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RESUMO 

 

Esta pesquisa descreve o trabalho de alfabetização realizado com adolescentes em conflito 

coma lei no Centro Educacional São Miguel, objetivando conhecer com mais profundidade o 

que acontece em sala de aula, no tocante a leitura e a escrita e principalmente a leitura e 

compreensão de mundo realizada por esses adolescentes. O estudo se apropria, em parte, dos 

trabalhos de Paulo Freire como recurso norteador na construção deste trabalho. Enfatiza a 

presença do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo-SINASE, diretrizes regulamentadoras das medidas socioeducativas nos 

Centros Educacionais. O estudo mostra ainda a postura da educação frente à violência juvenil 

e como os profissionais envolvidos com esta educação se comportam diante desta situação. É 

uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e interpretativo da realidade observada, a partir 

de dados constituídos através de relatos da experiência vivenciada pelos jovens, os 

professores e os educadores sociais. A análise dos dados demonstra que o processo de 

alfabetização nas medidas socioeducativas, principalmente no CESM, necessita de um 

aprimoramento de forma que venha a estimular cada vez mais os socioeducandos o gosto pela 

leitura e escrita. 

Palavra-chave: Alfabetização, adolescentes, ressocialização, dificuldade, aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research describes the work conducted with adolescent literacy in conflict coma law 

Educational Center in São Miguel, in order to know more deeply what happens in the 

classroom, in regard to reading and writing and especially reading and understanding of the 

world held by those teenagers. The study appropriates partly the work of Paulo Freire as a 

resource in guiding the construction of this work. Emphasizes the presence of the Statute of 

Children and Adolescents-ACE and National System of Socio-SINASE, regulatory guidelines 

socio-educational measures in Educational Centers. The study also shows the attitude of the 

education front to youth violence and how the professionals involved with this education 

behave faced with this situation. It is a qualitative, descriptive and interpretive reality of the 

observed data from reports made through the lived experience of young people, teachers and 

educators. Data analysis shows that the literacy process in educational measures, mainly in the 

CESM, requires an enhancement so that will stimulate increasingly socioeducandos a taste for 

reading and writing. 

 

Key-word: Literacy, teenagers, resocialization, difficulty learning. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho tem como objetivo verificar e compreender a (in)eficácia do 

processo de alfabetização no Centro Educacional São Miguel, aplicado aos adolescentes 

envolvidos com atos infracionais. 

 Com vistas a ofertar conhecimentos sobre a importância do Processo de 

Alfabetização, direcionei minha pesquisa ao Centro, uma instituição localizada à rua Menor 

Jerônimo, s/n, bairro Passaré, em Fortaleza - Ceará. É uma casa de internação provisória, 

porém, dada a necessidade da demanda, a mesma recebe adolescentes envolvidos em atos 

infracionais com outros tipos de medidas socioeducativas, ou seja: sentenciados e sanção. 

Assim sendo, o Centro Educacional São Miguel adota um método de trabalho voltado para o 

atendimento técnico, educacional e jurídico. Do mesmo modo os adolescentes recebem  

atendimento médico, odontológico e um serviço de enfermagem, o qual realiza atendimento e 

encaminhamento desses jovens aos hospitais sempre que necessário for. 

A Unidade funciona com uma dinâmica de trabalho de forma que os adolescentes 

são distribuídos em bloco e agrupados em número de quatro por dormitórios. Os blocos são 

assistidos pelos educadores sociais com uma jornada de trabalho de vinte e quatro horas, 

havendo revezamento. 

O Centro em sua estrutura física funciona também com um espaço denominado 

anexo, o qual acolhe os adolescentes envolvidos com atos infracionais de maior gravidade. 

Estes são distribuídos por dormitórios com condição de convívio e adaptação, alguns em 

período provisório por até quarenta e cinco dias, sendo reconduzido para outras Unidades ou 

postos em liberdade, sendo entregue aos seus familiares. 

Durante o período de internação, os adolescentes têm direito a receber visitas de 

seus familiares: pais, avós, irmãos e companheira. A visita acontece duas vezes por semana 

mediante a apresentação de uma carteira de identificação emitida pelo setor social, que 

funciona como uma espécie de autorização. 

O CESM conta também com a colaboração de um número bem significativo de 

educadores sociais que fazem o acompanhamento e proteção aos internos desta Unidade, bem 

como a participação nos trabalhos pedagógico e escolar, principalmente em sala de aula. 
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Percebe-se que o Centro Educacional São Miguel é comprometido com a ressocialização e 

com a transformação individual e coletiva dos seus protagonistas, da Instituição e da 

sociedade. Nesta perspectiva o CESM proporciona aos seus adolescentes internos uma rotina 

de atividades educativas, envolvendo escola, trabalho, oficinas profissionalizantes, prática 

desportiva, atividade de espiritualidade, higiene pessoal e limpeza, tempo livre para o lazer, 

grupo terapêutico, grupo de família e atendimento individual. 

Freinet (2001,p.19-21) traz em sua pedagogia a preocupação com a formação 

social do individuo e cita que é importante uma educação através do trabalho mútuo e da 

cooperação de todos. 

Este pensamento parte da premissa de que a educação, principalmente a 

alfabetização é o princípio da formação educacional do sujeito, é algo vivo e que se faz 

necessário em todos os momentos da vida, seja pessoal, seja coletiva. 

Um dos motivos para escolher este tema, foi o número de adolescentes 

encontrados no CESM, cumprindo medidas socioeducativas, que não sabem ler e nem 

escrever, isto deixou-me inquieta com tantos jovens analfabetos. 

Este trabalho caracterizou-se numa abordagem qualitativa com a utilização de 

estudo de caso. Levando-se em consideração, este trabalho objetiva também compreender de 

que forma a alfabetização é trabalhada no Centro Educacional São Miguel com adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas, utilizando-se uma interação entre o observador 

e o observado. 

A pesquisa qualitativa exige do pesquisador um conhecimento mais aprofundado 

sobre a realidade do objeto bem como conhecimentos teóricos onde os quais irão nortear suas 

ações, de forma que consigam descrever e interpretar com muita seriedade os fatos analisados 

em campo, vejamos o que diz Triviños (1987,p.110)”A maioria dos estudos que se realizam 

no campo da educação é de natureza descritiva”. 

