A finalidade do documento orientado é apresentar em linhas gerais a parte de 

qualificação profissional a ser ofertada aos adolescentes. 

O programa de qualificação profissional tem como público alvo os 

adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas ou beneficiados com 

remissão, com idade de 14 a 18 anos, e selecionados na época pelo Instituto de 

Ação Social do Paraná/SETP25. Ao atender os adolescentes em conflito com a lei, o 

programa propõem-se  contribuir para a sua formação e como primeira possibilidade 

de inserção formal no mundo do trabalho.  

O Departamento de Educação Profissional responsável pela Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio ficou com a incumbência de elaborar, em 

conjunto com o IASP, o curso de qualificação profissional em serviços 

administrativos a ser ministrado nas escolas estaduais que ofertassem cursos 

técnicos.  

A proposta pedagógica da qualificação foi elaborada em conjunto pelo 

DEP/SEED e pelo IASP/SETP, e submetida para apreciação e sugestão a ser feita 

pelos representantes dos 12 Núcleos Regionais da Educação com oferta de turma.  

A carga horária total da qualificação é de 200 horas. As disciplinas estão 

distribuídas em 4 módulos de 50 horas, para serem trabalhadas em um ano ( tempo 

correspondente ao contrato de aprendizagem). 

Na matriz curricular constam disciplinas visando a formação para a atuação 

em serviços administrativos e disciplinas da base nacional comum (matemática e 

leitura e interpretação de texto). Justifica-se a inclusão das disciplinas pertencentes 

a base nacional comum, com a função de resgatar conhecimentos básicos, e 

também como forma de auxilio nas dificuldades presentes durante o processo de 

escolarização (escola regular ou EJA) dos adolescentes. Cabe aqui ressaltar que os 

                                                 
25

 Atualmente a seleção é feita pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 

Social.
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adolescentes encontram-se em momentos diferentes no processo educativo, 

enquanto uns estão frequentando a 5¤ série do Ensino Fundamental, outros cursam 

o Ensino Médio. 

 

QUADRO 3: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA QUALIFICAÇÃO 

 

MATRIZ CURRICULAR – QUALIFICAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

1º Módulo 

Noções Básicas de Informática 20 h 

O Adolescente Aprendiz: Direitos e Deveres 10 h 

Matemática Básica 20 h 

TOTAL 50 h 

2º Módulo 

Leitura e interpretação de Texto 20 h 

Introdução à Administração  20 h 

Noções Básicas de Legislação Trabalhista 10 h 

TOTAL 50 h 

3º Módulo 

Relações Humanas no Trabalho 20 h 

Atividades de Recepção e Secretariado 20 h 

Noções Básicas de Recursos Humanos 10 h 

TOTAL 50 h 

4º Módulo 

Ética e Cidadania 20 h 

Técnicas de Comunicação 20 h 

Saúde do Trabalhador 10 h 

TOTAL 50 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA QUALIFICAÇÃO 200 H 

FONTE: Documento Orientador do Programa de Qualificação Profissional para o 

Adolescente Aprendiz – PARANÁ/SEED/DET/SETP/IASP (2006) 
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 Nos primeiros anos de implantação da qualificação os professores foram 

selecionados através de edital específico composto por duas etapas classificatórias 

(verificação da habilitação e entrevista). Tendo em vista que muitas vezes a 

publicação do edital tornava-se morosa a SEED decidiu seguir a Instrução para a 

distribuição de aulas, especificando na mesma os critérios para o docente da 

qualificação, a Instrução é elaborada anualmente e normatiza a distribuição de aulas 

nas escolas estaduais. Atualmente os professores atuantes na qualificação são 

concursados, pertencentes ao quadro próprio do magistério (QPM) ou são 

contratados através do processo simplificado de seleção (PSS). As aulas são 

designadas de acordo com os critérios estabelecidos em Resolução Secretarial que 

regulamenta a distribuição de aulas nos estabelecimentos estaduais de ensino, 

conforme especificado:  

 

§ 9.º Para atuação no “Programa Adolescente Aprendiz” serão atribuídas 
aulas aos professores efetivos, considerando a seguinte ordem: 
a) Professor Pedagogo com maior Tempo de Serviço na docência do 
“Programa Adolescente Aprendiz”; 
b) professor com maior Tempo de Serviço na docência do “Programa 
Adolescente Aprendiz”; 
c) na ausência de professores efetivos que atendam os critérios 
estabelecidos nas alíneas “a” e “b”, deste parágrafo, segue o estabelecido no 
§15, alínea “b”, deste artigo.(PARANÁ, 2012, p.5) 
 

Assume-se que o professor, precisa compreender o adolescente infrator como 

sujeito em processo de formação, e perceber na qualificação além da possibilidade 

de aprendizagem laboral, a oportunidade de retomada da escolarização e inserção 

no mundo do trabalho.  

 
  

2.3 O PAPEL DA SEED NO PROGRAMA APRENDIZ E AS DIRETRIZES DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

Em função das mudanças no mundo do trabalho, provenientes das inovações 

tecnológicas e das relações de produção, a questão do emprego e do desemprego 

tornou-se uma preocupação dos políticos, empresários e trabalhadores. A partir da 

década de 90 o governo brasileiro vislumbra como antídoto para o desemprego o 

investimento em educação e qualificação/requalificação profissional dos 
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trabalhadores. É veiculada a ideia da escolarização como condição para o acesso 

ao emprego e mobilidade social. 

Em 1996, após tramitar por oito (8) anos, é aprovada a Lei 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), na qual a educação nacional apresenta-se dividida em 

dois níveis: a Educação Básica, que abrange a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio; e a Educação Superior. A educação profissional 

passa a constituir um curso independente do Ensino Médio, consolidando a 

dualidade entre o ensino médio e o técnico. Em contrapartida para a rede privada, o 

MEC incentivou e promoveu a ampliação e diversificação do ensino técnico, com a 

utilização de recursos públicos. 

No bojo da reforma da educação profissional é promulgado o Decreto 

2.208/97, estabelecendo a separação entre o ensino médio e a educação 

profissional portanto, contrariando o art. 40 da LDB no qual esta disposto que “A 

educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular[...]”(LDB, 1996, art. 40). Conforme Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005) o 

Decreto 2.208/97 além de não prever a formação integrada, regulariza formas que 

permitem a fragmentação e o aligeiramento da educação profissional, com a 

finalidade de atender as demandas do mercado. Nas palavras de Kuenzer e Garcia 

(2008): 

 

 
O decreto veio dar materialidade a política de separação do Ensino Médio e 
Educação Profissional, política esta financiada através de empréstimo 
internacional, via Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID que 
resultaram no Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP e 
Programa de Melhoria do Ensino Médio – PROMED, estes dois programas 
de financiamento definiram a política implementada pelo Ministério da 
Educação no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. 
(KUENZER e GARCIA, 2008, p. 38). 

 
 

No Decreto 2208/97 a qualificação profissional independe de escolarização 

prévia com vistas a inserção e melhor desempenho, de jovens e adultos, na atuação 

profissional. Conforme estabelece o art. 4º: 

 
Art. 4º - A educação profissional de nível básico é modalidade de educação 
não- formal e duração variável, destinada a proporcionar ao cidadão 
trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-
se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do 
trabalho, compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu 
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grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não 
estando sujeita à regulamentação curricular.  
 § 1º - As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem fins 
lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público, que ministram 
educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos 
profissionais de nível básico em sua programação, abertos a alunos das 
redes públicas e privadas de educação básica, assim como a trabalhadores 
com qualquer nível de escolaridade.  
 § 2º - Aos que concluírem os cursos de educação profissional de nível básico 
será conferido certificado de qualificação profissional. 

 
 O descolamento da qualificação com a escolarização é evidenciado através 

das iniciativas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como o PLANFOR – 

Plano Nacional de Formação Profissional, o qual posteriormente, no governo Lula, 

foi substituído pelo PNQ – Plano Nacional de Qualificação. Além da modificação do 

nome, pretendeu-se também  alterações na organização e nas  dimensões política, 

conceitual, institucional, operacional, pedagógica e ética. 

