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"Não é possível refazer este país, democratizá-lo, 

humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando 

de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 

inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 

transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda.” (Paulo Freire). 
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Resumo 

Por entendermos que a educação se dá através de diferentes aspectos sociais e 

pedagógicos, e que a educação pode transformar as pessoas, pretendemos através 

deste estudo mostrar como a EJA pode se tornar um  instrumento de ressocialização 

de jovens em conflito com a lei. O locus da pesquisa de campo foi o Centro 

Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider - CECAL. Os sujeitos da pesquisa foram os 

jovens que estudam no Centro. O estudo teve início com uma pesquisa bibliográfica, 

para ampliar o conhecimento teórico e depois uma pesquisa de campo para 

relacionar teoria e prática. Os instrumentos de coleta foram a observação 

participante e uma entrevista a fim de obter informações sobre a visão dos 

educandos sobre a modalidade de ensino a eles ofertada EJA. Após a coleta foi 

realizada uma reflexão interpretativa dos dados, a partir do diálogo entre estes e o 

referencial teórico estudado, sendo organizado em um trabalho monográfico, 

composto de três capítulos. O primeiro apresenta o adolescente em conflito com a 

lei, conceitos, pressupostos. Expõe fundamentos teóricos do ponto de vista jurídico, 

psicológico e fisiológico acerca da adolescência. Discorre ainda, sobre o ato 

infracional praticado pelos adolescentes, considerando fatores sociais e individuais 

de interferência. O segundo traz uma reflexão sobre ressocialização e a eficiência da 

EJA. O terceiro capítulo faz a caracterização da pesquisa e análise dos resultados 

encontrados. E por fim as considerações finais. 
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ABSTRACT 

Because we believe that education takes place through various social and 
educational, and that education can transform people, through this study we intend to 
show how EJA can become an instrument of rehabilitation of juveniles in conflict with 
law. The locus of the field research was the Educational Center Dom Aloisio 
Lorscheider - CECAL. The study subjects were young people studying at the Centre. 
The study began with a literature search to broaden the theoretical knowledge and 
then a field study to link theory and practice. The data collection instruments were 
participant observation and interview to obtain information about students' views 
about the type of education offered to them EJA. After collection was performed 
interpretive reflection data from the dialogue between them and the theoretical study 
and is organized in a monograph, consisting of three chapters. The first presents the 
teen in conflict with the law, concepts, assumptions. Exposes the theoretical point of 
view legal, psychological and physiological about adolescence. Still talks about the 
offense committed by adolescents, considering social factors and individual 
interference. The second reflects on resocialization and efficiency of EJA. The third 
chapter is the characterization and analysis of the survey results. And finally the 
concluding remarks. 
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Introdução 

“A educação é a mais poderosa arma 

pela qual se pode mudar o mundo.”                      

(Nelson Mandela). 

 

Esta pesquisa trata da eficácia da Educação de Jovens e Adultos -EJA, 

na ressocialização de adolescentes privados de liberdade. A perspectiva de 

análise será a óptica dos próprios educandos dessa modalidade de ensino, 

com atuação no Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider – Cecal. 

Para garantir que a medida de privação de liberdade seja 

verdadeiramente educativa é de indubitável importância pensar a qualidade 

social e pedagógica das atividades e rotinas do cotidiano. Precisamos avaliar 

se a educação oferecida está dentro da realidade do socioeducando e se as 

práticas pedagógicas estão bem direcionadas. Acima de tudo, precisamos 

averiguar se elas correspondem às expectativas do sujeito e se contemplam os 

objetivos da ressocialização.  Também precisamos pensar na pertinência deste 

termo: o que é ser ressocializado? De qual socialização estamos falando? Em 

algum momento estes adolescentes estiveram totalmente fora do convívio 

social? 

Dessa forma me vieram inúmeras indagações, tais sobre as práticas 

pedagógicas realizadas nos centros educacionais, bem como se o 

cumprimento de medidas socioeducativas de fato é pertinente para uma 

cidadania plena e de inclusão social? A EJA corresponde às necessidades 

destes seres em desenvolvimento? O que acontece com os educandos ao 

passarem por todo o processo de educação? O que pensam eles sobre essa 

empreitada? Em que medida pode modificar-se no sentido de sua integração 

social? 
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O interesse pelo tema surgiu quando adentrei no sistema de 

medidas socioeducativas ainda que de forma involuntária, pois em meio a 

seleções fui convocada a assumir a coordenação pedagógica do CECAL em 

meados de 2009, a princípio recusei, pois toda minha experiência de trabalho 

havia sido única e exclusivamente na rede privada de ensino. No entanto, logo 

fui convencida a visitar o local e mesmo com medo aceitei o desafio.  

O primeiro contato veio junto com o choque, já que ouvia de várias 

pessoas (inclusive familiares) relatos de que os adolescentes que se 

encontram nas medidas são “marginais perigosos”, e que ali eu estaria 

arriscando minha vida por pessoas cuja própria sociedade as julga “sem 

solução”. Porém ao conhecer o Centro, me encantei com o espaço físico, com 

as pessoas e mesmo com os jovens, e logo me identifiquei com a causa, 

encarei como um desafio pessoal e profissional.   

A partir desta experiência, passei a compreender uma realidade até 

então desconhecida. Uma realidade invisível para boa parte das pessoas.  

Comecei então por desfazer meus preconceitos e estereótipos, um processo 

de desconstrução para uma nova construção, livrando-me ainda que 

gradativamente de pensamentos cristalizados a respeito da delinquência 

juvenil. 

O contato no dia a dia com os adolescentes me fez refletir sobre 

muitas questões enquanto profissional que sou, e enquanto pessoa, membro 

de uma sociedade. Nesse momento pude repensar minha prática docente, e 

perceber o real papel político e social da educação, bem como as 

responsabilidades que compete a mim como profissional da área para com os 

jovens que ali se encontram. 

Pensando sobre a adolescência, trago o pensamento de Volpe 

(2006) que concebe o adolescente como uma pessoa que está em 

desenvolvimento, que possui direitos e deveres, sendo destinatária de uma 

proteção integral. Sabemos, a partir da leitura do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente – ECA (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990), que a privação de 

liberdade é uma medida socioeducativa extrema, só devendo ser tomada em 

casos graves e após serem esgotadas outras possibilidades previstas no artigo 

112 da referida lei. Logo, a “detenção” do adolescente deve ser feita com o 

objetivo educativo e reabilitador. A privação de liberdade não é uma sanção 

meramente punitiva, pelo contrário, a escolarização nestas instituições tem um 

papel ímpar: de influenciar no comportamento do adolescente visando sua 

inserção ou reinserção na sociedade de modo que lhe permita continuar se 

desenvolvendo plenamente. 

Nesta monografia pensamos na ressocialização como a criação de 

condições propícias a que o adolescente sinta-se capaz de continuar seu 

desenvolvimento longe das drogas, da violência e da falta de perspectiva. 

Neste panorama percebe-se que a educação desses jovens não pode se dar 

da maneira convencional, ou seja, a educação formal fica inteiramente 

descontextualizada, pois estamos tratando de uma clientela especial, são eles: 

jovens em situação de risco, dependentes químicos e que em sua grande 

maioria vive à margem da sociedade. São eles vítimas dos condicionamentos 

sociais como a pobreza e a exclusão social e neste cenário é mister o propósito 

de uma pedagogia libertadora, pois esta tem como objetivo a superação de 

condições de sofrimento e marginalidade, visando a recuperação das 

deficiências de socialização. 

Sobre a diversidade e relevância das práticas da pedagogia libertadora, 

acrescentamos Trilla (2003) que comenta sobre a pedagogia social. Pedagogia 

esta que coincide com os princípios da pedagogia freireana aqui assumida. 

O âmbito referencial da pedagogia social está formado 
por todos os processos educativos que compartilham no 
mínimo, dois ou três dos seguintes atributos: dirigem-se 
prioritariamente ao desenvolvimento da sociabilidade dos 
sujeitos; têm como destinatários privilegiados indivíduos ou 
grupos em situações de conflito social; têm lugar em contextos 

ou por meios educativos não formais. (TRILLA, 2003 p.28)       
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 É de suma importância reconhecer o papel da educação e do professor 

principalmente se tratando de medidas socioeducativas, para então, contribuir 

com uma formação mais abrangente que possibilite o jovem buscar sob uma 

nova perspectiva a visão holística da realidade em que vive e desta forma, se 

apropriar do patrimônio material e espiritual acumulado historicamente pela 

humanidade que se concretiza em seu processo formativo. 

Segundo Gramsci (2000) a educação tem grande contribuição social, 

pois se trata de um aparelho ideológico que interfere na organização política e 

nos vários aspectos, inclusive econômico. É preciso que se busque uma 

concepção de uma escola transformadora, superando os modelos tradicionais. 

Precisamos de uma educação que tenha como diretriz o amortecimento dos 

problemas sociais que faça uma real conexão entre educação, sociedade e 

desenvolvimento pessoal. 

Deve haver entre os que atuam no sistema de medidas 

socioeducativas uma preocupação fundamental: não reproduzir a lógica do 

sistema penitenciário, uma vez que este tem caráter  punitivo em que, a 

maioria das ações ficam apenas no papel e que quando implementadas não 

garantem nem a recuperação, tão pouco oferecem as condições para os 

reeducandos se reinserirem na sociedade e no mercado de trabalho com 

qualificação profissional. 

Em se tratando de uma unidade de privação de liberdade cita 

GOFFMAN (1996, p.11): 

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação 
semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável 
período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente 
administrada. As prisões servem como exemplo claro disso.  