Com o objetivo de descrever o processo de alfabetização no contexto em questão, 

considerando o que nos traz a teoria, as legislações vigentes, o que prevê o ECA e SINASE e 

as práticas em contexto, contextualiza-se o local e os sujeitos onde as observações e 

entrevistas foram realizadas. 

Participaram desta pesquisa, os socioeducandos, educadores sociais, professores e 
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a coordenadora pedagógica. O CESM foi escolhido por ser a instituição onde eu trabalho e 

que está inserida no contexto de minha linha de estudo. 

O Centro Educacional São Miguel é um órgão mantido pelo governo do Estado, 

responsável pela ressocialização e reintegração de adolescentes que cometeram atos 

infracionais. A Unidade pesquisada atende aproximadamente, 160 jovens em conflito com a 

lei entre 15 a 21anos, oriundos de Fortaleza e cidades do interior. 

Nesta pesquisa foi utilizado como instrumento de coleta de dados a observação 

participante e questionários. A observação participante aqui empregada, é caracterizada pela 

participação do observador e observado frente às dificuldades de leitura e escrita que o grupo 

apresenta. 

Os questionários representam juntamente com a observação um dos instrumentos 

básicos para a coleta de dados dentro dessa perspectiva de pesquisa qualitativa. 

No primeiro capítulo abordarei a contribuição do Estatuto da Criança e do 

Adolescente-ECA e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-SINASE frente a 

educação dos jovens privados de liberdade, o apoio na condução do trabalho nas unidades de 

internação incluindo o Centro Educacional São Miguel e a significância do estudo para esses 

jovens privados de liberdade, principalmente para os que não sabem ler e nem escrever. 

Contudo, é importante ressaltar que o processo de alfabetização será interpretado como 

ferramenta primordial no desenvolvimento histórico desses sujeitos, uma vez que 

alfabetizados, estes encontrarão novos caminhos para dar continuidade sua vida intelectual e 

global.  

O segundo capítulo tem por objeto uma descrição sobre de que forma a educação 

se relaciona com a violência praticada por esses jovens em conflito com a lei, uma vez 

discriminados e marginalizados socialmente. São sujeitos que apresentam fortes 

características no mundo da criminalidade. 

Sabe-se que a educação representada pelo processo de alfabetização, de acordo 

com Soares,(1998),”é a ação de alfabetizar e tornar o indivíduo capaz de ler e escrever”. 
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Para Ferreiro: 

Percebe-se que o processo de leitura não provém somente da memorização, e  

sim um conhecimento de natureza conceitual; precisa compreender não só a 

sua representação, mas sua função social; deve compreender as várias 

nuances e funcionalidades da leitura, ler por ler, por prazer, para se informar, 

para criticar, estabelecer relações, para entender algo, para escrever de 

maneira autônoma, para conversar, dentre outros. (1993,p.51) 

Evidenciar esses fatores, levou esta pesquisa a perceber o quanto a educação é 

importante na transformação da vida desses adolescentes, muitos privados de sua liberdade e  

até mesmo em busca de sua completude.  

Esta pesquisa encontra-se por tanto, imersa num contexto marcado pela 

preocupação com o elevado número de jovens com dificuldades de leitura e escrita, e 

principalmente os que cumprem medidas de internação no Centro Educacional São Miguel. 

Sabe-se que alfabetizar é muito mais que reunir pessoas em uma sala de aula e 

transmitir-lhes conteúdos prontos. É acreditar nas possibilidades desses seres humanos, 

procurando conhecer melhor sua realidade cotidiana, buscando seu crescimento pessoal e 

profissional. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos-EJA/2002,” O acesso ao conhecimento sempre teve um papel significativo na 

estratificação social, ainda mais hoje, quando novas exigências intelectuais, básicas e 

aplicadas, vão se tornando exigências até mesmo para a vida cotidiana. 

A história da Educação de Jovens e Adultos-EJA no Brasil está relacionada 

principalmente com Paulo Freire. Sua experiência foi abraçada com muito sucesso e ficou 

conhecida em todo Brasil, sendo experimentada por diferentes grupos de cultura popular. 

Com ele aconteceram algumas mudanças de paradigmas pedagógicos sobre a Educação de 

Jovens e Adultos-EJA, que não é nada mais do que “alfabetizar” pessoas com idade fora dos 

padrões exigidos pelas seriações da educação ou outra terminologia, e um deles foi a forma 

para se alfabetizar, pois durante muito tempo utilizava-se o método silábico de aprendizagem, 

ou seja, acreditava-se que se conhecendo as sílabas, juntando-as se poderia formar toda e 

qualquer palavra. A essa forma de ensino os alunos recebiam cartilhas construídas em forma 

alfabética e silábica, sendo trabalhado o método da memorização e repetição. Com essa 
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concepção, possivelmente seria capaz de desenvolver o pensamento crítico, não importava 

entender o que era escrito e o que era lido, importava apenas dominar o código. 

A partir dessas inovações, educador e educando devem interagir. Novos métodos 

de aprendizagens são criados, por meio dos quais o professor alfabetizador trabalha o 

conteúdo a ser ensinado, a língua escrita com a preocupação de que seus alunos estão 

compreendendo o sentido para o sistema da escrita a partir de temas e palavras geradoras, 

relacionadas às suas experiências de vida. 

A proposta de Paulo Freire, para o processo de alfabetização dos jovens e adultos, 

considera prioridade a realidade dos educando, levando em consideração suas experiências, 

suas opiniões e suas histórias de vida. Todos esses dados são organizados pelo professor, para 

que as informações fornecidas por ele, o conteúdo preparado para as aulas, a metodologia 

aplicada e o material a ser utilizado seja compatível e adequado às realidades presentes, 

educadores e educandos devem caminhar juntos, interagindo em todo o processo de 

alfabetização, para que o jovem alfabetizado compreenda o que está sendo ensinado e que 

saiba aplicar em sua vida o que aprendeu na escola.  

Sabemos que a educação nos Centros Educacionais é regida por diretrizes 

nacionais, com finalidades de atender integralmente os jovens em conflito com a lei conforme 

estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo-SINASE. 