O Decreto 2.208/97 é revogado pelo Decreto 5.154/04, que restitui a 

articulação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional, nas formas integrada26, 

concomitante27 e subsequente28, mantendo, na prática, a fragmentação. No Decreto 

5154/04 a qualificação é colocada como formação inicial e continuada de 

trabalhadores e no art. 2¤, onde são estabelecidas as premissas da educação 

profissional o segundo parágrafo deixa claro que a qualificação deve proporcionar ao 

mesmo tempo a elevação da escolaridade, vejamos:  

 

§ 2¤ Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente, 
com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação 
para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, 
após a conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a 
certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho. 
 

 
No ano de 2008, devido às inovações propostas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e a incorporação das normativas propostas no 

Decreto 5154/04, a LDB sofre modificações na redação dos artigos 37, 39, 41 e 42, 

                                                 
26

 Integrada, apropriada para os concluintes do ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir 
o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com 
matrícula única para cada aluno; 
27

 Concomitante destinado somente a quem já concluiu o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino 
médio, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio 
pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer na mesma instituição ou em 
instituições distintas. 
28

 Subsequente ofertado para aqueles que já concluíram o ensino médio.
 



54 

estabelecendo a integração da educação profissional aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

Segundo as alterações, a educação profissional e tecnológica abrange cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional, técnica de nível médio e 

tecnológica de graduação e pós-graduação. O dispositivo propõe que a educação 

profissional técnica de nível médio (EPT) seja desenvolvida articulada com o ensino 

médio, podendo ocorrer de forma integrada ou concomitante. Aqueles que já 

concluíram o ensino médio poderão frequentar os cursos subsequentes. 

No Paraná, de 1995 a 2003, a oferta de educação profissional pela rede 

pública ficou restrita a uma pequena parcela de instituições, que ofertavam o Curso 

de Formação de Professores e o Curso Técnico em Agropecuária. A partir de 2003 a 

educação profissional é retomada pela rede estadual, através da instituição do 

Departamento de Educação Profissional (DEP) no organograma da Secretaria de 

Estado da Educação (SEED). A SEED, através do DEP, definiu “a política da 

educação profissional em que o trabalho deve ser compreendido como princípio 

educativo”, tendo como princípios pedagógicos o trabalho, a cultura, a ciência e a 

tecnologia, trazendo a expectativa da escola unitária29 e de uma educação 

politécnica30. 

 A concepção de educação profissional no Paraná, implementada a partir de 

2003, tem como pressupostos a formação humana (dimensões social, política e 

produtiva), a articulação com a educação básica, as relações entre ciência, 

tecnologia e educação profissional e as novas demandas da educação profissional.  

A partir do ano de 2004 a política pública assumida foi a da Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio, através da elaboração dos Fundamentos 

Políticos e Pedagógicos da Educação Profissional (documento orientador) foram 

explicitadas as categorias conceituais31 norteadoras da integração. De acordo com 

                                                 
29

 Com base em Gramsci, a escola unitária, ou escola geral, formativa, humanitária, com oportunidade de acesso 
à todos, que equilibra o desenvolvimento tanto da capacidade intelectual como da manual. Essa escola fornece 
orientação profissional, prepara os indivíduos para o trabalho produtivo, insere os jovens na atividade social., 
possibilita autonomia intelectual, de orientação e de iniciativa. 
30

 Domínio dos princípios científicos, das diferentes técnicas, que caracterizam os fundamentos do trabalho 
produtivo moderno, envolvendo os aspectos manuais e intelectuais. Proporciona ao trabalhador um 
desenvolvimento multilateral. A concepção marxiana de politecnia trata da união entre instrução intelectual 
(escola) e trabalho produtivo. 
31

  Articulação com a Educação Básica, que de acordo com a LDB é “a categoria que assegura a integração 
entre diferentes níveis e modalidades da educação é a Educação Básica, formação mínima necessária a todo e 
qualquer cidadão”; o trabalho como princípio educativo, categoria orientadora das políticas, projetos e práticas da 
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Garcia (2008) esse documento resultou de uma ampla discussão entre a SEED/PR, 

professores e gestores da rede estadual, docentes das Universidades, servindo para 

nortear a implantação e implementação da integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio.  

 Para materializar realmente a integração, expressada no documento 

orientador da SEED/PR, o currículo, dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, reafirma as seguintes dimensões, teórico-metodológicas: tomar o trabalho 

como princípio educativo, articulando ciência, cultura, tecnologia e sociedade; 

integrar conhecimento básico e aplicado; privilegiar a relação teoria/prática e 

parte/totalidade; integrar as dimensões disciplinar e interdisciplinar; integrar os 

conteúdos sócio históricos aos científicos e tecnológicos. 

 A implantação dos currículos foi iniciada em 2004, tendo como perspectiva a 

integração. Em 2007 foi efetuada uma nova reestruturação curricular buscando a 

integração desejada. Cabe ressaltar que em ambos os momentos a construção 

curricular ocorreu com a participação dos professores da rede, contando com a 

colaboração de consultores tanto na área técnica, quanto na parte pedagógica. 

 Nos Fundamentos Políticos e Pedagógicos da Educação Profissional do 

Paraná o DEP prioriza a educação integral, vejamos: 

 

O assumir dessa concepção traz, em seu arcabouço, o entendimento de que 
a educação básica de nível médio, tomado como direito social universal de 
todo cidadão, é indissociável da formação profissional requerida para 
acompanhar as mudanças da base técnica e, assim, aponta para além de 
uma formação como adaptação às demandas do mercado e do capital e dos 
padrões da “empregabilidade” ditados pela anunciada “sociedade do 
conhecimento”.(SEED/DEP, 2005, p. 4).  
 

 

 Considerando as premissas orientadoras da educação profissional na rede 

pública do Paraná, notamos uma contradição na elaboração e implementação, por 

parte do DEP e do IASP, do PROGRAMA APRENDIZ, onde a qualificação é 

descolada da escolarização.  Apesar do programa de alguma forma estar vinculado 

a escolarização, não há uma integração entre a entre a educação básica e a 

formação profissional, as quais são trabalhadas em escolas distintas. Cabe ressaltar 

que esse é o único curso de qualificação ofertado pelo departamento.  

                                                                                                                                                         
Educação Profissional; as novas demandas da Educação Profissional resultantes das mudanças no mundo do 
trabalho. 
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Nas seções anteriores, a descrição e as análises realizadas destinaram-se a 

construir um entendimento sobre a gênese do PROGRAMA APRENDIZ, enquanto 

ação destinada a uma parcela de adolescentes paranaenses, detectando os 

principais elementos conceituais e organizativos a partir da análise documental dos 

seus elementos legais e normativos. No entanto, sabemos que ocorrem nas políticas 

públicas educacionais uma série de mediações entre o concebido, o legislado e o 

que é efetivamente materializado na escola. (Ribeiro, 2011). Portanto, trata-se de 

saber quais os pontos de continuidade e descontinuidade existentes entre a política 

pública – neste caso o PROGRAMA APRENDIZ – idealizada e a política pública 

efetivada. Na busca destes elementos, apresentaremos no capítulo seguinte o 

estudo sobre o PROGRAMA APRENDIZ na percepção do coordenador, dos 

professores, adolescentes/educandos e de seus familiares.  
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CAPÍTULO 3 

3. OS DESAFIOS E LIMITES DO PROGRAMA APRENDIZ NA VIDA 
DOS JOVENS QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

Em Curitiba no ano de 2011, 1.510 adolescentes infratores já cumpriram 

medida socioeducativa em meio aberto. Atendidos nos nove Centros de Referências 

Especializados de Assistência Social (Creas), 49% cumpriram medida em liberdade 

assistida32, 13% em prestação de serviços à comunidade33 e 38% nas duas medidas 

associadas. A maioria (70%) têm de 15 a 17 anos, 22% de 18 a 21 e 7% de 12 a 14. 