 

 Para tanto, é necessário pensar a formação de modo mais amplo, 

considerando-se vários níveis e dimensões. De acordo com Garcia (1999) o 
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conceito de formação pode ser associado a um conjunto de atividades 

conformadoras – “entendida como função social de transmissão de saberes, de 

saber-fazer ou de saber-ser que se exerce em beneficio do sistema 

socioeconômico, da cultura dominante”, porém, também pode ser entendida 

numa outra perspectiva “[...] como um processo de desenvolvimento e de 

estruturação da pessoa que se realiza com um duplo efeito de uma maturação 

interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos”. 

P.19. 

Nesse contexto entra a EJA – Educação de jovens e adultos que traz 

como perspectiva uma transformação sociocultural, mesmo que historicamente 

marcada pela ausência ou descomprometimento de políticas públicas efetivas, 

o que nos remete questionar o nível de atenção que é dado por parte das 

autoridades a esse segmento escolar. Conforme explicita Miguel Arroyo 

“’Os jovens – adultos populares não são acidentados 
ocasionais que gratuitamente abandonaram a escola. Esses 
jovens e adultos repetem histórias longas de negação de 
direitos. Histórias que são coletivas as mesmas vivenciadas por 
seus pais e avós, por sua raça, gênero, etnia e classe social”. 
(ARROYO, 2005, p. 30)                                                                           

A educação que devemos buscar deve estar pautada na emancipação 

do ser possibilitando a transformação da realidade a que está inserido e que 

requer para tal a superação de uma educação bancária e domesticadora. 

Como diria Freire “ninguém e sujeito da autonomia de ninguém” e, por 

conseguinte: 

O necessário é que, embora subordinados as práticas 
‘bancárias’ o educando mantenha vivo em si o gosto pela 
rebeldia que, aguçando a sua curiosidade e estimulando sua 
capacidade de arriscar-se de aventurar-se de certa forma o 
imuniza contra o poder apassivador do ‘bancarismo’. Neste 
caso, é a força criadora do aprender de quem fazem parte a 
comparação, a repetição, a dúvida rebelde, a curiosidade não 
facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso 
ensinar. Esta é uma das significativas vantagens dos seres 
humanos a de terem tornado capazes de ir mais além de seus 

condicionantes. (FREIRE, 1996, P. 13) 
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          O processo educativo para propiciar uma formação emancipatória, 

em que a interiorização dos valores por cada estudante adquire um valor 

decisivo, não menos importante que a aprendizagem conceitual, está para 

além da reprodução mecânica dos conteúdos escolares, exige uma formação 

plena, que aposte na vocação ontológica do humano de sempre procurar “ser 

mais”. A EJA, nos Centros Educacionais, com mais razão, deve apostar/investir 

na construção de valores que atendam realmente os interesses desses jovens. 

É preciso olhar com sensibilidade o sistema de medidas 

socioeducativas, que tipo de educação vem sendo ofertado a estes jovens que 

estão privados de liberdade? Por que não oferecer uma educação digna que 

desenvolva suas potencialidades? A EJA colabora, de fato, na ressocialização 

desses jovens?  

As normas emanadas do Sistema Nacional das Medidas 

socioeducativas - SINASE aponta para um sentido formador mais amplo, pois 

objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa 

sustentada nos princípios dos direitos humanos. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA, responsável por deliberar sobre a 
política de atenção à infância e à adolescência, pautado 
sempre no princípio da democracia participativa, tem buscado 
cumprir seu papel normatizador e articulador, ampliando os 
debates e sua agenda para envolver efetiva e diretamente os 
demais atores do Sistema de Garantia dos Direitos. (SINASE, 
2006, p.13) 

 Persegue, ainda, a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e 

operacional, estruturado, principalmente, em bases éticas e pedagógicas. 

Nesta lei, lemos: “o adolescente infrator é um indivíduo em processo de 

construção da personalidade e a educação formal, sendo um direito, é também 

um dos mecanismos que contribuem para essa construção” (Art. 53). Portanto, 

a educação deve ser o elo principal entre o interno e o meio, devendo, pois, 

ultrapassar os muros, as barreiras físicas e principalmente os entraves sociais 

e formar cidadãos críticos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres 



16 

 

e das características da sua realidade social. Dessa forma, criam-se 

verdadeiramente oportunidades para o seu reingresso na sociedade. Mais do 

que instrução e alfabetização o acesso à educação de qualidade é um portal 

para a cidadania plena e a inclusão social de muitos níveis. 

Na pesquisa realizada para o desenvolvimento da presente monografia 

orientei-me pelo seguinte objetivo geral: questionar a adequação da 

Educação de Jovens e Adultos desenvolvida no Centro Educacional Dom 

Aloísio Lorscheider – Cecal, para a ressocialização dos jovens, a partir da ótica 

dos socioeducandos. 

Os objetivos específicos foram: 

1) Conceituar adolescência; o ato infracional; as medidas socioeducativas 

2) Apresentar a dinâmica da EJA desenvolvida no cotidiano, e a sua 

eficiência enquanto instrumento de ressocialização. 

3) Compreender as visões dos alunos sobre o trabalho desenvolvido, 

mapeando dificuldades, desafios e perspectivas de futuro. 

 

A pesquisa realizou-se no período de 15 agosto a 15 de outubro, 

seguindo duas etapas complementares: a primeira, em que o projeto de 

pesquisa foi redimensionado e foi feita uma revisão de literatura. A segunda, 

que correspondeu ao trabalho de campo, em que foram realizadas as 

seguintes atividades: observações participantes; análise documental para 

elaboração do diagnóstico da instituição; entrevistas com os alunos da EJA, 

focando as ideias e crenças que eles têm sobre o papel da EJA na sua 

ressocialização. Na entrevista problematizei a proposta curricular, indagando 

sobre o conhecimento que os socioeducandos tinham da mesma bem como as 

dificuldades e desafios enfrentados por eles.  

A relevância educacional de nossa pesquisa se referiu a proporcionar 

reflexões para todos os profissionais que trabalham nas medidas 

socioeducativas sobre a importância da relação social entre todos os evolvidos 
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no processo de ressocialização, especialmente da construção do saber dos 

alunos, o que pode contribuir de forma significativa para sua formação 

enquanto cidadãos. 

Para compreendermos bem esse processo é necessário entender quem 

é esse jovem a quem atende os centros de medidas socioeducativas. Para 

essa finalidade iniciamos conceituando o adolescente em conflito com a lei no 

capitulo a seguir.  

 

1. ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

A adolescência é um período na vida do ser humano caracterizado por 

muitas mudanças na personalidade e no caráter, haja vista que é neste 

momento que o jovem mais apreende e incorpora informações. Todavia, é 

também nesta fase da vida que o ser humano está mais sujeito a influências, 

positivas e negativas, razão pela qual a sua proximidade com o crime lhe será 

altamente lesiva. 

Quando o adolescente pratica uma conduta ilícita do ponto de vista penal, 

o chamado ato infracional, estará sujeito às sanções previstas em lei, no caso 

são diversas as medidas que podem ser aplicadas visando educá-lo e puni-lo. 

A medida socioeducativa de internação é a mais severa das medidas previstas, 

tem caráter pedagógico e visa sua reinserção na sociedade, mas não deixa de 

ter, também, caráter punitivo.  

 

 

1.1 Elementos conceituais sobre adolescência 

A adolescência é uma etapa complexa da vida em que o ser humano 

passa por grandes transformações, que vão desde a transformação física até a 
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transformação psíquica. Nesta fase faz-se de indubitável importância atenção 

por parte de sua família, e também do próprio Estado. Também nessa fase 

geralmente a pessoa é tomada por conflitos internos e externos são os fatores 

intrínsecos – biológicos, genéticos, psicológicos e emocionais e os fatores 

extrínsecos – a família, os amigos, a televisão, a escola, os grupos sociais e a 

comunidade em que vivem. Nesse momento surgem às dúvidas e as 

experiências que irão conduzir as pessoas rumo à fase adulta, outro processo 

complexo, pois não é possível delimitar com precisão o inicio e o termino de 

uma fase e outra.  

 O adolescente pode ser caracterizado como sendo uma pessoa 

imediatista, ou seja, que não faz planos para o futuro como um adulto, bem 

como é impulsivo, não mede as consequências de seus atos, não há o senso 

de responsabilidade.  

Calligaris (2000) descreve adolescência como um fenômeno novo, quase 

especificamente contemporâneo, cuja emergência se dá também na 

modernidade tardia1, tornando-se neste contexto mais uma idade da mudança 

fisiológica produzida pela puberdade, tratando-se de transformação substancial 

no corpo do (a) jovem, que adquirirem as funções e os atributos de um corpo 

adulto. 

O problema da adolescência não se trata do seu começo (com a 

puberdade), mas do seu fim, pois nas sociedades modernas não há ritos de 

passagem que definam claramente em que momento exato o adolescente 

passa a tornar-se adulto. O que a é um tempo de suspensão entre a maturação 

dos corpos e a realização dos valores sociais que lhes foram transmitidos. A 

esse prazo dado para que os adolescentes se preparem par o mundo adulto, 

Calligaris (2000) denomina de moratória social, que caracteriza a adolescência.  

Então a adolescência será aquele período indefinido e indeterminado em 

que o indivíduo já é um ser sexualmente maduro (a maturação dos corpos), 

                                                
1
 Considera-se modernidade tardia as últimas décadas do século passado em que elementos advindos na 

modernidade, como os avanços, científico e tecnológico, se fizerem também reproduzir. 
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mais ainda não tem o reconhecimento como ser adulto, pois dentre os fatores 

que definem o ser adulto, na cultura moderna, se tem a aquisição da autonomia 

e a independência material, imprescindíveis ao reconhecimento social.  