 Por se tratar de uma educação de jovens, faz-se necessário um enfoque sobre a 

Declaração de Hamburgo, a qual faz menção a Educação de Adultos de 1997, da qual o Brasil 

é signatário. Uma educação( alfabetização), concebida como o conhecimento básico, 

necessário a todos, num mundo em transformação, é um direito humano fundamental. Em 

toda a sociedade, a alfabetização é uma habilidade primordial em si mesma e um dos pilares 

para o desenvolvimento de outras habilidades. (...) O desafio é oferecer-lhes esse direito... A 

alfabetização tem também o papel de promover aos sujeitos a participação em atividades 

sociais, econômicas, políticas e culturais, além de ser um requisito básico para a educação 

continuada durante a vida, uma vez alfabetizados, estes terão oportunidades de vislumbrar 

outras aprendizagens. 

Para além desta preocupação no que se refere à escolarização desses jovens nos 

Centros Educacionais, surge outra preocupação, não apenas com os que se encontram 
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cumprido medidas socioeducativas, mas com uma sociedade juvenil de baixa faixa etária, 

entre 12 e 15 anos envolvida com atos violentos denominados de violência infracional, que 

atinge não somente a si, mas, a fatores sociais e econômicos ligados a comunidade familiar e  

a sociedade.  

No terceiro capítulo farei referência quanto aos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, 

suas condições de trabalho socioeconômica e a valorização dos mesmos junto a organização,  

a qual estes estão vinculados, destacando a importância deste servidor para o trabalho de 

ressocialização do jovem em conflito com a lei, incluindo os que se encontram cumprindo 

medidas socioeducativas no Centro Educacional São Miguel. Sabe-se que a presença desses 

profissionais, dentre outros, é prioridade para que o trabalho o qual nos propomos realizar 

aconteça de forma satisfatória, contemplando assim os objetivos propostos. 

Sabemos que, para que haja uma melhoria na educação a qual faço menção, é 

preciso que todos os envolvidos busquem sempre se reciclarem educacionalmente. Desta 

forma estarão ampliando seus conhecimentos. Também juntem-se aos governantes numa 

perspectiva de ampliar as políticas públicas existentes e criar novas políticas públicas voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida desses profissionais bem como a valorização e o 

reconhecimento pelo trabalho árduo que estes realizam, partindo do princípio que todo e 

qualquer começo tem como base norteadora a “educação”. 

Os estudos desenvolvidos no Brasil vêm mostrando que a educação deve 

acontecer não apenas em sala de aula, mas também nas relações, onde os sujeitos se 

confrontam, seja para o diálogo, seja para a violência. É o que observamos no cotidiano das 

pessoas,inclusive no trabalho nos Centros Educacionais com os jovens que cumprem medidas 

socioeducativas.  

Com a criação e aplicação de novos paradigmas, os resultados ainda não 

satisfazem o esperado, pois a realidade que encontramos no processo de alfabetização, 

incluindo as medidas socioeducativas nos faz refletir o quanto essa educação necessita ser 

levada a sério, principalmente a que é ofertada aos jovens que por algum motivo tiveram esse 

momento interrompido e que se encontram com sua liberdade privada. 

Sabemos que, para que haja uma melhoria nesta educação, é preciso que todos os 

envolvidos juntem-se aos governantes numa perspectiva de criar políticas públicas nas 

diferentes esferas sociais e educacionais para a recuperação desses jovens e posterior 
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prevenção de futuros agressores. 

Analisando a proposta de Paulo Freire, esta tem como objetivo um ensino 

libertador, onde, aquele que dele se apropria possa desenvolver o ato de refletir sobre sua 

prática pedagógica e suas ações junto ao trabalho realizado com os socioeducandos. Todos 

os que se encontram comprometidos com esse desafio que é ressocializar o adolescente 

que cometeu ato infracional e devolvê-lo à sociedade.  

Pensando nessa forma pedagógica de Paulo Freire para trabalhar a 

alfabetização no Centro Educacional São Miguel-CESM, a postura dos educadores desse 

centro é oportunizar aos jovens que lá se encontram cumprindo medidas de internação, um 

aprendizado que possa dar-lhes condições de aprender a ler e escrever não somente 

códigos, mas entender a funcionalidade da leitura e escrita, fazer uma mediação junto aos 

problemas do cotidiano e reconhecer a importância de se sentir sujeitos ativos e 

participativos no processo de aprendizagem da construção de sua libertação, é oferecer-

lhes uma escolarização ampla e com mais qualidade. Uma educação que não deve se 

preocupar apenas em reduzir números e índices de analfabetismo, deve pautar-se na 

cultura dos educandos, com sua preparação para o trabalho como prevê as diretrizes 

curriculares para a educação de jovens e adultos, tendo como função: reparar, qualificar e 

equalizar o ensino diante de uma sociedade excludente e preconceituosa, visto aos 

problemas existentes no cotidiano. 

Como vemos, a alfabetização de jovens e adultos incluindo os privados de sua 

liberdade é uma necessidade tanto comunitária como nos ambientes de trabalho. À medida 

que a sociedade vai se desenvolvendo, a necessidade de escolarização reaparece e isso é 

positivo para a educação dos adultos, que favorece a educação das crianças e dos 

adolescentes, pois quanto mais os pais se alfabetizarem mais consciência terão da 

importância de se estudar e mais contribuirão para que seus filhos continuem estudando. 

Acredita-se que a educação por um lado tem assumido novos recortes em face 

das mudanças ocorridas na sociedade, por outro lado, ela é responsável pelo crescimento 

social, pois à medida que as pessoas vão ficando mais escolarizadas, vão melhorando seu 

nível de vida. Enfim, a educação oportuniza o desenvolvimento da sociedade. Segundo 

Fasheh, (1999, p.166): “Aprender a ler e a escrever pode ajudar uma pessoa a ser livre”. 

Pensando em alcançar os objetivos, acredita-se que as ações entre os sujeitos, 
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dentro de um contexto interativo darão formas e experiências a cerca do trabalho 

educacional desenvolvido. Nesta pesquisa, todos os sujeitos envolvidos foram percebidos 

como colaboradores que partiram de diferentes visões, mas, com uma possibilidade de 

alcançar os objetivos relacionados aos conceitos de alfabetização e inclusão social. 

Evidenciar estes distintos pontos de vista levou esta pesquisa a perceber o 

cotidiano entre os jovens privados de liberdades, distintos e muitas vezes incompletos. 

Utilizando o termo de Alba Bensa e retomando sua perspectiva, pode-se dizer que: 

 

As sociedades não constituem blocos compactos; sua fragilidade estrutural, 
que deriva de sua inscrição no tempo, se alimenta das tensões entre as pessoas 
e os grupos: o holismo, ponto de vista que privilegia o interesse geral, e o 
individualismo, acoplado ao interesse particular coexistem de fato 
permanente, como dois tipos de argumentos necessários, mas cada um 
impróprio, sozinho, para caracterizar uma formação social-tipo. (1996, p.66). 

