
RESUMO 

Analisando os documentos legais referentes à juventude e ao jovem em conflito com a 

lei, é possível observar que este saiu de um espaço histórico marcado por processos de 

negligência e/ou exclusão para adentrar em um período de garantias de direito com 

políticas públicas vigentes. O presente estudo se propõe verificar se as conquistas no 

plano legislativo possibilitam o acesso e a permanência do jovem em conflito com a lei 

na escola; compreendendo como se dá a relação entre este sujeito e o ambiente escolar; 

indagando ainda se a escola, como instituição fundamental no processo do exercício 

pleno da cidadania tem representado um lugar privilegiado para a formação humana e 

socialização desse indivíduo. Para a realização desta pesquisa, 63 jovens em conflito 

com a lei que cumprem medida socioeducativa em meio aberto no município de Goiânia 

colaboraram respondendo questionários. Participaram ainda da pesquisa, 8 professores 

da modalidade de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – EAJA que 

responderam a entrevistas semiestruturadas. Trata-se de uma pesquisa de caráter 

qualitativo que se desenvolveu em etapas distintas: análise documental dos textos 

norteadores, análise de prontuários dos jovens que cumprem medida socioeducativa de 

meio aberto em Goiânia; aplicação de questionários aos jovens; realização de 

entrevistas com os professores e análise e discussão dos resultados obtidos. Conhecer o 

perfil do jovem em conflito com a lei e os processos de escolarização nos quais está 

envolvido, nos permite verificar que existe entre o jovem e a escola uma relação 

delicada que se concretiza nos altos índices de reprovação, na descontinuidade da 

trajetória escolar do jovem e na evasão escolar. Entretanto, se considera ainda que a 

escola, representa para os jovens um local privilegiado para a formação da identidade e 

a socibilidade. As considerações finais, apontam que mesmo tendo sido dado, desde as 

últimas décadas, maior destaque e visibilidade tanto para o jovem que cumpre medida 

socioeducativa, quanto para o campo de atuação da EAJA, é necessário que a 

articulação e a intersetorialidade seefetivem, para além do proposto na legislação e que 

esforços sejam destinados para esse indivíduo e para o espaço em que ele ocupa de 

maneira específica, pois é possível notar que a forma como a escola se organiza na 

atualidade, não têm contribuído como se espera, para a inclusão, protagonismo e 

sucesso do jovem na instituição.  
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