É na adolescência que o jovem sai em busca dessa autonomia e 

reconhecimento social no mundo dos adultos, fase em que os adolescentes se 

agrupam, formando os mais diversos grupos e estilos, a fim de serem 

mutuamente conhecidos. Ou seja, o grupo funciona como estratégia de 

reconhecimento dos traços identificatórios, através da pertinência extra familiar, 

uma vez que: 

os adolescentes se tornam gregários porque lhes é negado o 
reconhecimento dos adultos. Por isso, inventam grupos em que 
possam encontrar e trocar o que os adultos, recusaram ou 
pediram que fossem deixados para mais tarde. (CALLIGARIS, 
2000, p.37). 

Calligaris também infere que a adolescência não é apenas uma operação 

necessária na modernidade, mas hoje se constitui um quase colorário do 

mundo contemporâneo. (2000, p. 69). Hoje a adolescência passou a ser um 

ideal social, onde tanto as crianças quanto os adultos desejam ser 

adolescentes. 

Todavia, nas sociedades contemporâneas, é possível observar um 

caráter ambíguo em relação ao referido ideal. De um lado, para o sujeito 

moderno (adulto) obter o reconhecimento social, é necessário que conquiste 

independência e autonomia, de outro, cultua-se a lógica do não 

amadurecimento, da eternização da juventude, sobretudo na atualidade. 

Partindo destas mesmas referências, Oliveira (2001; p.35) compreende: 

O adolescer como sendo a busca de um lugar, uma 
tarefa historicamente agenciada, sem duração 
determinada, ambígua e solitária que, na ausência 
de ritos de passagem, remete o jovem a uma 
indagação recorrente: o que o Outro quer de mim?  

É assim que na modernidade, o adolescente torna-se consumidor 

preferencial numa sociedade que busca no consumo a felicidade e/ou bem 
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estar que se dá via posse de bens. Isso porque vivemos na sociedade do ter, 

dos fetiches, e da alienação ideológica, onde a televisão tem mais domínio do 

que os pais. Em tais circunstancias, o adolescente catalisa e propaga seus 

estilos para muitos adultos.  

O adolescente contesta, rebela-se e desencadeia verdadeiras lutas, 

quando está em busca de suas necessidades, desejos, conquistas e 

realizações. No desenvolvimento dessas lutas surge a delinquência juvenil, que 

o estigmatiza perante a sociedade como uma das “pragas sociais” de nossa 

época. Colocando, portanto, a delinquência dos adolescentes mais associada à 

questão do problema social do que à questão legal. 

 

Considerando-se a adolescência como moratória social, como a define 

Calligaris (2000), e, por si só causadora de crises e inquietações, esta parece 

ter repercussões ainda mais acentuadas em relação aos adolescentes de 

periferia. Ainda para o autor os jovens “bem nascidos” esta situação de espera 

implica em uma promessa, enquanto para os adolescentes desprivilegiados a 

moratória pode ser vivida como uma interdição a que está condenada apenas a 

juventude de periferia, pois:  

O que está permanentemente evocado nem suas 
escolhas de ingresso na criminalidade é a 
esperança de uma mudança de lugar pelo acesso 
ao significante- dinheiro como medidor do 
reconhecimento com mais riscos á própria vida, de 
conseguir a inclusão social que lhe é negada. 
(OLIVEIRA, 2001; p.61) 

A participação e assistência da família são fatores imprescindíveis neste 

período que é a base para a formação do individuo maduro, adulto. É a partir 

da palavra e do apoio dos pais que o adolescente irá seguir rumo á maturidade. 

Se um adolescente for criado em um ambiente familiar dilacerado, sem base de 

valores, a uma relevante possibilidade de o mesmo perder o referencial mais 

importante que iria norteá-lo á sua maturidade.  Se, do contrário, foi bem 

orientado, terá maior chance de ser um adulto seguro, tendo tudo para ser bem 

sucedido. 
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O adolescente precisa criar uma identidade, conhecer a si e reconhecer-

se dentro da sociedade. Para estabelecer esta identidade leva um tempo e o 

processo é árduo. Com isso, a supressão da família neste tocante poderá 

transferir aos pares a busca pela identidade. Os pares são pessoas ligadas, 

mais próximas, grupos geralmente da mesma faixa etária, que se unem em 

busca de identidade. São formados, justamente pela identificação comum. 

Na ausência da família, há uma considerável possibilidade de a 

personalidade do adolescente ser modelada tendo como ponto de partida os 

valores dos seus pares, que podem ser parentes, amigos ou quem os chame 

atenção de alguma forma. A influência dos pares é tão forte que mesmo em 

famílias bem estruturadas estes exercem sua influência, mas não de forma tão 

intensa como em lares desestruturados, de vínculo frágil ou inexistente. 

As amizades são um fator que exercem grande influência, pois muitos 

vêm de famílias cuja formação moral é pouca ou nenhuma, de forma que não 

terão muito a ensinar-se uns aos outros. 

Outro ponto relevante a ser ressaltado nesta fase da vida do adolescente 

se refere á questão da maturidade emocional. O adolescente precisa de 

maturidade para aprender a lidar com as reações e com as pressões externas. 

É fundamental também que ele tenha maturidade social, pois é a partir dela 

que o jovem irá criar os valores de trabalho e o relacionamento saudáveis a 

vida social. 

Atualmente no Brasil crianças e adolescentes são considerados sujeitos 

com direito especiais porque são pessoas em processo de desenvolvimento 

físico, moral, espiritual e social. O Estatuto da Criança e o Adolescente – Lei 

Federal editada em 1990, e a Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, 

determinam que o atendimento das necessidades e dos direitos das crianças 

(até 12 anos) e adolescentes (12 a 18 anos) sejam prioridade absoluta das 

Políticas Públicas do País e dever da família, da comunidade e do Estado. 
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1.2 O Ato Infracional na Adolescência 

Para entender os processos da educação de jovens e adultos nas 

medidas socioeducativas se faz necessário saber quem são os adolescentes 

para contextualiza-los dentro do sistema. 

  Em razão de todas as características específicas do ser humano o 

adolescente pode se desviar para o mundo do crime, se torna um infrator difícil 

de ser controlado e trabalhado, principalmente decorrente de sua imaturidade e 

impulsividade. 

Estudos e pesquisas têm denominado que criança e adolescente no 

Brasil, e não só aqui, representam a parcela da população mais exposta ás 

violações de direitos, começando pela família, passando pela sociedade e pelo 

Estado, dado este que é inverso ao que é priorizado pela Constituição Federal 

e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A cidade de Fortaleza concentra um grande número de adolescentes 

autores de atos infracionais. Entre 1998 e 1999, a faixa etária predominante 

nos atos infracionais era entre 16 e 17 anos. 

Conforme dados da Delegacia de Combate aos Crimes de Exploração da 

Criança e do Adolescente do Estado do Ceará (DECECA), a faixa etária entre 

12 e 13 anos já é considerada como indicativo grave e presente nos atos 

infracionais.  

A maior concentração de adolescentes autores de atos 
infracionais está em Fortaleza. Em 1999, 18,7% deles 
eram oriundos da Regional II (Bairros: Água Fria, 
Aldeota, Joaquim Távora, Cidade 2000 e Meireles); 17% 
da Regional I (Otávio Bonfim, Vila Velha, Jardim 
Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, Monte 
Castelo, Jacarecanga, Carlito Pamplona e Pirambú); o 
mais baixo índice (menos 10%) vem de bairros da 
Regional IV (Serrinha, Parangaba, Vila Peri, Montese, 
Damas, Benfica, Fátima e Aeroporto). 

A partir de todos estes dados importa comentar que apesar dos esforços 

empreendidos pela escola, por entidades governamentais e não 
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governamentais e pela sociedade de modo geral, para tirar as crianças e 

adolescentes da rua e trazer para a escola, principalmente os que se encontra 

em situação de risco, o número de jovens infratores continua crescendo. 

Os maus tratos, abusos, exploração, fome, prisão arbitrária, mendicância, 

conduta infracional e compõem o cenário por onde estão algumas crianças e 

adolescentes brasileiros, uma categoria que pode estar em situação de risco 

pessoal e social. 

Assim como o adulto, o adolescente que infringe a lei é responsabilizado 

por suas ações, pois tem responsabilidade social pelos seus atos. Portanto, ao 

cometer o eufemicamente chamado ato infracional, deverá o mesmo cumprir 

medida socioeducativa, determinada pelo Juiz da Infância e Juventude. Essas 

medidas são aplicadas de acordo com a gravidade e a repercussão social do 

ato praticado pelo adolescente. 

Segundo Diógenes (1998) a juventude é o segmento que mais catalisa as 

tensões sociais como também as exterioriza, é colocada como a vitrine dos 

conflitos sociais. Por isso, os adolescentes são considerados, segundo o senso 

comum, a categoria de pessoas que mais cria problemas na sociedade. Em 

algumas sociedades são encarados como uma ameaça cada vez mais explícita 

e ostensiva a ordem social. 

A sociedade vem aumentando sua dívida para com seus jovens, à medida 

que nega de alguma forma as condições mínimas para que se distancie de 

situações conflitantes com a lei ou nelas não reingresse. Apesar das ultimas 

iniciativas governamentais e de organizações não governamentais na 

elaboração e efetivação de programas educativos e formativos para essa 

população, há muito ainda por fazer. A falta de interesse político para mudar 

este triste cenário onde crianças e adolescentes precisam de medidas 

socioeducativas porque não há um plano de ação social eficiente para mantê-

las longe da delinquência, ou seja, o que não se aplica a frase “é melhor 

prevenir do que remediar”, é muito mais cômodo culpar os adolescentes do que 
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reconhecer as falhas do sistema que se apresenta e se resume em políticas 

assistencialistas.  