 

Em se tratando das Medidas Socioeducativas, incluindo as unidades de internação, 

dentre outras o Centro Educacional São Miguel-CESM, o trabalho educacional prima por uma 

inserção de conhecimentos de forma que, seus educadores e educandos ao deixarem a 

unidade, possam dar continuidade os estudos em qualquer espaço educacional que estes 

busquem, seja escolar ou profissional. Desta forma as Medidas Socioeducativas também 

comungam com essa prevenção, uma vez que os objetivos se harmonizam com uma mesma 

missão”ressocialização”.Isso podemos confirmar com a presença da educação, foi o que 

observei durante o meu percurso metodológico de entrevista aplicada aos  jovens internos no 

Centro Educacional São Miguel e alguns colaboradores. Percebi o quanto estes são carentes 

de conhecimentos. Nesse período foi possível vivenciar junto aos jovens suas angústias e 

timidez ao responder o questionário aplicado durante a minha pesquisa, dada a dificuldade 

que os mesmos apresentam em leitura e escrita. 

Vejamos o que um jovem interno no Centro Educacional São Miguel relata em seu 

depoimento: 

 

[...] Diante dos meus colegas, me sinto envergonhado, humilhado, incapaz e 
sempre dependendo de alguém pra ler ou escrever algo pra mim. Percebo 
que eles me excluem e ficam rindo de mim por eu não saber ler e nem 
escrever. Sei que a educação é muito importante no meu desenvolvimento e 
aprendizado da leitura e escrita, pois na minha casa só tem eu “analfabeto”. 
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Sei que a educação pode ajudar na minha autoestima e pode me mostrar uma 
forma de mudar minha vida. Não sei se a dificuldade está só em mim, às 
vezes penso que a professora não ensina direito. Se eu aprender a ler e 
escrever, penso continuar estudando, pois sem estudo ninguém consegue 
nada na vida, muito menos um emprego. Talvez se eu aprendesse a ler e 
escrever sairia do mundo das drogas e da criminalidade, procurava um bom 
emprego, família e ia a igreja continuar minhas orações. 

(vendedor, 16 anos) 

 

As respostas apresentadas pelos jovens não só nomeiam sua exclusão social e 

intelectual, mas, buscam conjugar as diferentes visões de mundo operadas pelos jovens em 

conflito com a lei.  Acredita-se que tais situações estejam atreladas não apenas a sua violência, 

mas, da própria dinâmica da relação entre os grupos, sobre os quais cada um expressava suas 

expectativas de vida. 

Em se tratando de sociedades complexas, vejamos o que afirma Gilberto Velho: 

 

A interdependência dos mundos e a fluidez de suas fronteiras fazem com 
que um código de emoções, um ethos e um estilo de vida fortemente 
ancorados em um domínio exclusivo possam se constituir em terríveis 
armadilhas. (1999, p.33) 

 

Dando continuidade, apresentarei um breve comentário sobre o perfil dos 

socioeducadores, conhecidos como cuidadores dos jovens em conflito com a lei, 

especialmente os que atuam no Centro Educacional São Miguel. Conforme Novoa, (2003, 

p.14). “Os professores (educadores) não são anjos nem demônios. São apenas pessoas. Mas 

pessoas que trabalham para o crescimento e a formação de outras pessoas. O que é muito. São 

profissionais que não devem renunciar a palavra, porque só ela pode libertá-los de 

cumplicidades e aprisionamentos. É duro e difícil, mas só assim cada um pode reconciliar-se 

com sua profissão e dormir em paz consigo mesmo”. E por fim apresentarei as considerações 

finais, onde será apresentada uma abordagem sobre o tema trabalhado nesta pesquisa, suas 

particularidades e os depoimentos dos participantes. Apresentarei um breve comentário sobre 

a postura do ECA e SINASE quanto a contribuição e acompanhamento no trabalho escolar. 
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CAPÍTULO I – CONTRIBUIÇÃO DO ECA E SINASE NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

NO CENTRO EDUCACIONAL SÃO MIGUEL 

 

O Direito a educação é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, e 

enfatizado pelo ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990. 

Mais do que um simples ensino, iniciando pela alfabetização, o direito a uma 

educação de qualidade, é a porta principal para a formação plena do cidadão e a inclusão 

social em várias esferas da sociedade. 

Não somente importante para a formação de toda e qualquer criança e jovem e 

como percurso na construção de seu futuro, a educação se faz ainda mais prioritária no que se 

refere ao adolescente em conflito com a lei, que cumpre medidas socioeducativas. 

Nessa perspectiva entende-se que, educar representa ressocializar e reincluir. No 

campo da internação, ou mesmo no cumprimento de outras medidas socioeducativas, como as 

sanções ou as em meio aberto, a educação assume um papel mais importante para aqueles que 

agora necessitam reaprender os conceitos que dão formas as suas novas perspectivas de vida. 

O Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é função dos estados-

membros, normatizar, supervisionar e controlar todo o trabalho realizado aliando-se a esfera 

municipal, onde esta, cuja função é a implementação dos serviços/atividades e 

programas/projetos de proteção a criança e adolescentes com direitos ameaçados e violados, 

uma vez que, o adolescente em conflito com alei penal, na sua estrutura vigente, se constitui 

parte componente de uma relação processual especial, na qual todos os demais componentes 

estão inseridos...[..] Proposta de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei no 

Ceará,(2002.p.32). 

Compreende-se ser a adolescência uma fase complexa, nesse período o jovem 

sofrerá transformações em seu processo de desenvolvimento, seja física ou psicologicamente. 

Como afirma Volpi (2006, p.14). “A criança e o adolescente são concebidos como pessoas em 

desenvolvimento, sujeitos de direitos e destinatários de proteção integral”. 

Diante dessa afirmação, vejamos o que diz Sales, Matos, Leal: 
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[...] O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, regulamentou conquistas 
presentes na Constituição [...] A primeira delas está na mudança da 
concepção de infância e adolescência, anteriormente compreendidas como 
fases da vida destituídas de direitos e que, portanto, precisavam 
simplesmente de tutela. Pela nova concepção, instituída pelo ECA, Crianças 
e Adolescentes passam a ser vistos como sujeitos em situação peculiar de 
desenvolvimento e pessoas portadoras de direitos. (2006, p.148). 