Do total, 83% são meninos e 17%, meninas. Uma parcela destes adolescentes 

aceitou participar do PROGRAMA APRENDIZ e alguns destes, compõe os sujeitos 

de nossa pesquisa. 

Utilizamos como técnicas de pesquisa questionários orquestrados34 com os 

alunos do PROGRAMA APRENDIZ, entrevista com a Presidente do IASP na época 

da criação do programa, com a coordenadora do programa em Curitiba, com a 

diretora do Colégio 3 e com os familiares dos adolescentes. O questionário aplicado 

teve como finalidade investigar quais suas impressões sobre o referido programa. 

 

QUADRO 4: QUANTIDADES DE ALUNOS, COORDENADORA E FAMILIARES 

ENTREVISTADOS, TIPOS DE ENTREVISTAS UTILIZADAS 

 

GRUPO TIPO DE ENTREVISTA NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 

Alunos do PROGRAMA 

APRENDIZ 

Entrevistas individuais 

presenciais 

14 

Presidente do IASP na época 

de criação do PROGRAMA 

Entrevista individual presencial 1 

                                                 
32

 Impõe obrigações ao adolescente, que deve ser acompanhado em suas atividades diárias (escola, família e 
trabalho) de forma personalizada. 
33

 O adolescente realiza tarefas gratuitas em hospitais, escolas ou entidades assistenciais. O prazo não pode ser 
superior a seis meses e as atividades devem ser cumpridas em uma jornada máxima de oito horas semanais. 
34

 Neste tipo de questionário a pesquisadora faz a leitura da pergunta para o entrevistado em seguida realiza a 
leitura das diversas opções de resposta, aguardando que o entrevistado escolha a opção considerada por ele 
como mais adequada.
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APRENDIZ 

Coordenadora do PROGRAMA 

APRENDIZ de Curitiba 

Entrevista individual presencial 1 

 

Diretora do  Colégio 3 Entrevista individual presencial 1 

Familiares Entrevistas individuais por 

telefone 

20 

   

Foram aplicados 14 questionários. O questionário continha 12 perguntas, 

sendo 9 questões objetivas e  três questões abertas para o aluno descrever sobre as 

dificuldades enfrentadas para conquistar um trabalho, as mudanças ocorridas após o 

ingresso no programa, bem como  as intenções após o término do programa. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA ONDE FOI REALIZADA A PESQUISA 
 

 Justificamos a escolha de Curitiba como local de nossa pesquisa, devido ao 

fato de a cidade, em comparação com as demais que ofertam o programa, contar, 

na época da pesquisa, com o maior número de turmas (quatro) da qualificação 

profissional. Além disso, em Curitiba há um significativo número de alunos 

participantes (média de 30 alunos, por turma).  

 É necessário ressaltar que, em Curitiba, um dos colégios (Colégio 1) que 

ofertava o PROGRAMA APRENDIZ apresentava restrições quanto a realização das 

aulas de qualificação em suas dependências. O Colégio 1, segundo informações 

obtidas no seu Projeto Político Pedagógico, é frequentada por alunos que desde o 

nascimento, convivem, em diferentes níveis, com a violência, as drogas, falta de 

estrutura familiar adequada e de saneamento básico. Grande parcela desses alunos 

chega à escola ainda sem objetivos, com grande dificuldade em projetar seu futuro. 

Essa falta de esperança e essas carências estruturais se evidenciam em suas 

atitudes quanto à conduta, adaptação às regras e limites próprios ao ambiente 

escolar e principalmente em relação à sua própria aprendizagem. Com o passar do 

tempo, vão adaptando-se, e passam a participar mais ativamente do processo de 

aquisição de conhecimento. Apesar do perfil de seus alunos ser bastante 

semelhante com o perfil dos adolescentes participantes do PROGRAMA APRENDIZ 

e do diretor ter um discurso apontando para a necessidade da escola apresentar-se 



59 

aberta para a comunidade e exercer sua função social, o Colégio 1 manifestou 

resistência em relação a oferta do PROGRAMA APRENDIZ em suas dependências. 

No ano de 2010, devido à reforma das salas de aula o Colégio 1, não tinha 

salas disponíveis para ofertar o PROGRAMA APRENDIZ. O mesmo passou a ser 

ofertado no Colégio 2, em caráter temporário. No ano de 2011 finda a reforma do 

Colégio 1, e manifestado para o DET/SEED o desejo de não mais ofertar o 

PROGRAMA APRENDIZ em suas dependências, o DET/SEED acata o pedido e 

inicia a busca de outro local para o desenvolvimento das aulas de qualificação, uma 

vez que o Colégio 2 também havia comunicado a não intenção de continuar 

ofertando o programa.  Depois de contatar vários colégios e obter negativa dos 

mesmos, conseguiu-se o aceite da equipe diretiva do Colégio 3 para ofertar o 

PROGRAMA APRENDIZ nas suas dependências.  

A escolha do Colégio 335 como campo empírico deve-se ao fato do mesmo 

possuir uma quantidade maior de alunos do programa.  O Colégio onde foi feita a 

pesquisa se localiza no bairro do Uberaba. Foi fundado em 1945 para atender a 

demanda de famílias que passaram a residir nas proximidades do Matadouro 

Municipal de Curitiba. Foi a primeira escola do bairro e sua construção coincide com 

a do referido matadouro em terreno da prefeitura. O terreno onde está localizada a 

escola possui uma área de 6.432,38 m², a área construída é de 1.219,00 m². O 

Colégio 3 conta com 10 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, sala de 

educação física, refeitório, cozinha, banheiros, sala dos professores, quadra de 

esportes, sala da direção, sala da supervisão. A distância do ponto mais próximo do 

transporte coletivo é de menos de 500 m. 

Possui nos três turnos de funcionamento 21 turmas, totalizando 444 

matrículas, 5 turmas de Ensino Fundamental com 107 matrículas e 3 turmas do 

Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio com 34 alunos e 5 

turmas de Curso Técnico em Meio Ambiente Subsequente com 108 alunos .Oferta 

                                                 
35

 Optou-se por não nominar o Colégio pesquisado pois, na entrevista com a diretora a mesma nos esclareceu 
que a comunidade escolar não tem conhecimento que os adolescentes participantes do PROGRAMA 
APRENDIZ, são adolescentes em medidas socioeducativas. Nos informou que o Colégio quase encerrou suas 
atividades, devido a pouca procura dos alunos. A direção foi afastada e nomeado (a) um (a) interventor (a), 
sendo a diretora atual a terceira interventora, que após um trabalho de resgate da instituição junto a comunidade 
e com a implantação do Curso Técnico em Meio Ambiente, na forma de Ensino Médio Integrado a Educação 
Profissional e subsequente, conseguiu novamente a confiança da comunidade, trazendo-os para o Colégio. 
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também a Língua Espanhola, através do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas 

(CELEM), com 4 turmas (básico e aperfeiçoamento) com 103 alunos e 4 turmas de 

atividades complementares ( para os anos finais do EF) com 92 alunos. 

 

QUADRO 5: NÚMERO DE TURMAS E ALUNOS DO COLÉGIO 3 NO ANO DE 2011 

 

                  CURSO TURNO SÉRIE TURMA MATRICULAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 6/9 ano/série Manhã 8 1 25 

9 1 23 

Tarde 6 1 21 

7 1 23 

ENSINO FUNDAMENTAL 1/4 ciclo Tarde 4 1 15 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

INTEGRADO 

Manhã 1 1 18 

2 1 8 

3 1 8 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

SUBSEQUENTE 

Manhã 2 1 10 

3 1 13 

Noite 1 1 43 

2 1 29 

3 1 13 

TOTAL   13 249 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR Manhã 0 2 44 

Tarde 0 2 48 

ESPANHOL - APRIMORAMENTO Tarde 1 1 26 

ESPANHOL - BÄSICO Tarde 1 1 22 

Noite 1 1 34 

2 1 21 

TOTAL   8 195 

PROGRAMA APRENDIZ Tarde  2  67 

FONTE: Sistema Escola SEED (2012) 

 

Como os adolescentes podem ser desligados a qualquer tempo, o número de 

adolescentes varia bastante, alguns são inseridos e outros são desligados. Como as 

matrizes da rede estadual  são anuais ou semestrais, o sistema não foi formatado 

para aceitar matrizes modulares, sendo impossível matricular os adolescentes no 
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sistema SERE WEB36.Pelos dados acima podemos verificar que o Colégio 3 é de 

pequeno porte37, inclusive devido ao baixo número de alunos quase encerrou suas 

atividades. Entretanto, ocorreu a movimentação da comunidade e com a 

implantação do Curso Técnico em Meio Ambiente continuou com suas atividades. 