Enquanto o adolescente lida com conflitos interiores e mudanças 

corporais e psicológicas, a sociedade apresenta-se de forma contraditória e de 

tal complexidade que gera muita confusão. Além do que, se deve levar em 

consideração as classes sociais e suas contradições, pois uma criança e/ou 

adolescente pobre se torna adulto precocemente se comparando á classe 

média ou rica, que pode prolongar-se na adolescência por muito tempo, sendo 

esse um dos pontos, mas não o único. 

Os meios de comunicação deixam claro para a sociedade que as crianças 

e os adolescentes infratores estão a cada dia mais perigosos, julgam como 

criminosos, como quimera social, no entanto estes também são vitimas de um 

sistema em que ninguém quer tomar para si essa responsabilidade.  

O meio em que vivem exerce certa influência nas atitudes que esses 

seres possam ter. A ausência de direitos básicos, bem como a situação de 

risco a qual possam estar submetidos, cria um terreno propício ao 

desenvolvimento de atos anti-sociais. Não existem bandidos nem mocinhos, 

mas situações. São indivíduos reprovados de imediato para o exercício de uma 

vida digna, que procuram meios alternativos para reverter as desigualdades. 

Se não podem ter um par de tênis caro, assim como a criança de classe média, 

e se não recebem uma explicação convincente dos pais diante dessa 

impossibilidade, resolvem obter este bem por uma via transversa, qual seja a 

do crime. 

Osório (1989) diz que a sobrevivência não é do dia seguinte, mas a do dia 

de hoje, pois a miséria não é uma suposição, mas uma certeza, aparecendo a 

violência e o crime como única alternativa para nivelar os privilégios. Diógenes 

(1998, p.88-89) afirma:  

Em nenhum outro segmento social o vazio de 

referentes de autoridade, de lei, tem efeito tão 
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direto quanto na vivência juvenil. A ausência de 

valores sociais balizados por uma idéia de 

consenso, de constituição de referentes, capazes 

de forjar identidades coletivas, impulsiona jovens de 

diferentes condições ás práticas de violência  

A marginalidade, os desviantes, os percussores de 

uma contra cultura, fragmentos particulares de 

experiência social, expõe modos de sociabilidade 

não integrados á dinâmica social mais ampla. 

O que se pode concluir é que estamos vivenciando o presente, porém 

com influências do passado e implicações no futuro. 

Ninguém nasce infrator. Ninguém ao nascer tem o seu destino já traçado. 
Existe a maior ou menor probabilidade de se comportarem honestamente 
(segundo alguns valores), em função do ambiente a que foram expostos. Um 
infrator não nasce como tal, é produzido pela sociedade. Conforme Kruguer 
(1986, p.24):  

A situação em que se encontram os adolescentes 
infratores é similar a do sistema prisional para 
maiores de 18 anos. A maioria é composta por 
homens, da classe baixa, em péssimas condições 
de assistência familiar, com pouca ou nenhuma 
perspectiva de futuro promissor, foram apreendidos 
na prática de atos infracionais, correspondentes a 
crimes contra o patrimônio e possuem baixa 
escolaridade. 

Dessa forma vale ressaltar que o retrato do sistema carcerário brasileiro é 

também fruto de um processo e criminalização da pobreza, já que muitos 

infratores ricos não são seque advertido, muito menos presos. 

Apesar dos esforços empreendidos pela escola, por entidades 

governamentais e não governamentais e pela sociedade de modo geral, para 

tirar as crianças e adolescentes da rua e trazer para a escola, principalmente 

os que se encontra em situação de risco, o número de jovens infratores 

continua crescendo. 
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Faz-se necessário implementar ações e criar estratégias em parceria com 

a família, para que estes obstáculos sejam vencidos. Ademais, não basta que 

todas as crianças estejam na escola, é preciso que estejam em escolas com 

qualidade, pois do contrário a escola será apenas mais uma grande 

oportunidade de a criança e o adolescente se aproximarem do mundo do 

crime. 

 

1.3 Caracterização das medidas socioeducativas “Aspectos legais”  

No capítulo IV do ECA, que cuida das Medidas Socioeducativas, está o 

art. 112, prevendo as seguintes medidas: 

Art. 112 – Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

Competente poderá aplicar ao adolescente 

as seguintes medidas: 

I – advertência; 

II – obrigação de reparar o dano; 

III – prestação de serviços à comunidade; 

IV – liberdade assistida; 

V – inserção em regime de semiliberdade; 

VI – internação em estabelecimento educacional; 

VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 

Comentemos a seguir cada uma delas de forma superficial, para ao final 

nos determos mais àquela que é objeto deste trabalho, a internação. 

 

a) Advertência 
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Aplica-se ao adolescente que cometeu ato infracional de pouca gravidade 

e pela primeira vez. O procedimento deverá ser reduzido a termo e assinado, 

como alega o art. 115, do ECA. 

O art. 114, § único, do ECA, afirma que a imposição da advertência 

pressupõe a prova da materialidade e de suficientes indícios da autoria do ato 

praticado pelo adolescente. 

  

b) Obrigação de reparar o dano 

 

É uma medida que visa à restituição da coisa, ao ressarcimento do dano 

sofrido pela vítima e/ou à compensação do prejuízo desta pelo adolescente 

infrator. 

 

Caso o adolescente infrator não possua meios de reparar o dano, se 

possível, o encargo passará a ser dos pais, permitindo a imposição de outra 

medida ao infrator para que o sentido pedagógico do sistema socioeducativo 

não seja esquecido. 

 

c) Prestação de serviços à comunidade 

 

Esta medida de efetiva por meio da execução de pequenas tarefas, ou 

serviços, em locais como escolas, hospitais e entidades assistenciais, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento de trabalhos voluntários de cunho 

social e humanitário, sendo atividades escolhidas de acordo com a condição do 

jovem. Como dita o art. 117 do ECA: 

  

A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais. 
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito 
horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, 



28 

 

de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal 
de trabalho. 

 

 

d) Liberdade assistida 

 

Para que esta se efetive o Estado deverá dispor ao jovem programas 

pedagógicos individualizados, orientadores adequados, respeitando as 

circunstâncias inerentes de cada adolescente, nos termos do art. 118 do ECA: 

  

A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida 
mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 
adolescente. 
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o 
caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de 
atendimento. 
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público 
e o defensor. 

  

A liberdade assistida é fixada por, pelo menos, seis meses, podendo o 

prazo ser alargado, sendo possível a sua substituição ou a sua revogação. Tais 

características estão configuradas no § 2º, do art. 118, do ECA:  

 

“A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 

podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída 

por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o 

defensor.” 

 

Na prática essa liberdade existe, mas de forma desassistida. Pois pela 

grande quantidade de processos e defasagem de profissionais, os núcleos 

ficam sem ter condições de acompanhar os jovens como é determinado por lei. 
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e) Inserção em regime de semiliberdade 

 

A semiliberdade possui caráter punitivo, já que, para o cumprimento da 

medida, há a necessidade do internamento do adolescente em uma unidade 

especializada, limitando, em parte, o direito de ir e vir do infrator. Como explica 

o art. 120, caput, do ECA:  

 

“O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o 
início, ou como forma de transição para o meio aberto, 
possibilitada a realização de atividades externas, 
independentemente de autorização judicial.” 

  

O regime também prevê uma qualidade pedagógica, como afirma o § 1º, 

do art. 120, do ECA: “é obrigatória a escolarização e a profissionalização, 

devendo sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na 

comunidade” Estas atividades serão realizadas fora da unidade de 

internamento, no período diurno. 

 

f) Internação em estabelecimento educacional 

 

O art. 121, caput, do ECA possibilita o entendimento sobre a medida, 

suas condições de imposição e desenvolvimento, embasadas na Política da 

Proteção Integral: “A internação constitui medida privativa da liberdade, sujei ta 

aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento.” 

 

O ECA, em seu art. 123, determina que a entidade de cumprimento da 

medida deva usar os critérios de idade, condição física e gravidade do ato 

infracional para separar os adolescentes internados, o que na prática não 

ocorre. 

 

Várias são as garantias oferecidas pela lei ao jovem infrator, que cumpre 

medida de internação, como as determinadas no art. 124, do ECA, que passam 
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pelo direito ao conhecimento de sua situação processual, de receber 

escolarização, profissionalização, de ter condições dignas para a sua 

permanência no internato. 

Mesmo dispondo de um leque de alternativas, alguns juízes ainda 

insistem na aplicação de medidas de privação de liberdade, mesmo sabendo 

das vantagens das medidas em meio aberto e/ou em regime de semiliberdade. 

Cabe ressaltar, por fim, que todos os jovens e adolescentes acusados 

de atos infracionais só podem ser encaminhados para as unidades privativas 

de liberdade ou de semiliberdade depois de sentenciados. 

 

2. A EJA COMO INSTRUMENTO DE RESSOCIALIZAÇÃO 

 

A medida socioeducativa de internação tem como objetivo a 

ressocialização do infrator, buscando assim que o mesmo tenha condições de 

retornar ao convívio em sociedade de forma digna, alem de outros recursos  

utilizando a educação como instrumento de mediação para se alcançar tais 

objetivos por vias de fato.  Mostrar as consequências de seus atos, refletindo o 

seu futuro dando-lhes as ferramentas necessárias através “escolarização e 

profissionalização”. Tentando mudar esse cenário de exclusão social bem 

como a falta de oportunidade. 

 

2.1 Entendendo a ressocialização. 

No Brasil as políticas sociais de atendimento á população infanto-juvenil 

propõem a “ressocialização”, a partir da compreensão da teoria de 

marginalidade. Daí objetivo da reintegração e ajustamento na sociedade, 

partindo do pressuposto de que a socialização das crianças, adolescentes e 
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jovens assistidos é deficiente e/ou foi interrompida quando estes passaram a 

se constituir em “problema social”. 