 

Conforme estas citações, que explica a mudança de concepção da adolescência 

antes vista como forma de tutela, passou a ser entendida como um direito e é de grande 

importância para a sociedade. Alguns dos jovens comemoram essas mudanças, pois acreditam 

que novas oportunidades elas poderão trazer. Como diz Damon (2009, p.23,24): “Eles têm 

aspirações claras para seu futuro. São fortemente motivados, cheios de energias, otimistas e 

criaram planos realistas para atingir suas ambições.”Compreende-se que, o jovem em fase de 

adolescência sente-se independente e acha que não precisa mais da presença de seus pais, pois 

estes são vistos como empecílhos para a tomada de decisão e/ou para a construção de novas 

comunidades, que muitas vezes os conduzem as mais absurdas situações. Outros consideram 

os pais, um instrumento indispensável à sua vida, colocam os laços familiares como um 

cordão inseparável em todo o seu percurso vital. Um modelo, cujos princípios servem como 

reflexos na formação e construção de bases para enfrentar uma realidade no cotidiano e 

garantia de uma base para o futuro. Vejam o que diz Rassial:“O adolescente confrontado com 

a distância entre a realidade de seus pais, que ele começa a perceber como sujeito comum, 

com seus conflitos, seus limites, seus desejos e os pais ideais ou idealizados da infância que, 

por um tempo, encarnaram esse estatuto prometido para mais tarde.” (1997, p.74). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é rigoroso quando estabelece a 

obrigatoriedade do oferecimento da escolarização para os jovens que estejam cumprindo 

medida socioeducativa, ou seja: a aplicação dessas medidas deve ter caráter essencialmente 

pedagógico. 

Assim como determina o ECA, a subsecretária de promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Carmem Oliveira, diz que: “A escola deve ser a base desse 

atendimento. A escola é prioritária no atendimento socioeducativo, isto porque a grande 

maioria dos adolescentes que cumprem essas medidas, apresentam baixa escolaridade, para 

enfrentar um cenário de trabalho cada vez mais exigente e competitivo”, afirma. 
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Mesmo com toda clareza que expressa o ECA em suas determinações, o que se 

percebe são divergências entre o que estabelece a lei, o que na prática se executa, pois no que 

se refere à educação também não é diferente. 

Por meio dessa pesquisa observa-se que vários fatores influenciam esta colocação, 

entre eles estão o crescente número de jovens analfabetos que por ausência de oportunidades e 

perspectivas, esses jovens são motivados a buscarem uma aproximação com a violência. 

Ainda Carmem “atualmente há inúmeras falhas nas escolas das unidades de internação: as 

salas são inadequadas, o material didático é praticamente inexistente, falta biblioteca e acesso 

a internet, os professores são mal remunerados e não existem programas de formação 

continuada. Sem contar que a própria metodologia de ensino não é qualificada para atender 

esse segmento”. 

Nesse contexto, entende-se que, para que o sistema educacional realize o trabalho 

educativo com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, vale ressaltar que em 

sua funcionalidade ele seja trabalhado com coerência e adequado ao contexto ao qual estes 

adolescentes estão inseridos nesse momento particular da sua trajetória de vida. 

Sabe-se que, as instituições socioeducativas além de ofertar programas 

educacionais e profissionais, devem investir bastante no processo de alfabetização, uma vez 

ser obrigatoriedade destas, a alfabetização é considerada pelo sistema educacional a base para 

a busca de outros aprendizados. Devem implementar o projeto político pedagógico da escola 

de forma a contemplar entre outras necessidades o tipo de medida designada, suas limitações 

e dificuldades, entre outras particularidades. 

Conforme o artigo 94 do ECA, incisos X e XI, as instituições, em suas unidades 

de internação, devem ofertar também entre outros programas educacionais aos seus 

socioeducandos, inclusive os que se encontram no Centro Educacional São 

Miguel”escolarização e educação profissional, bem como atividades culturais, esportivas e de 

lazer, cumprindo as determinações contidas neste artigo”. 

O parágrafo único do artigo 123 é extenso às atividades de natureza pedagógica, 

também à internação provisória. 
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Nesse sentido, a atuação dos profissionais no Centro Educacional São Miguel, se 

propõe a ser um veículo de elevação da autoestima e de desenvolvimento da criatividade, 

enfim, a formação humana nas suas várias dimensões, é o que orienta as diretrizes 

educacionais para as Medidas Socioeducativas: ECA e SINASE. 

 

Entende-se que, agindo assim é possível despertar cada vez mais o interesse 

desses jovens, uma vez atraídos pela variedade de atividades que lhes são proporcionadas, 

oportunizando-os a descoberta e construção de um novo projeto de vida. 

No entanto, não podemos esquecer que, quando se trata de medida socioeducativa, 

percebe-se uma dimensão jurídica sancionatória, a qual persistem muitos desafios, como: a 

concepção que anuncia o ECA, Lei Nº 8.069/90, que trata da proteção integral, assegurando a 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez que, este adolescente se constitui 

parte componente de uma relação processual especial, na qual todos os demais componentes 

estão inseridos sob a égide da legalidade, da mortalidade, da isonomia, da ampla defesa e do 

contraditório inerentes ao aparato processual estatal, garantias não encontradas na seara 

privada (o que de per se deslegitima tendências privatizantes para a execução de medidas 

socioeducativas sob regime de privação de liberdade).(proposta de atendimento ao 

adolescente em conflito com a lei no Ceará. 2002, p.33),é o que se percebe nas práticas dos 

profissionais que representam o poder judiciário, pois o que se compreende é que, alguns 

dados estatísticos apresentam violações dos  direitos, dada a uma pressão por parte da 

sociedade, que vê o adolescente como réu e não como vítima. 

Além das modalidades educacionais que devem ser desenvolvidas nos Centros 

Educacionais, inclusive o CESM, a lei e as publicações oficiais indicam os objetivos que elas 

devem cumprir, dentre eles, os que mais se destacam, é a ressocialização e a reinserção dos 

jovens que cumprem medidas socioeducativas. Neste contexto, outro componente presente 

nas medidas de atendimento socioeducativo é o SINASE-Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, que representa um conjunto de princípios, regras e critérios com 

características jurídicas, políticas, pedagógicas, financeiras e administrativas. Acompanha os 

princípios desde o processo de apuração do ato infracional até a execução da medida 

socioeducativa. Tem como aliados o Governo Federal, estaduais e municipais. 