No turno em que ocorrem as aulas de qualificação, 222 alunos frequentam a escola. 

 O Colégio 3 aparentemente, tem boa aceitação do PROGRAMA APRENDIZ, 

pois segundo a diretora é função da escola acolher aqueles que mais precisam dela. 

As aulas da qualificação ocorrem na sexta-feira, no período da tarde. Neste período 

também são ofertadas duas turmas de Ensino Fundamental e duas turmas de 

Língua Espanhola, as quais totalizam com as turmas do PROGRAMA APRENDIZ 

seis turmas. De acordo com a diretora a convivência com os demais alunos é 

tranquila, os adolescentes sentem-se acolhidos. 

 

3.2 QUEM SÃO OS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA APRENDIZ  
 

As perguntas introdutórias do questionário objetivaram obter informações 

sobre: sexo, idade, renda familiar, bairro de moradia, n° de pessoas na casa.  

 

GRÁFICO 1: SEXO DOS ADOLESCENTES ENTREVISTADOS 

 

 

 

Nas duas turmas investigadas, 72% dos alunos pertencem ao sexo masculino 

e 28% ao sexo feminino. Fato esse que demonstra um desequilíbrio quanto ao 

                                                 
36

 Sistema Estadual de Registro Escolar. Funciona on line com uma base de dados central, sendo possível 
introduzir uma série de controles e facilidades, além de manter atualizadas algumas bases de dados da SEED. 
37

 Um Colégio de grande porte de Curitiba possui 2186 alunos, nos três turnos de funcionamento. Sendo que no 
turno da tarde oferta apenas Ensino Fundamental 6/9 ano/série, tendo neste turno 524 alunos. 

72% 

28% Masculino

Feminino
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gênero, confirmando os dados de pesquisas realizadas em outros estados38, onde a 

maioria dos adolescentes infratores pertencem ao sexo masculino. 

 

GRÁFICO 2 – IDADE DOS ADOLESCENTES ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

O predomínio de jovens na faixa etária de 17 anos confirma os dados 

nacionais levantados na pesquisa39 divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), onde a idade média verificada para os adolescentes infratores foi de 16,7 

anos. O maior percentual de internados observados pela pesquisa tem 16 anos, com 

índices acima dos 30% em todas as regiões do país. O estudo aponta ainda que a 

maioria dos adolescentes cometeu o primeiro ato infracional entre 15 e 17 anos 

(47,5%). 

  

GRÁFICO 3: RENDA FAMILIAR DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO 

PROGRAMA 

                                                 
38

 No Distrito Federal 87% dos adolescentes infratores pertencem ao sexo masculino e 13% são do sexo 
feminino. Em Santa Catarina 92% dos adolescentes infratores são do sexo masculino e 8% são do sexo 

feminino. 
39

 A pesquisa “Panorama Nacional, a Execução das Medidas Socioeducativas de Internação” foi realizada pelo 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF) e pelo Departamento de 
Pesquisas Judiciárias (DPJ). O levantamento foi realizado por uma equipe multidisciplinar que visitou, de julho de 
2010 a outubro de 2011, os 320 estabelecimentos de internação existentes no Brasil, para analisar as condições 
de internação de 17.502 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de restrição de liberdade. Durante 
estas visitas, a equipe entrevistou 1.898 adolescentes internos. 
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Quanto a renda familiar observa-se que grande parcela (40%) dos 

adolescentes infratores são provenientes de famílias que apresentam renda familiar 

de 1 a 2 salários mínimos, não diferindo dos índices levantados por outros 

pesquisadores. No trabalho de Volpi (1997) verificou-se que, no caso de 

adolescentes privados de liberdade, 90,90% tinham renda familiar de três salários 

mínimos, corroborando com a pesquisa de Silva e Guerese (2003), onde 66% dos 

adolescentes viviam em famílias cujo rendimento mensal girava em torno de 1 a 2 

salários mínimos. 

 

GRÁFICO 4: ESCOLARIZAÇÃO DA MÃE 
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GRÁFICO 5: ESCOLARIZAÇÃO DO PAI 

 

 

 

 

 Analisando a escolarização dos pais verifica-se que  menos de 30% das mães 

cursaram o ensino médio, porém o índice de mães analfabetas ou que não concluiu 

a educação básica é superior ao índice referente aos pais. No lado paterno o índice 

de pais que cursaram o ensino médio é próximo ao índice materno, e os índices de 

analfabetismo ou de não conclusão da educação básica são menores que os 

maternos; além disso, aparece uma pequena porcentagem paterna com ensino 

superior. 

 

 

3.3 AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS, DE SUAS FAMÍLIAS E DA COORDENAÇÃO DO 
PROGRAMA 

 

A primeira questão realizada com os adolescentes objetivava saber se houve 

alterações positivas no desempenho escolar após o ingresso no PROGRAMA 

APRENDIZ. 

As principais respostas foram organizadas no gráfico a seguir:  
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GRÁFICO 6: MELHORIA NO DESEMPENHO ESCOLAR DEVIDO AO PROGRAMA 

 

 

 

 

Verifica-se que uma parcela dos alunos relata ter ocorrido uma modificação 

benéfica em seu aprendizado na educação básica, seja no ensino regular ou na 

educação de jovens e adultos. Sendo que 38% confirma essa modificação e 38% 

não soube dizer se houve ou não melhoria nos estudos. Os adolescentes que 

relatam a melhoria de seu desempenho escolar, são os que ao longo do 

PROGRAMA APRENDIZ,  perceberam a importância da escolarização e passaram a 

ter uma maior dedicação aos estudos. Esse dado está em concordância com um dos 

objetivos do PROGRAMA APRENDIZ, que é o de favorecer a construção de uma 

escolarização exitosa.  

Os adolescentes avaliam que um bom nível de escolaridade pode não ser 

garantia de emprego, mas assumem que ele aumenta as chances de ter uma 

profissão, de obter boas colocações no mercado de trabalho, acesso ao consumo, e 

como consequência respeito perante a sociedade e formação de cidadania. 

Vislumbram  na escola uma perspectiva de vida e concluem que quem estuda tende 

a  ter melhor comunicação, contando pontos na hora da disputa por uma vaga de 

emprego. 

Ao serem questionados sobre quais modificações ocorreram em seu cotidiano 

após o ingresso no PROGRAMA APRENDIZ, os ADOLESCENTES elencaram os 

seguintes motivos:  

 

 

0

10

20

30

40

1 2 3 4

sim

não souberam dizer

não



66 

GRÁFICO 7: MODIFICAÇÕES APÓS O PROGRAMA APRENDIZ 

 

  

 

Os dados demonstram que 37% dos entrevistados observam que melhoraram 

seu comportamento e suas atitudes, outros 37% enxergaram-se como mais 

responsáveis, 12% passaram a ter mais vontade de estudar e trabalhar, 9% 

aprenderam a lidar com o seu dinheiro, 5% adquiriram novas amizades. Esses 

dados nos levam a questionar se a melhora do comportamento é um indicativo de 

submissão e adaptação às condições impostas pela sociedade. 

Algumas falas dos adolescentes sobre a mudança de comportamento e 

atitudes, bem como o fato de terem se tornado mais responsáveis, endossam a 

suspeita de submissão e adaptação:  

 

Adolescente 1: Estou exercendo responsabilidade, pontualidade, convívio 

com colegas do emprego. 