 Para que possamos entender a proposta de “ressocialização” dos 

adolescentes infratores que cumprem medida socioeducativa de internação é 

preciso que façamos um estudo acerca do processo de socialização. BOCK e 

outros (1995, p.212), assim se pronuncia: 

“O processo de socialização é a forma de apropriação das 
formas institucionais, isto é, a forma com que a realidade 
objetiva se apresenta como realidade subjetiva.”  

 

A socialização permite que sejam internalizados os padrões sociais de 

agir, pensar e sentir, permitidos socialmente. 

Dessa forma para alguns autores, a socialização apresenta-se como um 

processo que tem início com o nascimento do indivíduo, ou seja, quando este é 

introduzido no meio social. Para outros, esse processo se iniciaria antes do 

próprio nascimento, ainda no momento da gestação. Porém todas as 

concepções concordam que a socialização só termina com a morte do 

indivíduo. 

Assim, o processo de socialização se daria primeiramente na família. 

Para CHINOY (1975, p.121), a família é, geralmente, o principal órgão nesse 

processo. A família teria, portanto, a função guardiã na socialização da criança 

e do adolescente. Os pais, segundo MUSSEN (1975, p.3) são os principais 

socializadores, passando a servir como guias internalizadores. Assim, é 

esperado que a família proporcione o equipamento social básico que irá 

permitir á criança sua integração social. 

Quando o adolescente utiliza o ato infracional como mecanismo de 

revolta, na verdade está criticando o sistema que o marginalizou, o discriminou 

a vida inteira, o excluiu do mercado de trabalho, lhe deu uma escola de 

péssimas ou de nenhuma condição, o expulsou para um mundo de injustiças, o 
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sentenciou a uma vida miserável de perdas e sofrimentos, arrancando-lhe a 

esperança de um futuro promissor por vias legais. Assim, este adolescente 

apenas está a buscar vias alternativas de sobrevivência, se utilizando assim de 

condutas antissociais, tais como o roubo, o furto, o tráfico de drogas, dentre 

outras. 

A conduta deste tipo de adolescente se choca com o tipo de 

comportamento esperado pela sociedade. Então, o Poder Público se 

responsabiliza em contê-los. Desta forma, as políticas de atendimento á 

criança e ao adolescente terão que se empenhar para dar resposta a esse 

problema. Daí emerge o objetivo de ressocializar esses “menores problemas”, 

fazendo com que se adéquam ás normas sociais e desta forma sejam 

novamente integrados à sociedade. Para isto, são utilizadas medidas 

coercitivas de contenção e controle. 

Neste sentido, controle social, pressão social e força são os mecanismos 

que o Estado, as Políticas Sociais e as instituições recorrem para a 

“ressocialização”, do adolescente infrator. 

Não podemos ignorar o considerável número de jovens reincidentes, e o 

porquê isso se dá? Já que grande parte destes já havia cumprido alguma outra 

medida socioeducativa e volta a cometer atos infracionais em alguns casos 

mais graves que os anteriores e com maior frequência. Ao mesmo tempo, 

verificamos um discurso nas Unidades de Internação de uma “ressocialização” 

do adolescente infrator, afim de que o mesmo não reincida no mundo da 

criminalidade e se mantenha a “ordem” social. 

Isto é comprovado na citação de CAMPOS (1984, p.2), quando diz que 

“o objetivo das instituições de atendimento aos menores, conforme foi 

oficialmente declarado, é a ressocialização do menor, sua recuperação, tendo 

em vista sua reintegração na sociedade”. 

Verificamos, portanto, certa contradição entre a proposta da instituição e 

a realidade vivenciada pelo adolescente depois de saída do sistema de 
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internação. Acreditamos que o objetivo de ressocialização que é idealizado 

pela instituição não vem sendo atingido satisfatoriamente, tendo por base o 

aumento de jovens reincidentes que já cumpriram medida socioeducativa. 

A esta realidade, é mister enfatizar que grande parte dos adolescentes, 

ao cumprirem medida socioeducativa de internação, voltam para a mesma 

realidade, que se dá em meio ao desemprego, á situação de carências 

materiais (alimentação, moradia, entre outros), e imateriais (cultura, lazer, 

educação), ao uso de drogas. 

O período de internamento não lhes garante o ingresso em uma vida 

melhor, ficando esta restrita a promessa da instituição. São poucos os jovens 

que conseguem um trabalho digno e desejam realmente sair da criminalidade, 

pois, o egresso encontra lá fora a rejeição da sociedade, que o discrimina, o 

segrega, o estigmatiza. Consequentemente, este adolescente volta a cometer 

atos infracionais. Desta maneira, reproduz um círculo vicioso de vida, cujo 

desenlace muitas vezes desemboca na cadeia quando atingem a maioridade. 

A ressocialização do adolescente infrator seria possível se o sistema 

econômico de nosso país promovesse a igualdade e a inclusão social e 

pudesse assim dar a família as reais condições de proporcionar a socialização 

da criança e do adolescente. Da mesma forma, as políticas sociais deveriam 

ser direcionadas para o real cumprimento dos direitos da população infanto-

juvenil, dentro do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Em curto prazo, esta ressocialização seria atingida se as instituições de 

internação proporcionassem aos adolescentes internos um tratamento de 

cunho educativo, que busque formar pessoas autônomas e criticas, 

embasando-se em valores necessários para a vida em sociedade. Dessa forma 

não reduzindo a privação de liberdade tão somente a repressão e aplicação de 

normas de disciplina. E por último, esta ressocialização teria condições de ser 

efetuada com sucesso se a sociedade aceitasse o adolescente autor de ato 
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infracional, preservando sua identidade e não o estigmatizando como um 

eterno “marginal”. 

2.2 Analisando a EJA como instrumento de ressocialização 

 Com a constituição de 1988 – a chamada Constituição Cidadã - um novo 

debate acerca da educação de jovens e adultos ganhou espaço no cenário 

brasileiro. No entanto, as mudanças significativas só se concretizaram com a 

Lei de Diretrizes e Bases de 20 de dezembro de 1996 (Lei 9.394), que 

considerou a EJA como uma modalidade de ensino, nos termos do artigo 37 da 

Seção V - Da Educação de Jovens e Adultos: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 
na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3
o
  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento. 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de 
estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 
serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

Faz-se necessário entender a educação de jovens e adultos como uma educação que 

vise o pleno desenvolvimento do individuo e não apenas uma educação. 

Em consonância com esse pensamento, Haddad (2008, p.8) ressalta que 

“mais do que se ofertar uma escolarização inócua o que se deve ofertar é uma 
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educação libertadora aquela que leva a uma inserção critica no mundo e 

fomenta o dialogo e a participação”.  

A educação popular pretende associar o ser a pessoas do 
povo, a uma educação que pergunta a essas pessoas quem 
elas são. Ou seja, uma educação aberta para ouvir o que elas 
têm a dizer sobre como desejam ser; em qual mundo querem 
viver; em qual mundo da vida social estão dispostas a serem 
preparadas para preservar, criar ou transformar. (BRANDÃO, 
2008, p.44). 

 

Segundo Brandão (1995) a educação está baseada em uma relação 

entre as pessoas e as intenções que as mesmas possuem em ensinar e 

aprender. Ela produz um conjunto de crenças e ideias que envolvem as trocas 

de símbolos, bens e poderes que juntos constroem um tipo de sociedade, 

transformando-a através das ações e decisões tomadas pelos indivíduos.  

Nessa perspectiva é que acreditamos no poder transformador da 

educação, pois através das relações construídas no seu processo ensino-

aprendizagem as pessoas terão a possibilidade de reavaliar suas ações e 

valores, estabelecendo significados mais concretos.  

Dessa forma é de indubitável importância conhecer a realidade dos 

jovens que cumprem medidas socioeducativas, ter um olhar sensível para 

enxerga-lo na sua complexidade, suas dificuldades de aprendizagem, de 

relacionamento (afetividade), sua visão de mundo e seus anseios, somente 

dessa maneira é possível encontrar o caminho certo, “a educação adequada”, 

pois se a educação for uma realidade distante do educando não terá esta 

nenhum significado e por tanto o processo educacional será falho.   

         Saviane (2007, p.27) entende a educação como sendo “um processo por 

meio do qual a humanidade elabora a si mesma em todos os seus mais 

variados aspectos”. Partindo desse pressuposto, temos a educação como um 

mecanismo que é exercido nos diferentes espaços de convívio social e que 

colabora para a adequação do indivíduo na sociedade. 
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Uma das propostas para melhorar a educação vem sendo a 

necessidade de proporcionar uma educação participativa em que todos 

possam contribuir na construção da proposta pedagógica, dando sentido ao 

trabalho pedagógico e ao processo educativo como forma de melhorar a 

qualidade da educação. Segundo Veiga (1997), ao ser construída 

coletivamente por todos os membros representantes dos vários segmentos ( 

psicologia, serviço social, esporte, oficinas profissionalizantes) bem como os 

demais membros da instituição, a proposta pedagógica pretende oferecer 

melhorias na qualidade do processo educativo. 

        Concebemos que uma educação de qualidade além de possuir 

profissionais eficazes, deve propiciar conteúdos que vão além dos referentes 

presentes no cotidiano dos alunos, contribuindo para a formação de um sujeito 

ativo no seu processo de desenvolvimento. É papel da escola realizar a 

socialização do individuo, assim como desenvolver as capacidades cognitivas, 

afetivas e de relacionamento entre os alunos. Também sabemos que a escola 

sozinha não abarca todas as funções sendo necessário a co-participação de 

todos inclusive da família ainda que em muitos  caso essa participação seja 

mínima . 