Com a implantação do SINASE, novos redimensionamentos foram surgindo no 
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trabalho socioeducativo, tais como: o desmonte da nomenclatura “FEBEM” para Centro 

Educacional e a mudança de uma cultura punitiva para ressocializadora através de políticas 

inclusivas de atendimento ao jovem em conflito com a lei, onde a prioridade é a 

transformação desses problemas com o adolescente, à uma elevação social. 

O SINASE considera que nas medidas socioeducativas estão implícitos os 

aspectos sancionatórios e ético-pedagógico, com prevalência da ação socioeducativa sobre os 

aspectos meramente sancionatórios. Ainda de acordo com o SINASE, as ações pedagógicas 

devem ter por objetivo a escolarização e formação cidadã. 

O SINASE também aponta que as ações socioeducativas devem estar voltadas 

para a formação do adolescente como cidadão autônomo e solidário que se relacione bem 

consigo e com o mundo e que a medida socioeducativa possua dimensão jurídico-

sancionatória e dimensão substancial ético-pedagógica. 
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CAPÍTULO II – A EDUCAÇÃO CONTRAPONDO A VIOLÊNCIA: SUJEITOS EM 
CONFLITO COM A LEI 

 

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

humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes 

brincando de matar gente, ofendendo ávida, 

destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a 

educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda”. 

(Paulo Freire). 

  

A ausência de educação nos grupos sociais e principalmente, familiar, mostra um 

caráter puramente desarmonioso entre estas sociedades. Pois, considera-se como estrutura 

prioritária entre os sujeitos, o diálogo, instrumento pouco utilizado no cotidiano das pessoas, 

especialmente entre as famílias, é o que se percebe dado ao crescente índice de atos de 

violência que afeta em sua grande maioria, a sociedade juvenil. Embora a sociedade se sinta 

aparentemente presa a um ciclo de violência, sabemos que essa realidade é de conhecimento 

de todos e que pode ser mudada com medidas simples, desde um redimensionamento na 

educação, iniciando pelo processo de alfabetização, base inicial da escolarização de todos os 

sujeitos a inserção no mercado de trabalho e até mesmo outras possibilidades como os 

programas do menor aprendiz e trabalhos comunitários e até mesmo com medidas de política 

nacional, partindo principalmente da sua base, os jovens, tidos como os que mais matam e os 

que mais morrem. 

Sabe-se que esse lado doentio da humanidade, emerge quando os fatores 

necessários à sua sobrevivência são ou estão ausentes. São elementos indispensáveis à vida e 

que por algum motivo foram negados, destruídos ou simplesmente não existiram; como: 

alimentação, moradia educação saúde, afetividade, entre outros. Elementos que quando 

ausentes caracterizam a pobreza. 

Sabemos que a violência está potencialmente em todos os humanos independente 

de qualquer que seja o gênero, classe social e etnia, pois ela se fortalece em face de graves 

destituições e precário acesso aos serviços públicos que poderão causar sofrimento no presente 

e, no futuro, podendo ou não comprometer severamente a qualidade de vida das pessoas.  
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Segundo a pesquisadora Adriana Loche (2011): 

 

“O Brasil ocupa a sexta posição no ranking de assassinatos, de sua 
população em geral ou de sua população jovem (15 a 24 anos). Em ambos os 
casos ele está atrás apenas dos seguintes países: El Salvador, Ilhas Virgens 
(EUA), Venezuela, Colômbia e Guatemala, todos estes países das Américas 
e com características socioeconômicas distintas”. (2011,p.11) 

 

Ainda conforme a pesquisadora Adriana; se no Brasil a taxa de homicídios por 

100 mil habitantes aumentou em 19% entre 1998 a2008, por outro lado, a taxa de homicídios 

entre os jovens (15 a24 anos) aumentou 19,9% no mesmo período. Ou seja, ela foi 10 vezes 

superior. 

O baixo desempenho curricular talvez não seja o único problema para tanta 

violência, mas, se a educação representada pela escola e esta atue como instrumento 

educacional, nos Centros Educacionais, a escola deve posicionar-se com instrumento 

ressocializador dos jovens educandos que cumprem medidas socioeducativas.  

A pesquisa que sustenta este trabalho abrange um conjunto de ações diversificadas 

considerando todos os sujeitos participantes da mesma. Foram entrevistados aluno, 

socioeducadores e demais colaboradores. Entre as técnicas utilizadas, vale ressaltar, que, a 

atenção e compreensão pelo tema abordado, requer de todos os envolvidos com esta pesquisa, 

um olhar educacional, exatamente porque ela representa em si, um conjunto de elementos que 

exprime uma atenção especial no processo de alfabetização. Por tanto, cuidar deste tema, 

demonstra uma preocupação em trabalhar para desconstruir estigmas deixados por uma 

sociedade que sorrateiramente vai se esquivando, transferindo a parte que lhe é atribuída para 

outras sociedades. 

A preocupação com a ligação entre violência e educação, se faz necessário 

encontros e debates na construção de mais políticas públicas voltadas para essa problemática 

pois, aos olhos da sociedade, a educação atua de forma ineficaz, cada vez mais nos deparamos 

com um índice de violência crescente conforme e um sistema educacional desacreditado. Para  

Giroux (2000), “Professores, administradores e trabalhadores sociais, devem redefinir os 

propósitos da escola, não como dependente do Estado, nem para responder demandas do 
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comércio e do mercado, mas como responsáveis por educar os jovens no discurso 

democrático da liberdade social e liderança pública. Opor-se à transformação da escola 

pública em esferas comerciais apenas responsáveis por treinos e credenciar mão de obra 

técnica. Caberia, por tanto, educar para cidadania e para a democracia, fazer nexos entre 

autoridade e responsabilidade moral. Os que trabalham com os jovens necessitam fazer 

escolhas pela ética e justiça social sobre a lógica do mercado e a linguagem de excessivo 

individualismo”. ( 2000, p.97). 

O que se percebe é uma necessidade de se desconstruir essa violência, acredita-se 

que através de programas éticos e estéticos – uma educação das artes, do belo e do bem 

possam dar uma outra roupagem a essa sociedade juvenil, seja no campo da cultura, da 

política social ou até mesmo em outras esfera da sociedade. Segundo Dadoum (1998): “A 

violência do sistema educativo se daria por estar fundada sobre a competição, a seleção, a 

discriminação e a exclusão com, a violência dramática do fracasso que tende a conduzir a 

desvalorização de si, aos vícios de álcool e drogas, a delinquência, ao suicídio”. 