 

Adolescente 2: Ele ensina você como se comportar diante do mercado de 

trabalho. 

 

Adolescente 3: Percebi que a vida não é como nos contos de fadas, que 

temos muitas responsabilidades para assumir. 
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GRÁFICO 8: INTENÇÕES DOS ADOLESCENTES APÓS O TÉRMINO DO 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

Sobre as intenções após o término do PROGRAMA APRENDIZ 54% dos 

entrevistados dizem pretender conseguir outro trabalho, 35% querem terminar os 

estudos e 10% continuar ajudando a família, 3% tirar férias. Através destas 

respostas percebemos que a proximidade do fim da aprendizagem é acompanhada 

de um sentimento de receio e ao mesmo tempo de esperança. Receio pela incerteza 

de sua permanência no mercado de trabalho e de ter uma fonte de renda, esperança 

de dar continuidade a sua escolarização e não retornar a marginalidade.  

Algumas respostas dos adolescentes demonstram mudanças pessoais ao 

longo do curso e expectativas para o futuro: 

 

Adolescente 4: Este Programa foi a melhor oportunidade que aconteceu na 

minha vida, hoje sou outra pessoa, sei o que quero, quero trabalhar e ter uma família 

de verdade. 
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Adolescente 5: Aprendi a ter paciência e superar obstáculos.   

 

 

De acordo com a coordenadora do PROGRAMA APRENDIZ em Curitiba, os 

adolescentes “solicitam a ampliação da duração do programa para 2 anos, melhorias 

no curso de qualificação e na complexidade das atividades ofertadas nos órgãos 

contratantes”. Através destas afirmações dos adolescentes percebemos que são 

necessárias alterações no curso de qualificação, buscando uma maior aplicabilidade 

no ambiente de trabalho e também  proporcionar, no local de trabalho, tarefas mais 

elaboradas. Já a solicitação de ampliação do tempo de duração do programa, 

representa para o adolescente a garantia de mais um ano com carteira assinada e 

remuneração mensal. 

 

3.4 A RELAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO E O TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 
  

 As disciplinas e os conteúdos propostos para a qualificação profissional visam 

preparar o adolescente para trabalhar como assistente administrativo nos órgãos 

públicos. Entretanto, como o adolescente inicia no trabalho ao mesmo tempo em 

que começa a qualificação, ao chegar no ambiente de trabalho ele ainda não 

adquiriu nenhum aprendizado para melhor desempenhar suas atividades práticas. 

 

GRÁFICO 9: RELAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO COM A 

PRÁTICAPROFISSIONAL 
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      Mais da metade dos alunos afirma a não utilização dos conhecimentos 

adquiridos no curso de qualificação no ambiente de trabalho. Cabe ressaltar que as 

tarefas executadas, geralmente, são bastante simples, tais como levar documentos 

ao xérox, empacotar livros, atender o telefone e anotar recados. 

 Em cada órgão existe um funcionário designado para orientar o adolescente, 

visando primar pela compreensão de que o local de atuação é, também, um espaço 

de aprendizado. Percebendo a capacidade do adolescente, passa a designar tarefas 

que envolvam um maior conhecimento, estimulando o adolescente a buscar 

informações para desempenha-las. 

 Porém nem todos os adolescentes, tem a capacidade de desempenhar 

tarefas que envolvam um raciocínio mais aprimorado, muitos ainda frequentam o 

ensino fundamental e não conseguem desempenhar atividades complexas. 

 Enquanto técnica do DET realizei o acompanhamento da aprendizagem no 

trabalho de quatro adolescentes, três deles cursavam o ensino fundamental e um o 

ensino médio. Os três primeiros realizavam tarefas simples e muitas vezes tinham 

dificuldade para atender o telefone e anotar o recado, além disso não possuíam 

iniciativa para o desempenho das atividades, exigindo acompanhamento 

permanente. O adolescente que cursava o ensino médio possuía conhecimentos de 

informática e maior capacidade de realizar tarefas complexas, demonstrando uma 

maior autonomia. 
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3.5 A RELAÇÃO DOS JOVENS E DE SUAS FAMÍLIAS 
  

 A entrevista com os familiares dos adolescentes foi realizada através de 

contato telefônico, de acordo com a aceitação e disponibilidade do familiar para 

responder ao questionário. O questionário constou de sete perguntas, sendo que ao 

final das mesmas eram pedidas sugestões, críticas e observações. O questionário 

foi aplicado em 20 famílias, o que corresponde a 40% das famílias dos aprendizes 

participantes das turmas do programa em Curitiba. Foram ouvidos os pais, mães, 

avós ou irmãos dos adolescentes, escolhidos de forma aleatória.  

 

GRÁFICO 10 : RELACIONAMENTO FAMILIAR COM O ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

Questionados sobre as modificações no relacionamento do com os familiares 

após o início da aprendizagem, a maioria dos entrevistados (82%) relatou que houve 

melhora e 18% não percebeu nenhuma alteração.  

  Com relação à descrição dos motivos da melhoria do relacionamento, 

obtivemos as seguintes respostas: 56% apontaram que melhorou a responsabilidade 

e o diálogo do adolescente com a família, 18% indicaram que o adolescente 

consegue ajudar a família e que está crescendo pessoalmente, 13% relataram que o 

relacionamento do adolescente com a família sempre foi bom, 8% expressaram que 

o adolescente ficou mais obediente e calmo, 3% perceberam que o adolescente 

passou a melhor ocupar seu tempo, 2% disseram que não houve mudança, pois o 

adolescente continua desobedecendo os pais. Pelo relato dos familiares 
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percebemos que a participação no PROGRAMA APRENDIZ provocou mudanças 

benéficas no adolescente, porém tratando-se de adolescentes que passaram pela 

experiência da incerteza, da dificuldade, as mudanças reais serão efetivadas através 

de condições materiais que permitam retomar o caminho para o  desenvolvimento 

pessoal e social. 

As modificações no relacionamento familiar são importantes, pois estas 

exercem grande influência na formação dos adolescentes ,e a qualidade do convívio 

pode contribuir para que não haja retorno no cometimento de atos infracionais. 

 

 

3.6 O (S) SENTIDO (S) DA PARTICIPAÇÃO DO JOVEM NO ORÇAMENTO FAMILIAR 
 

A maioria (65%) dos adolescentes participantes do programa contribui para o 

orçamento doméstico, disponibilizando de 30 à 60% dos seus rendimentos para a 

família. 

 

GRÁFICO 11: QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO ADOLESCENTE PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR 

 

 

 

 

Ao contribuir com a renda da família, o adolescente se sente valorizado e 

também percebe que suas oportunidades podem ser melhores que a de seus pais. 



72 

Essa percepção apoia-se na crença de que uma melhor qualificação profissional é a 

condição sine qua non para a sua realização. 

 

3.7 A PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA EM RELAÇÃO A FORMAÇÃO E A ATIVIDADE 
PROFISSIONAL DOS JOVENS 

 

GRÁFICO 12: PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES QUANTO A MOTIVAÇÃO DO 

ADOLESCENTE PARA COM O TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

Os familiares acreditam que o fato de o adolescente estudar e trabalhar, além 

da renda mensal proporcionada, ocupa o seu tempo evitando a ociosidade, a qual 

poderia levar o mesmo ao envolvimento com atividades ilícitas, considerando que o 

adolescente trabalhando não tem tempo para a criminalidade. 

Ao questionarmos os familiares sobre os benefícios advindos da participação 

no PROGRAMA APRENDIZ, 69% apontou o aumento da responsabilidade dos 

filhos; 10% notou a mudança de comportamento, inclusive mostrando-se mais 

atenciosos; 7% indicou a aprendizagem e o compromisso com o horário; 7% 

percebeu o crescimento pessoal, a motivação, “não ficar mais nas ruas sem fazer 

nada”, mostram-se satisfeitos e felizes; 7% apontou o cartão de vale alimentação 

para a família. 
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Relativamente às dificuldades, 72% dos pais consideram que os adolescentes 

não tem dificuldades com o programa, 7% tem dificuldades em frequentar o curso de 

qualificação profissional e a escola, 7% tem dificuldade em conciliar o horário da 

escola com o trabalho, 6% tem dificuldades em acordar cedo e em não faltar no 

trabalho, 5% tem dificuldades de se comunicar com outras pessoas (no curso de 

qualificação e no trabalho). 