 Segundo Pires e Formosinho (2001, p.27): “(....) é a sociedade que 

investe os seus membros na função educativa e os sanciona no respectivo 

exercício”. Isso se dá porque a educação vai ressaltar uma ação social, 

baseada no coletivo, e não em uma ação individual, daí ser ela a responsável 

por desenvolver a educação. A educação é uma prática social que contribui na 

construção histórica das pessoas através da ampliação do saber e da 

emancipação humana. 

A ação socioeducativa deve respeitar a fase de desenvolvimento sócio-

psíquico do adolescente. Levar em consideração suas potencialidades, sua 

subjetividade, suas capacidades e suas limitações. Isto garante a 

personalização de seu acompanhamento.  
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Nesse contexto o Plano Individual de Atendimento (PIA) “é um 

instrumento pedagógico fundamental para garantir a equidade no processo de 

cumprimento da medida socioeducativa.” (SINASE, item 6.1). Do ponto de vista 

operacional constitui-se em “uma importante ferramenta no acompanhamento 

da evolução pessoal e social do adolescente e na conquista de metas e 

compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o 

cumprimento de sua medida socioeducativa”.  

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, 
postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para 
participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do 
saber de pura experiência feito, que leve em conta as suas 
necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe ser 
sujeito de sua própria história. (FREIRE, 2001, p.16)  

Nessa perspectiva, a EJA, enquanto pertencente à Educação Popular, 

precisa estar comprometida com a elevação da escolaridade das classes 

populares, possibilitando um processo de ensino e aprendizagem voltado para 

a apropriação de saberes que permitam a (re) construção de conhecimentos 

que levem a participação dos educandos de forma mais efetiva na 

transformação da sociedade.  

Citamos alguns trechos do Documento Base para a VI Confintea:  

As estratégias didático-pedagógicas da EJA também tentam 
superar outros processos ainda marcados pela organização social da 
instituição escolar, hierarquizada como um sistema verticalizado, com 
os saberes e conhecimentos tomados como “conteúdos”, sem os 
quais o sujeito não adquire a legitimidade pelo que sabe. (2008, p.3). 

Argumenta ainda que:   

Um currículo para a EJA não pode ser previamente definido, se 
não passar pela mediação com os estudantes e seus saberes, e com 
a prática de seus professores, o que vai além do regulamentado, do 
consagrado, do sistematizado em referencias do ensino fundamental 
e do ensino médio, para reconhecer e legitimar currículos praticados. 
(2008, p.4) 
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A escola tem suas práticas, rotinas e propostas pedagógicas 

preestabelecidas podem, portanto ser responsáveis tanto aproximação quanto 

o afastamento dos educandos, desiludidos pela inadequação da oferta 

educacional em relação aos seus anseios. 

Dessa forma é preciso entender que a sala de aula, além de um espaço 

de aprendizagem, é também um lugar de refúgio, nesse momento eles se 

sentem fora da “prisão” quando estão no espaço escolar. Mesmo com limitação 

do material didático (às vezes faltam coisas simples como lápis, caderno, 

caneta), e os que estão disponíveis ficam restrito apenas a sala de aula e sob o 

controle e vigilância permanente não só da professora mais dos instrutores 

educacionais, sendo expressamente proibido levar uma folha ou um simples 

lápis, porém mesmo diante das adversidades tudo o que as professores trazem 

soam como novidade para eles. Isso está de acordo com o que diz Vieira 

(2008, p. 23): “O espaço da escola prisional torna-se, para aquelas pessoas 

privadas de liberdade, um local de possibilidade de rompimento com o 

‘aprisionamento’, um espaço de intervenção social em que o professor investe, 

além de suas habilidades profissionais, o que é como pessoa”. 

A esse respeito acrescenta Vigotsky (1992) em seu discurso a 

importância da motivação quando diz, "O interesse pela atividade é um 

importante ingrediente no processo de aprendizagem”. Ainda segundo o 

mesmo  “A motivação para aprender é sempre determinada em grande parte 

pelos valores que apoiam e justificam essa aprendizagem.”  

Para que se desenvolva um estudo satisfatório e se obtenha melhores 

rendimentos na aprendizagem além de um clima favorável ao saber e a 

motivação que leve ao interesse do aluno é importante lembrar que o processo 

de ensino guarda semelhanças com a investigação, à prática por si só não gera 

um conhecimento é necessário uma explicação. 

             É extremamente importante que o professor oferte o que esta para 

além da educação descrita nos parâmetros educacionais, demonstre através 

de sua postura atitudes que permitam os educandos se sentirem pessoas 
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importantes, refletir sobre a sua realidade, mostrar possibilidades, acrescentar-

lhes saberes necessários e valores para a vida.    

3. O PROCESSO EDUCATIVO VIVENCIADO PELOS SOCIEDUCANDOS. 

O Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider recebe adolescentes 

de 18 a 21 anos, que praticaram todos os tipos de atos infracionais, sem 

especificação, com o intuito de resgatar esse jovem, dando-lhe oportunidade 

de estudo, cursos profissionalizantes, acendendo a esperança nesses jovens 

de um futuro melhor e dentro da lei. O período de 03 anos que o ECA 

determina é questionado por muitos, sendo caracterizado como um privilégio 

aos menores infratores. Dentre as oportunidades disponibilizadas nos Centros, 

muitos jovens ao progredirem na medida não recebem um apoio do Estado pra 

seguir em frente, um incentivo, um estímulo, voltando a reincidir, e permanecer 

no mundo do crime. 

  

3.1. Apresentando o CECAL 

O CECAL localiza-se na Rua Ipaumirim, nº 830, no bairro Planalto Airton 

Senna, na Cidade de Fortaleza. Foi inaugurado em 16 de dezembro de 2000, 

com a capacidade prevista para (60) sessenta jovens do sexo masculino – 

autores de atos infracionais de natureza grave. Apesar da capacidade para 

sessenta socioeducandos, o CECAL chega a atender mensalmente cento e 

cinquenta e sete jovens (157). 

As Diretrizes da Proposta Pedagógica desta instituição contemplam as 

seguintes intenções, a saber: 

Transformação de fragilidades e vícios sociais em valores 
éticos e mais; resgate de identidade e auto estima; educação, 
artes e profissionalização como canais de socialização e 
reinserção social. Ênfase na individualização no reforço á sua 
relação interpessoal com atores que exercem influência no 
processo de ressocialização; educação para a vida com 
desenvolvimento de habilidades e atividades e essenciais em 
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qualquer ser humano (confiança, motivação, esforço, 
responsabilidade, perseverança, altruísmo e iniciativa). Normas 
de funcionamento da Unidade: (PROPOSTA DE 
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFL ITO COM A 
LEI NO CEARÁ, 2002.p.25). 

 

 Instalada em um espaço físico de 7.200 metros quadrados, a Unidade 

conta com 06 blocos assim distribuídos: o Bloco Administrativo, onde 

funcionam a diretoria, a secretaria, a recepção, a vistoria, o controle de portão 

e a segurança eletrônica; o Bloco Técnico (Serviço Social, Pedagogia, 

Psicologia, Odontologia, Enfermaria e o Jurídico); o Bloco de segurança 

externa (alojamento e apoio aos policiais militares); o Bloco de serviços 

(cozinha, lavanderia, almoxarifado, refeitório, sanitário e vestuário); o Bloco de 

dormitórios (seis blocos com 10 dormitórios destinados a acomodações dos 

jovens); o Bloco de isolamento (esse espaço é denominado também de tranca 

ou contenção e é destinado aos jovens indisciplinados, como uma forma de 

castigo (10 dormitórios); o Bloco de ensino e lazer (05 salas de aula, laboratório 

de informática, biblioteca, 09 oficinas profissionalizantes, coordenação de 

pedagogia, 01 campo de futebol, 01 quadra poliesportiva, templo ecumênico e 

venustério 2) atualmente desativado por medida de segurança. 

  Os socioeducandos do CECAL estão regularmente matriculados no 

CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) do Bairro José Walter, pois o 

ensino formal é obrigatório. As aulas acontecem dentro do próprio Centro, no 

bloco de ensino, todos os dias. 

São desenvolvidas também na Unidade oficinas de caráter 

profissionalizante como rede e tecelagem artesanal nas quais o produto final é 

levado às feiras de artesanato como a CEART, ocasionando assim uma renda, 

em que o jovem ganha uma porcentagem por sua produção. Também existem 

                                                
2 Espaço destinado á visita íntima dos socioeducandos, cujo critérios para utilização são: 
possuir um relacionamento estável, ou companheira / namorada ser maior de 14 anos 
mediante autorização de responsável legal (com essa idade ate os 16 anos, mesmo com 
autorização de um responsável, só é liberado se a jovem possuir filho(s) cm o socioeducando) 
e bom comportamento na Unidade. 
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oficinas de cunho terapêutico como capoeira e música, onde os jovens com 

melhor desempenho participam de apresentações externas. 

Algumas dificuldades como a falta de materiais que não são repassados 

para as Unidades, ocasionando assim o não funcionamento das oficinas, como 

também a falta de estrutura, fazendo com que poucos jovens tenham 

possibilidade de aprendizado e de uma possível renda. 

No CECAL há instalações da fábrica MARISOL, que tem como propósito 

profissionalizar os jovens em costura industrial. Inicialmente há uma prova 

seletiva, em que só podem participar os jovens que possuem todos os 

documentos pessoais (RG,CPF,CTPS,FOTO,CERTIDÃO DE NASCIMENTO), 

são 60 vagas, divididas no período da manhã e da tarde. Os jovens aprendem 

a profissão de costureiro industrial, com carteira assinada, um percentual 

referente à sua produção no mês e com a possibilidade de ser contratado pela 

Fábrica Marisol quando for desligado da Unidade, sendo assim uma das 

oficinas mais procuradas no Centro por dispor de tantas oportunidades, mais 

infelizmente não há vagas para todos, e muitos jovens habilidosos e capazes 

não são convocados na seleção. 