Compreendendo que a escola ocupa a função de transmissor privilegiado dos 

laços sociais, seria muito entristecedor refletir sobre atos de manifestações violentas, 

praticados por adolescentes dentro da escola, pois como recurso pedagógico, a escola é para 

os jovens um lugar privilegiado à busca do conhecimento e não um espaço de ameaça a essa 

juventude. 

O dia a dia escolar tem sido marcado por todo tipo de atitudes conhecidas como 

violentas. Partem de uma simples agressão verbal a um professor se estendendo a uma 

depredação ao patrimônio público e findando muitas vezes com assassinatos de alunos ou 

profissionais da escola. 

Para alguns estudiosos a violência nas escolas e a depredação ao patrimônio 

público surgem como uma reação ou resposta à sociedade. Conforme Guimarães (1996), a 

pobreza e a periculosidade estão associadas ao bairro onde a escola está inserida, onde há uma 

relação entre a depredação e a pobreza. A autora enfatiza ainda que: “Tanto os pobres quanto 

os ricos depredam a escola, porém, cada classe social faz uma apropriação diferente dessas 

ações”. Pois, na visão da autora, existem os que são os depredadores por simples diversão e 

existem os que quebram por não valorizar este patrimônio público, percebê-lo como algo que 

não lhe pertence. 
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Com essa visão, entendemos que, a escola é um dos alvos prediletos dessa 

comunidade juvenil e que aparentemente vai de encontro com tudo que diz defender. “Se diz 

democrática, mas não é, diz que prepara para a vida, mas não o faz, é lugar do novo, mas 

propaga o velho”. (GUIMARÃES, 1996, p.250). 

O que se espera da escola, é que ela ocupe a função de interlocutora do laço social 

entre as comunidades estudantis, desmistificar o seu quadro de violência, elevando e 

implementando o seu contexto pedagógico, uma vez que, a escola é para o aluno um lugar 

privilegiado onde este busca o conhecimento. 
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CAPÍTULO III – QUEM SÃO OS PARTICIPANTES 

 

3.1     Os jovens brasileiros estão cada vez mais se envolvendo com a violência. Segundo a 

UNESCO (2004), ”Os avanços da violência homicida das últimas décadas no Brasil são 

explicados exclusivamente pelo crescimento do número de homicídios contra a juventude”. 

Vale lembrar que, essa realidade está associada a um contexto de pobreza e vulnerabilidade 

educacional e social que enfrentam os jovens. 

A ausência da educação (escolaridade) na vida desses jovens vem contribuindo  

para essa integração perversa, que acontece através do trabalho em uma economia criminosa, 

ou seja,atividades onde os mesmos chamam de trabalho e que gera renda e que a justiça 

confirma criminosa, como, o tráfico de drogas, o assalto, o homicídio, o contrabando, dentre 

outras atividades. 

Vejamos o que diz um socioeducando do Centro Educacional São Miguel: 

[...] Me sinto uma pessoa triste quando estou na sala de aula. Fico com vergonha ao ver 
meus colegas lendo e eu não. Me sinto humilhado, desprezado e as vezes, xingado. Sei 
que aprendendo a ler e escrever minha vida vai melhorar, minhas dificuldades vão 
diminuir e eu sei que vou deixar de fazer coisas erradas, vou continuar estudando e 
procurar trabalho. Sei que o crime não justifica nem uma situação de violência, mas o 
sofrimento me leva a certas atitudes criminosas.    (Garçom, 16 anos) 
 

A falta de perspectivas educacionais, culturais, sociais e de trabalho demonstram 

um grande descaso com os jovens de nosso país, principalmente com aqueles que se 

encontram com sua liberdade privada. No que tange a educação nos Centros Educacionais, 

mais precisamente no CESM, percebe-se uma necessidade de um apoio maior dos gestores no 

tocante ao trabalho pedagógico-educacional, um ambiente mais adequado para se trabalhar 

educação, material pedagógico escolar que atenda a demanda e mais envolvimento por parte 

dos profissionais, uma vez que, são sujeitos participantes desse processo. 

Entende-se que a educação ainda é reconhecida como o principal requisito para o 

ingresso desses jovens no mercado de trabalho, para aqueles que de uma forma ou outra 

conseguiram se alfabetizar e dá uma expressividade ao seu aprendizado. Sabe-se, portanto, 

que, não é somente a partir dela, outros fatores estão associados à educação na formação 

pessoal e profissional desses sujeitos. Conhecendo a realidade diária desses, considera-se as 

condições de misérias e as vivências no cotidiano referentes as amizades e qualidade de vida, 
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fatores influenciadores nas estratégias de ganhos para garantir a sobrevivência sua e de seus 

familiares. São jovens rotulados por uma sociedade discriminatória (..perigosos), que 

direciona a estes, olhares de rejeição e manifesta atitudes desqualificadora  e preconceituosa, é 

o que afirma um jovem interno no CESM:  

“Fico triste e envergonhado, não consigo arranjar um emprego, 
quando procuro, as pessoas percebem que sou analfabeto e não me 
aceitam  no trabalho. Sei que a educação é muito importante na vida 
do menor, mas as vezes a gente encontra professora que não tá nem aí 
pra gente, não dar atenção pro menor aprender.Vejo também como as 
pessoas na rua me encaram quando me vê mal vestido ou até mesmo 
suspeita de uma pessoa mal”. (vendedor, 17 anos). 

É relevante o elevado índice de crescimento populacional, Fortaleza é um 

município que possui uma população jovem que sofre uma grande pressão do mercado de 

trabalho, sem, no entanto, haver uma contra proposta de investimentos sociais que possam 

beneficiar essa juventude, principalmente a mais pobre, que, infelizmente, se depara e sofre 

com os problemas do analfabetismo e baixos índices educacionais. Desta forma, os jovens 

internos e/ou egressos do Centro Educacional São Miguel, almejam um presente e um futuro 

de frustrações, sem escolarização as perspectivas de trabalho se tornam cada vez mais difíceis, 

aumenta sua baixa autoestima, sem esperança, sem confiança e a beira de recair nas teias da 

delinquência, do tráfico de drogas, da violência, do crime organizado, e já futuras vítimas de 

um forte consumismo. 