 

3.8 COMO OS JOVENS E AS FAMÍLIAS VEEM O PROGRAMA APRENDIZ 
 

 Tanto os adolescentes quanto os seus familiares vislumbram no programa a 

oportunidade de mudança, alteração de rota, ou seja, a possibilidade do adolescente 

amadurecer, reconhecer que havia tomado um caminho tortuoso e modificar sua 

trajetória de vida. 

     Ao final da entrevista com os familiares solicitamos que eles manifestassem sua 

opinião sobre o PROGRAMA APRENDIZ e as seguintes considerações foram 

apontadas: Uma expressiva parcela dos familiares (60%) não apontou nenhuma 

consideração; 33% agradeceu a oportunidade concedida e considera que o governo 

faz um bom trabalho em investir nos adolescentes; 5% gostariam que o aprendiz 

fosse efetivado no trabalho ou que o contrato durasse dois anos; 2% gostariam que 

o programa auxiliasse o adolescente a arrumar outro emprego após o término de 

contrato. 

 

Vejamos a opinião de alguns adolescentes: 

 

Adolescente 6: Se não fosse o programa eu nem taria trabalhando. 

 

Adolescente 7: Me ajudou muito a me relacionar com a sociedade. 

 

Adolescente 8: Antes saía para ferver, só fazia festa. Hoje me tornei mais 

pontual, passei a ser mais responsável. 
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Adolescente 9: Não bebo, não uso drogas, gosto de estudar. Não tenho 

pensamento ruim e nem guardo mágoa de ninguém. 

 

Um dos anseios dos adolescentes frente ao programa, está relacionado ao 

acesso à renda própria e a suas consequências. Outra situação com relação ao 

trabalho, seria a expectativa de contratação futura, embora os orgãos da 

administração pública direta não possam efetivar os adolescentes ao findar o 

contrato de aprendizagem, uma vez que a forma de contratação é, 

predominantemente, realizada por meio de concurso público, estarão contribuindo 

para agregar experiência à vida profissional do adolescente.  

Um dos fatores que atrai os adolescentes para participarem do PROGRAMA 

APRENDIZ é a remuneração mensal, que fica na faixa de R$405,90, acrescidos de 

auxílios como vale transporte, e ticket alimentação ou supermercado, praticados em 

alguns dos órgãos contratantes, para uma carga horária de 20 horas semanais. 

Na percepção da Ex-presidente do IASP e Ex-titular da SECJ, são 

expectativas dos adolescentes em relação ao PROGRAMA APRENDIZ: “Aprender 

uma profissão, ganhar dinheiro, ter uma alternativa de renda fora da criminalidade.” 

 

3.9 AS EXPECTATIVAS DO PODER PÚBLICO NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
APRENDIZ 

 

A Procuradora do Trabalho do Estado do Paraná Mariane Josviak em 

entrevista para o Portal Busca Jovem, publicada em 10/08/10, avalia que o 

programa é um exemplo que pode ser seguido por outros estados:  

 

 “A oportunidade de trabalhar com profissionais qualificados pode ser 
inspiradora. Observamos vários jovens que se interessaram pela carreira de 
Direito após atuarem com procuradores e advogados. Além disso, o índice de 
recorrência em criminalidade dos jovens que cumpriam medidas 
socioeducativas caiu para 3%. Não há dúvidas de que o programa tem sido 
um sucesso”. 
 
 

Vejamos a opinião da Ex-presidente do IASP e Ex-titular da SECJ: 
 
 
O contrato de aprendizagem é por natureza uma solução apropriada para os 
adolescentes, pois assegura o trabalho em meio período e simultaneamente 
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a exigência da permanência no estudo, além de preparação específica para a 
área de atuação.  
A carteira de trabalho assinada e os direitos trabalhistas garantidos dá a 
devida concretude para identidade profissional e ainda simbolicamente 
introduz o adolescente com a devida dignidade no mundo do trabalho. 
Os resultados alcançados com neste programa revelaram que a grande 
maioria dos adolescentes em conflito com a Lei necessita de oportunidade 
real e uma vez ofertada eles respondem positivamente. Para muitos desses 
meninos este Programa foi transformador e libertador. 
 

 
 Analisando os relatos acima constata-se que é grande a expectativa por parte 

de alguns segmentos do poder público. Entretanto, devemos considerar que 

somente um conjunto de políticas públicas, iniciando com investimentos para a 

melhoria da qualidade das escolas públicas,  passando por oportunidades de 

elevação de escolaridade, até uma distribuição de renda mais igualitária, permitem 

ao adolescente trilhar um caminho diferente para o futuro.  

 

3.10 AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 

 Dois relatos nos mostram algumas das dificuldades encontradas durante a 

implantação e o desenvolvimento do PROGRAMA APRENDIZ : 

 

Foram dois anos entre o projeto e o Programa iniciar seu desenvolvimento. 
As dificuldades foram de toda ordem: 
• O preconceito com o público alvo do Programa= o adolescente autor 
de ato infracional. Tal fator foi responsável por uma série de dificuldades de 
acolhimento do adolescente aprendiz nos espaços de trabalho e nas escolas, 
principalmente nestas últimas. Muitas vezes o comportamento do 
adolescente não divergia dos demais alunos da escola ou do trabalho, 
todavia por tratar-se de adolescente em conflito com a Lei havia uma cautela-
extra e ainda uma lente que ampliava os problemas.  
• A divergência de interpretação sobre a necessária base legal= 
decreto ou Lei. Esta discussão atrasou o início do Programa. 
• Seu ineditismo (vaga de aprendiz em órgão público para adolescente 
em conflito com a lei) exigiu que criássemos todos os detalhes do Programa 
desde a base legal, os critérios de funcionamento, a mobilização para sua 
implantação, ou seja fazer o novo pela primeira vez, não tendo nenhuma 
experiência para se referenciar. Os contratos de aprendizagem até então 
eram realizados apenas na iniciativa privada.(Ex-presidente do IASP e Ex-
secretária da Criança e da Juventude) 
 
 
O programa foi implantado em 2005 e eu não atuava no programa na época. 
Desde que estou no programa observei que há dificuldade em manter as 
vagas, tanto na qualificação profissional como nos órgãos contratantes. Cada 
novo ano surgem novas impossibilidades para manutenção dos cursos e dos 
locais para a realização da aprendizagem prática, criando muita instabilidade 
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na continuidade do programa: os professores e colégios designados 
desistem de continuar e os empregadores se desmotivam em manter os 
adolescentes pela falta de atividades apropriadas para os aprendizes ou pelo 
despreparo ou inadequação na conduta dos adolescentes.(Coordenadora do 
Programa Aprendiz em Curitiba) 

 

 Através destes depoimentos percebemos que muito ainda temos que avançar 

para romper com os preconceitos em aceitar que o ato praticado pelo adolescente 

não deve ser visto como uma marca a ser carregada em sua testa pelo resto da 

vida. Para este adolescente deve ser oferecidas novas oportunidades e a partir 

delas ele fará suas escolhas, alguns poderão cometer novas infrações, porém lhes 

foi dada a possibilidade de seguir um novo caminho. Também a escola e seus 

professores precisam perceber sua função social, de garantir formação aos jovens 

que encontram-se a margem da sociedade.  

 

3.11 O ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS  
 

 Como não há nenhuma atividade formal de acompanhamento dos egressos, 

não é possível avaliar qual a interferência do PROGRAMA APRENDIZ na trajetória 

de vida dos adolescentes que passaram pelo programa. Contamos apenas com o 

relato de histórias pontuais de alguns adolescentes que ingressaram em faculdades, 

ou por se destacarem no trabalho  após o término do contrato de aprendizagem 

foram contratados como estagiários (no próprio órgão onde realizavam a 

aprendizagem) ou conseguiram emprego na iniciativa privada, portanto é difícil 

mensurar o quanto os objetivos do programa foram atingidos. 