Há alguns casos de jovens que ao serem desligados do CECAL 

conseguiram empregos, mediante seu empenho em oficinas oferecidas pelo 

Centro. Esses jovens conseguiram sair do mundo do crime graças à 

oportunidade que tiveram no Centro, ainda que com as dificuldades existentes. 

É com base nesta estatística, ainda pequena, que as pessoas que ali 

trabalham acreditam estarem no caminho certo, uma alternativa viável à 

repressão pura e simples e à falta de amor e compreensão.  
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3.2 A eficácia da EJA com instrumento de ressocialização e a análise dos 

sujeitos investigados 

“Não me diga o que devo ser não me diga o que devo fazer. Pois esse é o 

meu jeito e eu quero, eu quero ser eu. Eu não sou você. Você nasceu para 

mandar e eu nasci para desobedecer. Você não é meu e eu não sou seu.” (Eu 

não sou você – Cólera) 

 

A pesquisa ocorreu no período de agosto a outubro no ano de 2012. 

Escolhemos como procedimento de pesquisa o estudo de caso, por ser um 

método qualitativo que objetiva aprofundar uma unidade individual.  De acordo 

com Yin (2001, p.19): 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo “como” e “porque”, quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 
contexto da vida real.  

        O estudo de caso possibilita a compreensão dos fenômenos 

individuais, assim como dos processos organizacionais e políticos da 

sociedade. Esse estudo é uma ferramenta que destaca a forma e os motivos 

que levaram a uma dada decisão. Conforme Yin (2001, p.33), “O estudo de 

caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo 

com a lógica de planejamento incorporando abordagens especificas à coletas 

de dados e à análise de dados”.  

 Acreditamos que esse método seja útil quando o fenômeno a ser 

estudado é amplo e complexo e o fenômeno não pode ser estudado fora do 

contexto onde ocorre naturalmente. Assim ocorre com nosso objeto, dada à 

necessidade de analisar a eficácia da EJA como instrumento para 

ressocialização de jovens em conflito com a lei. 

Assim, foram aplicadas entrevistas estruturadas a 05 adolescentes, sendo 

2 do primeiro segmento, 2 do segundo e 1 do ensino médio.   
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. A escolha desses sujeitos se deu pelo fato de entendermos que para 

compreendermos como acontece a ressocialização pela EJA é necessário 

haver um relacionamento baseado no respeito e da cooperação entre os 

socioeducandos e o professor. Esses membros devem contribuir na construção 

de um ambiente permeado de práticas descentralizadoras. 

 As perguntas elaboradas buscaram conhecer a visão do adolescente 

(educando) sobre o papel da escola no sistema de medidas socioeducativas 

indagando sobre a importância dessa educação na sua vida, bem como sua 

reinserção na sociedade. Colocamos o tempo de vivência que os pesquisados 

possuíam no sistema, por considerar que o tempo de privação de liberdade e a 

idade determinam a singularidade da vivência do educando no ambiente e 

influenciam seu olhar sobre a escola, a questão da aprendizagem, se 

realmente aprendem e se há uma identificação dos conteúdos dados, quais as 

principais dificuldades.  

      O roteiro de entrevista foi composto por oito perguntas Dessa forma, 

podemos perceber a concepção de cada um e posteriormente analisá-las, 

examinando as possíveis contradições entre elas. 

Para analisar os dados e preservar a identidade dos sujeitos, estes 

foram identificados como A1 (adolescente 1) A2 ( adolescente 2) e A3 ( 

adolescente 3)  A4 e A5 (adolescente 4 e 5 respectivamente). 

Todos os adolescentes entrevistados são alfabetizados e encontram-se 

em níveis diferentes, pois participam dos dois seguimentos que são, o EJA I e 

II e ensino médio. 

1) Ao perguntarmos sobre o tempo em que se encontram nas 

medidas socioeducativas: 

A1: “Estou na vida do crime desde os doze anos, mas a minha primeira 

queda foi aos 16, faz uns três anos que eu passo de casa em casa”.  

A2: “Estou no Cecal desde 2010, mas já tive 6 meses no São Miguel.” 
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A3: Sei lá, ta com tanto tempo que o nego tá preso que já perdi as 

contas, acho que é uns 4 anos mais ou menos”.  

A4: “Aqui no Cecal eu to com uns 8 meses, mas essa é a segunda 

queda do nego”. 

A5: “Ei essa é a segunda queda, juntando acho que eu to com uns 2 

anos e qualquer coisa”. 

Como podemos perceber todos os sujeitos entrevistados são 

reincidentes, estão nas medidas há algum tempo, conhecem o sistema e por 

isso podem falar com propriedade o porquê continuam nela, porquê não foram 

de fato ressocializados. 

Afim de conhecer a visão do aluno a cerca da educação perguntamos? 

2) O que é educação para você? E qual a sua importância? 

A1: “Educação é a pessoa estudar, ser educado e é importante pra gente se 

interar das coisas, saber contar, ler, ficar esperto”. 

A2: “A educação é pra ensinar a gente a ler, escrever, fazer conta, é importante 

porque pra gente trabalhar precisa ter educação se não, não consegue um 

emprego rochedo”. 

A3: “Sei não, pra mim não é importante, mas aqui o nego tem que vim pra sala 

de aula, se não passa o dia trancado feito bicho, aí pega mais seis meses”. 

A4: “A educação é importante se não nós não consegue trabalhar, pegar um 

ônibus, contar um dinheiro, eu acho que é importante ter educação”. 

A5: “Todo mundo tem que ter educação, saber ler, escrever, fazer contas, 

contar dinheiro, pra arranjar um emprego precisa ter educação”. 

Com exceção ao adolescente 3, fica evidenciado nas falas, (ainda que 

expresso de forma singular, a maneira deles) que estes reconhecem a 
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importância da educação como recurso de sobrevivência necessário frente as 

exigências sociais, inclusive como condição para se conseguir um bom 

trabalho.   

       Baseada nesta concepção sobre o conceito de educação é que 

Ferreira (2007) afirma que a escola é uma instituição em que as pessoas 

valorizam e depositam nela expectativas de ascensão social, através da 

inserção do individuo no mundo do trabalho. 

Nesse contexto também é de grande relevância, conhecer as praticas 

pedagógicas desenvolvidas na sala de aula, porem sob a perspectiva dos 

socioeducandos. 

3) Como você avalia sua professora? Ela sabe ensinar?  

A1: “Ela sabe ensinar, conversa com a gente, traz umas historinhas rocheda, 

mas é que o livro é muito difícil, Da logo uma impaciência no nego” 

A2: “Eu do mô valor a aula da professora, mais só quando ela passa umas 

coisas legal, um filme, uma brincadeira, ela conversa com a gente, mais 

quando ela passa muito dever aí da logo uma dor no crânio. Ela sabe ensinar o 

nego é que tem a mente fraca”. 

A3: “A professora é “dez anos” ela diz que o elemento tem que estudar pra 

mudar de vida, arranjar um emprego, sair dessa vida, dá umas ideias assim tá 

ligado? Mais num dá pra mim não, os dever que a gente faz serve pra quê? Eu 

já sei ler, contar ta firmeza”. 

A4: “As professoras são boas, tem paciência ensina a gente, mas tem hora que 

o nego tá com a mente conturbada num entende nada, ai num dá nem vontade 

de ficar na sala de aula, só pensando na liberta ta interado, na família, aí num 

da pra aprender nada”. 

A5: “Ei só não aprende quem não quer, as professoras ensina, nóis, troca uma 

ideia, que a gente tem que mudar de vida pensar na família, ensina coisa que 
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não tem no livro, pergunta a nós a nossa opinião das coisas, ensina os nossos 

direitos e deveres, se nós num entender ela ensina de novo”. 

Conforme foi relatado não há reclamações quanto o professor em si e 

sua postura profissional, pelo contrario foram elogiados pela atenção, repeito e 

compreensão, no entanto o conteúdo didático foi citado como algo fora da 

realidade, dificultando o processo de ensino aprendizagem, quando na 

realidade deveria ser um instrumento facilitador do processo. 

A educação deve ser uma via de mão dupla. Segundo Brandão (1995) a 

educação está baseada em uma relação entre as pessoas e as intenções que 

as mesmas possuem em ensinar e aprender. Ela produz um conjunto de 

crenças e ideias que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que 

juntos constroem um tipo de sociedade, transformando-a através das ações e 

decisões tomadas pelos indivíduos.  

 Baseado nessa perspectiva é que acreditamos no poder transformador 

da educação, pois através das relações construídas no seu processo ensino-

aprendizagem as pessoas terão a possibilidade de reavaliar suas ações e 

valores, estabelecendo significados mais concretos fazendo sentido para o 

educando.  

4) Os conteúdos vistos na sala de aula têm a ver com a sua realidade? 

O que você mudaria? 

As respostas foram unanimes “Não” e o que precisa melhorar como já foi 

citado anteriormente são os “livros” os conteúdos, dessa forma 

compreendemos que estes precisam fazer um paralelo com a realidade, 

podendo ainda o professor realizar outras atividades para atrair os educandos 

como: rodas de conversas, incentivar a leitura com textos que despertem o 

interesse deles, utilizar portadores de textos que façam parte de sua rotina, 

trabalhar história e geografia com filmes, a matemática com jogos como por 

exemplo utilizando o tabuleiro da dama, são algumas das estratégias para 

tornar a aula mais interessante. 
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A esse repeito afirma Vigotsky (1991) “A motivação para aprender é 

sempre determinada em grande parte pelos valores que apoiam e justificam 

essa aprendizagem”.  