 

 Conforme nos relata a coordenadora do programa em Curitiba: 

Não é realizado o acompanhamento dos egressos. Ao sair muitos 
adolescentes informam que já tem colocação no mercado de trabalho em 
atividades operacionais em lanchonetes e comércio. Raramente conseguem 
se manter em atividades administrativas, pois não tem qualificação 
educacional para área (ensino médio completo). Muitos adolescentes são 
também indicados e encaminhados para outros programas de aprendizagem, 
pois ainda não tem idade e escolaridade para fazer estágio ou contrato de 
trabalho. 

 
 

Através da coleta de dados realizada pela equipe do PROGRAMA 

APRENDIZ, no ano de 2007, em Curitiba e Região Metropolitana dos 140 
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adolescentes que passaram pelo Programa no período de abril de 2005 a abril de 

2007, 32% dos adolescentes estavam só estudando, 21% trabalhando e estudando, 

10% somente trabalhando e 2,8% reincidiram em atos infracionais. Além da 

retomada dos estudos, os dados apontam que a maioria dos participantes do 

Programa não reincidiu em atos infracionais o que dá a dimensão de uma mudança 

no padrão de convívio social. Dados do ano de 2012 apontam que em Curitiba,  um 

em cada quatro adolescentes encaminhados para medidas socioeducativas era 

reincidente (3.ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,  2013), confirmando os dados 

levantados pelo programa, e indicando que a participação no PROGRAMA 

APRENDIZ pode levar os adolescentes a construir um outro projeto de futuro, 

distante da criminalidade. 

 

       Citamos o depoimento pessoal realizado ao final da entrevista com Thelma 

Alves de Oliveira, Ex- presidente do IASP e Ex-secretária da Criança e Juventude: 

 
Levo comigo um orgulho-coletivo pela realização deste trabalho, pois 
possibilitou a muitos adolescentes uma verdadeira reorientação em suas 
vidas e consolidou uma política pública de inserção social, educacional e 
cultural abrindo caminho, de forma permanente, para outros adolescentes 
que virão.  

 
 Através dos dados expostos neste capítulo, percebemos que a experiência no 

PROGRAMA APRENDIZ é avaliada por participantes, familiares e dirigentes como 

proporcionador de significado para trajetória de vida do adolescente em medida 

socioeducativa. Além da carteira assinada e da remuneração, a aprendizagem em 

órgãos da administração pública é vista como construtora de um status assumido 

como grande condição para afirmar que o programa gera a inserção que pretende. 

  Analisando as respostas e opiniões emitidas durante os questionários e 

entrevistas, deduzimos que o PROGRAMA APRENDIZ apresenta alguns limites 

concretos, tais como a não vinculação da qualificação com a escolarização, a 

diversidade no nível de escolarização dos adolescentes, a dificuldade de estabelecer 

vinculação entre os conhecimentos adquiridos no curso e sua utilização no ambiente 

de trabalho.  Apesar desses limites, também é possível visualizar possibilidades, 

como a inserção no mundo do trabalho e a contribuição para a elevação de 

escolaridade, através do estimulo a continuidade dos estudos. Ressaltamos que tal 
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dedução provém das opiniões emitidas pelos adolescentes no que se refere à 

intenção de conseguir outro emprego e o término dos estudos consubstanciada no 

gráfico 8 (página 67) desta dissertação. Entretanto, consideramos conveniente o 

acompanhamento dos adolescentes egressos do PROGRAMA APRENDIZ a fim de 

verificar se efetivamente ocorreu a reinserção educacional e produtiva destes 

sujeitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O PROGRAMA APRENDIZ foi criado como política pública visando à 

diminuição dos índices de violência na adolescência, através da união de três eixos: 

escolarização, formação profissional e inserção formal no mercado de trabalho. 

Para os adolescentes em medida socioeducativa, é difícil conseguir uma 

colocação no mundo do trabalho, uma vez que a rejeição e o medo da sociedade 

para com eles são visíveis. Diante deste quadro a qualificação e o trabalho como 

aprendiz apresentam-se como necessários. Porém, a duração do contrato de 

aprendizagem é de apenas um ano, e quando se aproxima o término deste, as 

dúvidas sobre o futuro e os temores de não conseguir uma colocação surgem como 

um espectro a rondar o imaginário dos adolescentes.  

A delimitação do público alvo do programa e suas características nos levam a 

refletir sobre as possibilidades de se atender os adolescentes em medidas 

socioeducativas, sem retomar a antiga ideia da educação profissional visando 

“atender aos desvalidos da sorte”. Um dos caminhos apontados como viáveis é 

através da integração da educação profissional a educação básica, seja através do 

PROEJA FIC40 no ensino fundamental ou pelo Ensino Médio Integrado a Educação 

Profissional. Assim teríamos a garantia do aumento da escolarização em conjunto 

com a preparação para o mundo do trabalho, pois como destacam Frigotto, Ciavatta 

e Ramos (2005) as políticas de inserção profissional não visariam apenas a 

preparação para o mundo do trabalho. 

Faz-se necessário discutir o alcance das políticas públicas de inclusão dos 

jovens, especialmente para os adolescentes em medidas socioeducativas, sem 

esquecer que estes estão inseridos numa sociedade cuja desigualdade é um traço 

inerente de sua estrutura. Para realmente proporcionarmos a inclusão destes 

sujeitos seriam necessárias mudanças profundas na organização da sociedade, o 

que, em nenhum momento, aparece como problematizado nem na estrutura legal do 

                                                 
40

 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens 
e Adultos, na Formação Inicial e continuada com ensino fundamental que tem por objetivo oferecer educação 
profissional a jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino fundamental na idade regular. Os cursos tem 
carga horária mínima de 1400 horas, sendo 1200 para formação geral, equivalente ao ensino fundamental, e 200 
para a qualificação profissional. 
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PROGRAMA APRENDIZ, nem na percepção de seus participantes e familiares, 

muito menos na avaliação que fazem os dirigentes. 

Essas observações não possuem como escopo secundarizar as positividades 

desse tipo de ação. O PROGRAMA APRENDIZ ambiciona colocar-se como uma 

estratégia de (re)inserção do adolescente em medida socioeducativa na escola, no 

mundo de trabalho e na sociedade. Todavia, a inclusão deste público em uma 

sociedade marcada pela exclusão social esbarra em limites muito palpáveis. 

Podemos apontar como limites a matriz curricular, pois nas entrevistas os próprios 

adolescentes afirmam que não utilizam no ambiente de trabalho os conhecimentos 

adquiridos no curso de qualificação; as dificuldades inerentes aos jovens; a relação 

adolescente-escola-família; as relações sociais; a aprendizagem no serviço público. 

Constata-se também, como limite, o fato de não haver acompanhamento para 

o adolescente e sua família, após o término do PROGRAMA APRENDIZ, bem como 

não haver o acompanhamento de sua escolarização durante as atividades. Para 

participar do programa, é exigido matrícula e frequência na escola, mas durante o 

ano não se avalia o desempenho do aluno na escola e também não se levanta a 

necessidade de reforço escolar. 

 Algumas possibilidades existem: verifica-se que o formato apresentado pelo 

programa permite a frequência escolar em turno contrário a aprendizagem, uma vez 

que a carga horária de aprendizagem é de 20 horas (16 horas de trabalho e 4h de 

curso de qualificação). Por outro lado, o fato de a qualificação não ser realizada de 

forma articulada com a escolarização desfavorece uma formação mais ampla, que 

possibilite ao adolescente, pelo menos, um melhor entendimento do mundo em que 

vive, o que ampliaria o potencial do programa em alcançar o que pretende. 

Outra possibilidade presente é a mudança comportamental dos adolescentes, 

as quais se sobrepõem à questão do conhecimento. 

 Ao lermos as justificativas do programa, observa-se a importância da 

problemática abordada e a contundência com que a almejada reinserção se faz 

necessária. Mas, também, chama a atenção que esse conjunto de dificuldades que 

enfrenta a totalidade das atividades, são oriundas, dentre outras coisas, da falta de 

apoio logístico e financeiro, necessários para lidar com uma urgência cuja 

abordagem é inadiável para a sociedade. Mais interessante ainda, é notar que os 
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adolescentes e seus familiares não poupam elogios e crenças no que lhes foi 

oferecido em termos de fomento de um futuro de maior inserção social e 

profissional, apesar da grave exclusão que, desde tão jovens, já experimentaram. 

Seria esse um índice do sucesso do programa? Não estaríamos testemunhando, ao 

contrário, um sinal de que a plena inserção não acontece, pela falta de análise 

crítica desses sujeitos que manifestam, na maioria das vezes, uma grande aceitação 

dos pressupostos ideológicos liberais que dão conta de que a “sua” inserção social 

é, apenas, obra “sua”? Ou ainda mais grave: eles não acabam assumindo que essa 

(real?) inserção seja avaliada como proporcionada pelo “Estado”? 

 Mesmo que essas questões ainda não possam ser respondidas nos limites 

desta dissertação, elas surgem a partir das análises que agora encerramos. Essas 

considerações, ao menos, permitem observar que sem descartar o valor que 

qualquer apoio e atitude possuem para aqueles que não se beneficiam de quase 

nada do que a sociedade capitalista produz, o PROGRAMA APRENDIZ insere-se na 

dualista tradição histórica da educação brasileira. Nessa tradição, a educação dos 

trabalhadores e daqueles que até da exploração capitalista do trabalho estão 

excluídos é marcada pela postura de “assistência aos desvalidos”, como se essa 

exclusão pudesse ser explicada apenas pela sua “frágil formação”, por “inclinações 

psicológicas” ou pela “estrutura familiar”.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Questionário destinado aos alunos que estão cursando o 
PROGRAMA APENDIZ  

1. Idade: ______ .  

 

 2. Sexo: ( ) Masculino  ( ) Feminino   

 

3. Qual a renda mensal de sua família? 

a) Até R$700,00 

b) De R$700,00 à R$1.000,00 

c) De R$1.000,00 à R$2.000,00 

d) Acima de R$2.000,00  

 

4. Qual a escolarização de sua mãe? 

a) Analfabeta 

b) Sabe ler e escrever 

c) Concluiu o Ensino Fundamental 

d) Concluiu o Ensino Médio 

e) Outros 

 

5. Qual a escolarização de seu pai? 

a) Analfabeto 

b) Sabe ler e escrever 

c) Concluiu o Ensino Fundamental 

d) Concluiu o Ensino Médio 

e) Outros 

  

6. Em que série você está matriculado? ____________________ . 

 

7. Seu desempenho escolar melhorou depois do ingresso no PROGRAMA 
APRENDIZ?  

a) Sim         b) Mais ou menos           c) Não  
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 8. Que fatores você considera determinantes na obtenção de um trabalho? 

a)Boa aparência.  

b) Estudo (curso profissionalizante, universitário, aperfeiçoamento, outros)  

 c) Experiência profissional/de trabalho  

d ) Simpatia, carisma  

e)Outros. Especifique: ______________________________ .   

  

9. Você usa no trabalho os conteúdos aprendidos no curso de qualificação? 

a) Sim               b) Mais ou menos           c) Não 

 

10 . Em que aspectos o PROGRAMA APRENDIZ pode mudar sua vida: 

a) Obtenção de emprego ou de emprego melhor.  

 b) Melhorar as relações pessoais e familiares.  

c) Ter mais interesse em estudar  

d)Melhor compreensão das notícias e programas da televisão, jornais, revistas, etc. 

 

11. O que mudou na sua vida após o ingresso no PROGRAMA APRENDIZ? 

___________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

12. Quais suas pretensões após o término do PROGRAMA APRENDIZ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 - Entrevista para os familiares 

 

1) Qual a renda da família? 

 a) até R$700    

 b) de R$700 à R$1000   

 c ) de R$1000 à R$2000              

  d) acima de R$2000  

 

2) A renda do seu filho contribui para o orçamento doméstico? 

  a) sim       b) mais ou menos         c ) não 

 

 3) Qual quantia?                                               

  a) até R$50                          b) de R$50 à R$100     

  c) de R$100 à R$ 200                  d) Todo salário 

 

4) Seu filho demonstra estar motivado com o trabalho? 

 a ) sim                    b ) mais ou menos                     c ) não 

 

5) Qual o benefício que seu filho teve ou tem com o PROGRAMA APRENDIZ? 

 

 

6) Qual a dificuldade que seu filho teve ou tem com o PROGRAMA APRENDIZ? 

 

7) Como é o relacionamento familiar com o adolescente? 

a) ótimo     b)bom        c)regular          d)ruim 

 

8) Após o início da aprendizagem o relacionamento com os familiares: 

 a ) melhorou               b ) piorou               c ) não houve mudança 

Por que? 

 

 

9) Quais suas sugestões, críticas e observações com relação ao PROGRAMA 
APRENDIZ? 
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ANEXO 3 - Instrumento para entrevista semi-estruturada com a ex Presidente 
do Instituto de Ação Social do Paraná na época de criação do PROGRAMA 
APRENDIZ e ex Secretaria Estadual da Criança e da Juventude na época de 
implantação do PROGRAMA APRENDIZ 

 

1)Relate como surgiu a idéia para criação do PROGRAMA APRENDIZ? 

 

 

2) Quais secretarias colaboraram na elaboração do PROGRAMA APRENDIZ? 

 

3) Quais as principais dificuldades enfrentadas para a implantação do PROGRAMA 
APRENDIZ ? 

 

 

4) Na sua opinião qual a contribuição do programa para os alunos no que diz 
respeito ao mundo do trabalho, profissão e cidadania? 

 

 

 

5) De acordo com a sua percepção e experiência de trabalho quais as expectativas 
dos alunos em relação ao PROGRAMA APRENDIZ? 

 

 

6) Na sua opinião o PROGRAMA APRENDIZ leva os alunos a retomada da 
escolarização, mesmo após o término do programa?  

 

 

7) Inclua demais informações ou comentários relevantes. 
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ANEXO 4 - Instrumento para entrevista semi-estruturada com a coordenadora 
do PROGRAMA APRENDIZ em Curitiba. 

Formação: ____________________________ . 

 

Tempo de atuação no PROGRAMA APRENDIZ: _____________ . 

 

1) Quais as principais dificuldades enfrentadas para a implantação do PROGRAMA 
APRENDIZ em Curitiba? 

 

 

 

2) Como se dá a relação entre a coordenação de Curitiba e a coordenação estadual 
do Programa? 

 

 

3) Existem especificidades em Curitiba que tornaram necessárias mudanças ou 

adaptações do Programa nesta região? Explique. 

 

 

4) Sob o ponto de vista organizacional e administrativo, o que precisa melhorar 

no PROGRAMA APRENDIZ? 

 

 

5) Na opinião da coordenadora local do PROGRAMA APRENDIZ, qual a 
contribuição do programa para os alunos no que diz respeito ao mundo do trabalho, 
profissão e cidadania? 

 

6) Faça um comentário sobre a questão da evasão dos alunos no transcorrer do 

curso e a percentagem de alunos que concluíram o PROGRAMA APRENDIZ – turma 
de 2011. 

 

7) De acordo com a sua percepção e experiência de trabalho na coordenação 

do Programa, quais as expectativas dos alunos em relação ao PROGRAMA 
APRENDIZ? 
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8) Na sua opinião o PROGRAMA APRENDIZ leva os alunos a retomada da 
escolarização, mesmo após o término do programa?  

 

9) É realizado um acompanhamento dos egressos para verificar se o PROGRAMA 
APRENDIZ possibilitou a inserção no mercado de trabalho, após o término do 
programa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