5) Existe algum fator que dificulta sua aprendizagem? Cite quais são 

eles. 

A1: “Falta o material, tipo assim, nois não pode levar o caderno, o livro, 

o lápis a caneta ou qualquer coisa pro bloco, pra estudar, ler alguma 

coisa, escrever uma carta, se o elemento levar uma folha vai é pra 

tranca, só pode fazer dever na sala, ai lá no bloco que o nego precisa 

ocupar a mente fica sem fazer nada, só pegando viagem”. 

A2: “Quando o nego ta prestando atenção na aula, ai tem que sair pra 

atendimento com a assistente social, a psicóloga, o advogado ou então 

porque é visita e é claro que é melhor ir pra visita do que ficar na sala”. 

A3: “É embaçado, eu acho que eu tenho um problema de crânio, o 

elemento começa a ler o texto grande assim ta ligado? num entende 

nada, da logo raiva, mas a culpa não é da professora que ela é mô 

limpeza é com o nego mesmo, também aqui qualquer coisa que 

elemento faz vai pra tranca, mas eu num to nem vendo”. 

A4: “A escola poderia parecer mais com uma escola, a gente é vigiado 

o tempo todo, não pode levar uma folha de papel e um lápis pra 

escrever uma carta, qualquer coisa que o elemento fale na aula os 

instrutor leva nois pro bloco ou pra tranca”. 

A5: “Não dá pra esquecer que o nego tá preso, as vezes a família 

abandona uns e outros, a gente se sente só, aí passa mil coisas no 

pensamento, os inimigos, essas coisas, aí. As vezes também demora 

pra ser atendido, é uma lenda o nego ser chamado pra falar com a 

assistente social e a psicóloga e tudo isso atrapalha o nego na sala de 
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aula porque como é que ele vai se interar das coisas. Quando eu to com 

a mente conturbada não quero nem ir pra sala”. 

  

A questão da tranca citada pelo A3 e A4 que é quando por motivo de 

disciplina o educando fica numa espécie de “castigo” por vários dias impedidos 

de frequentarem normalmente as aulas, essa medida só demonstra as falhas 

de um sistema em sua realidade paradoxal que tem a missão de diminuir os 

conflitos sociais e no entanto utiliza-se de meios que promovem ainda mais 

conflitos. 

Os fatores psicológicos e a ausência da família como citou o A5 também 

são fatores que dificultam o processo de aprendizagem. Todavia, mesmo 

sabendo da desestrutura familiar acreditamos que a família é indispensável na 

orientação das tarefas educacionais, pois sem ela a escola não terá condições 

de proporcionar uma educação que proporcione uma função social. De acordo 

com Zagury (2008, p.85) “é sempre bom repetir que ninguém substitui os pais 

na tarefa de educar, de socializar, de ensinar o que é certo e o que é errado, de 

formar cidadãos éticos e de dar valores aos filhos”. A família não deve transferir 

seus poderes educacionais para os professores e para escola no caso o 

“centro educacional de medidas socioeducativas”, pois é sua função 

proporcionar a estabilidade emocional do jovem.  

 

6) A educação ofertada no Centro educacional Aloísio Lorscheider – 

CECAL contribui para sua ressocialização? 

A1: “Contribui sim, alem da aula, tem curso pro nego aprender um 

monte de coisas, mas só é uns e outros que querem”. 

A2: “Sim, se o nego quiser mudar de vida ele muda, aí vai depender dos 

pensamentos do elemento, a professora sempre diz que a gente é que 

tem que querer não adianta a mãe, o pai querer tem que ser nois”.      
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A3: “Não, aqui o elemento sai pior do que entra, aqui é a escola do 

crime, porquê o nego vem pra cá de laranja, apanha, fica preso ai se 

revolta ai vai pra vida do crime, quem que vai dar um emprego pra gente 

que nem nois”. 

A4: “Contribui porque a gente tem que estudar aqui, todo mundo diz que 

o elemento tem que mudar de vida, tem curso, tem trabalho, mas só 

muda se elemento quiser. Eu quero mudar sim tô trabalhando na fabrica, 

estudando e quando eu sair vou procurar um emprego, mas se num tiver 

aí ta interado né? O nego num vai nem morrer de fome”.    

A5: “Uns e outros diz que aqui é a engorda, que o nego sai pior do que o 

que entra mais eu não acho não. Aqui os elementos tem a chance de 

mudar os pensamentos, mas o que acontece é que quando o nego sai 

ninguém da oportunidade, só vê o nego como bandido, é por isso que o 

nego tem voltar pro mundo do crime, já que num tem outro mesmo”.  

O A3 tem a visão que muita gente na sociedade tem, até mesmo presos do 

sistema penitenciário, pois em sua grande maioria já internalizaram  

7) O que precisa melhorar para que essa ressocialização de foto 

aconteça para todos que cumprem medidas socioeducativas? 

Podemos sintetizar as respostas com uma única palavra: 

“OPORTUNIDADE” todos em seu discurso citaram a falta de oportunidade 

como maior entrave para a ressocialização. 
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Conclusão 

Conseguimos nesse estudo, nos aprofundar em temas como: a 

adolescência e o ato infracional, reincidência, ressocialização, família, 

educação (EJA), o ECA, SINASE, a realidade das medidas socioeducativas e a 

visão dos socioeducandos enquanto a sua própria ressocialização.    

 A pesquisa de campo se faz necessária na medida em que através dela 

iremos elucidarmos as dúvidas que tivemos ao estudarmos as teorias e 

conceitos apresentados pelos autores. As entrevistas realizadas foram 

essenciais para conhecermos as visões dos socioeducandos sobre o tema 

abordado nessa pesquisa. 

 Nesse contexto a medida socioeducativa de internação, como também 

as outras medidas, promove ou “deveria promover” o retorno do jovem à 

sociedade e a sua família, com o intuito de conscientizá-lo que sua atitude 

infracional o exclui do sistema social, e por esse motivo devem procurar 

superar todas as dificuldades, e sair do ambiente de criminalidade. Um dos 

objetivos dos Centros é busca encontrar dentro de cada jovem a sua vocação, 

o auxiliando com cursos profissionalizantes que visem ajudar na sua 

perspectiva de vida no seu retorno ao convívio social. 

No então por que alguns adolescentes reincidem e outros não, apesar 

de estarem inscritos em situação semelhante de vulnerabilidade social? Qual a 

visão do adolescente frente ao que é proposto como condição de cumprimento 

da medida? Qual a visão do adolescente sobre o trabalho de orientação e 

comportamento da equipe pedagógica? 

A escola nesse cenário é suma importância, pois a educação acaba 

sendo o principal elo entre o jovem e a sociedade utilizado mecanismos 

eficazes que busca dentro do processo educativo em si a emancipação do ser, 

primando o seu pleno desenvolvimento, numa perspectiva holística, pois 

estamos falando de uma formação que esta para alem dos conteúdos 

escolares, que adquire, portanto um valor decisivo na vida de qualquer pessoa 
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principalmente se tratando de jovens em conflito com a lei a que se pretende 

ressocializar.  

Ficou evidenciado nas falas dos entrevistados que para evitar a 

reincidência não depende só de sua vontade ou dos esforços empreendidos 

pela equipe técnica, mas também, dos recursos comunitários da participação 

da família (que muitas vezes precisa ser inserida em programas de assistência 

social que não existem) e do Poder Público através da criação de mecanismos 

de garantia dos direitos sociais básicos. 

Os adolescentes que reincidem não encontram acesso às políticas 

sociais compensatórias que minimizem sua situação de vulnerabilidade social: 

as condições de cumprimento da medida e a orientação e acompanhamento 

feitos ela equipe interdisciplinar não oferecem, por si só, alternativas para o 

rompimento com a prática delitiva. 

Na realidade a falta de oportunidades no mercado de trabalho e no 

tocante à profissionalização confirmam as dificuldades ainda maiores dos 

jovens das classes populares em transcender as barreiras da segregação e 

estigmatização social, já que estes encontram obstáculos de acesso às vias de 

reconhecimento social através da educação e do trabalho. 

Compreendemos que só haverá realmente a ressocialização se houver 

um acompanhamento após a reinserção do mesmo em convívio social, 

orientação familiar com psicólogos e assistentes sociais, encaminhamento a 

empregos e incentivo para que este jovem de continuidade aos estudos. 

Não estamos falando de uma realidade utópica, nem falaciosa as 

medidas socioeducativas podem ser sim aprimoradas e melhor trabalhadas 

para conseguir aquilo que lhe é incumbido “a ressocialização” permitir que 

adolescentes e jovens que cometeram ato infracionais tenham uma nova 

chance perante a sociedade. 
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APÊNDICE 1 

Modelo de entrevista com adolescente 

1. Identificação: 

Nome:  
Segmento educacional: 
Quanto tempo está nas medidas? 
É alfabetizado? 

1) O que é educação para você? E qual a sua importância? 

2) O que você acha da educação de jovens e adultos oferecida nas 

medidas socioeducativas? Dá para aprender alguma coisa? 

3) Como você avalia seu professor (a)? Ele (a) sabe ensinar? 

4) Os conteúdos visto na sala de aula tem a ver com a sua realidade? O 

que você mudaria? 

5) Existe algum fator que dificulta sua aprendizagem? Cite quais são eles. 

6) A educação ofertada no Centro educacional Aloísio Lorscheider – 

CECAL contribui para sua ressocialização? 

7) O que precisa melhorar para que essa ressocialização de foto aconteça 

para todos que cumprem medidas socioeducativas? 
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