Assim diz Foucault (1986, p.211): 

O delinquente se distingue do infrator pelo fato de não somente ser o autor do seu 

ato (autor responsável em função de certos critérios da vontade livre e consciente), mas 

também de estar amarrado seu delito por um feixe de fios complexos (instintos, pulsões, 

tendências, temperamento). 

Aos egressos, sabe-se que, uma grande maioria vive parte de sua existência nas 

ruas, lugar privilegiado de sua socialização, são jovens bastante vulneráveis social e 

psicologicamente, experimentando os momentos de autodestruição e destruição do outro, 

podendo ser ou não, portadores de uma trajetória social marcada por conflitos permanentes, 

seja na família, na instituição de internação ou na rua, estando expostos permanentemente à 

violência, esta é uma ameaça real para eles. 
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3.2 Os professores  

O trabalho educacional dentro das medidas socioeducativas é fundamental para 

resgatar a cidadania, dar continuidade aos estudos, proporcionando a ressocialização que é o 

nosso principal foco como educador. 

Vejamos o que diz Neuma, professora da EJA III, no Centro Educacional São 

Miguel: “Embora a educação seja vista constantemente como objetivo de ocupação para nós, 

educadores, a educação é o único caminho capaz de mudar a vida desses adolescentes”. 

Complementando essa afirmação, vemos que é fundamental o trabalho educativo 

com os jovens em conflito com a lei no processo de construção do conhecimento para seu 

crescimento pessoal, social e profissional. Entende-se o desafio de gerar um ambiente 

educativo, onde todos os profissionais devem se portar conscientemente como educadores 

exemplares, e levarem em consideração a maturidade e vivência dos socioeducandos. 

 

Diz Fabiana, coordenadora pedagógica do CESM, 

 

[...] É preciso formação continuada para todos os profissionais, para que haja 
conscientização e sensibilidade de todos para a integração e aceitação desses 
jovens diante da sociedade. 

 

O trabalho educacional no Centro Educacional São Miguel é desenvolvido por 

profissionais competentes e qualificados. O atendimento ao adolescente envolvido em atos 

infracionais é assistido, desde a direção “atendimento inicial”, aos demais profissionais. 

No que se refere à educação formal, a escolarização dos adolescentes internos é 

desenvolvida por professores da Secretaria do Estado, uma parceria com a SEDUC e a 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social- STDS, responsável pelas unidades de 

internação de jovens que cumprem medidas socioeducativas. 

A proposta pedagógica estabelecida, considera relevante a especificidade da 

demanda no que se refere a heterogeneidade de faixa etária, de aprendizagem e escolaridade, 

bem como o histórico de vida, a reincidência, instabilidade afetiva e emocional e o 

afastamento do convívio familiar.A proposta requer que, todos os profissionais que atuam 
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nesta instituição educativa ressocializadora, sejam sempre assistidos por formação continuada 

e paralelo às atribuições de cada um,assumam, como essência do trabalho a ser realizado, o 

papel de educador. 

As salas de aulas existentes no Centro Educacional são vinculadas 

administrativamente à rede estadual de ensino (CEJA), portanto, todo e qualquer documento 

emitido será de responsabilidade desta instituição denominada vinculada. 

Os professores que atuam no CESM têm sua vida funcional vinculada à rede 

estadual de ensino, agregados a Secretaria de Educação do Estado - SEDUC, e são 

contratados por processo seletivo. No ato da seleção, este processo visa identificar dentre os 

selecionados, os que se identificam com as especificidades do trabalho docente no tocante aos 

jovens privados de liberdade. 

Os trabalhos realizados por esses profissionais têm finitude diária e buscam 

contribuir com o socioeducando na construção de seu projeto de vida. Historicamente 

observa-se que a escola institucionalizada vem colaborando para que a inclusão desses jovens 

aconteça, seja a devolução para instituição familiar, a inserção no mercado de trabalho ou em 

outra esfera das camadas sociais. 

A ação educativa do Centro Educacional São Miguel, além da escolarização, 

especialmente a “alfabetização” dos jovens em conflito com a lei, busca complementar seu 

processo educativo com mais um leque de atividades no campo da arte e cultura, da educação 

física e esporte. Dentre as atividades, destacamos as oficinas profissionalizantes e pedagógica, 

voltadas para o aprender a ser Produtivo e Empreendedor. A proposta também está organizada 

conforme as necessidades do mercado de trabalho, tendo em vista a implementação de 

produtos que gerem renda, bem como articulada com os órgãos públicos numa perspectiva de 

criar uma rede de compras dos bens e serviços prestados. (2002,p.51). 

Todos os profissionais envolvidos com o processo educativo buscam compartilhar 

conhecimentos e saberes, na medida em que estes vão se desvelando. Em uma 

interdisciplinaridade teorias e práticas comungam juntas em uma mesma profundidade. 
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Para Ivani: 

 

[…] A análise conceitual facilita a compreensão de elementos do cotidiano. 
Para tanto, a linguagem deve ser compreendida em suas diferentes 
modalidades de expressão e comunicação, como uma linguagem reflexiva, 
mas, sobre tudo corporal. (2001, p.12) 

 

Baseada em Freire (1996), pode-se pensar o educando como sujeito de sua própria 

história, com possibilidades para manifestar seu potencial, capacidades e necessidades 

específicas para as quais o educador deve estar atento a cada uma das etapas do processo de 

aprendizagem. Desta forma, a prática pedagógica das unidades de internação, que atendem 

jovens em conflito com a lei, deve estar pautada em uma visão socioeducativa que possa 

nortear as atividades cotidianas, práticas que se realizem em função dos adolescentes e do seu 

dia a dia na instituição, de modo que inspire e transforme as práxis educativas em ação e 

reflexão, capazes de transformar vidas. ( 1996,p.113.). 

Nesta perspectiva, vejamos o relato da professora Lúcia (alfabetizadora) do 

Centro Educacional São Miguel: 

Trabalho com uma turma de alfabetização, composta por jovens entre 16 e 17 

anos. Seu nível de escolaridade é baixo e em sua maioria, ou melhor; uma grande quantidade 

não sabe ler e nem escrever e tão pouco assinam o próprio nome. Sua realidade sociocultural é 

de pobreza, muitos são oriundos da periferia, enquanto os demais vêm do interior do Estado, 

advindo de um baixo nível socioeconômico e cultural. 

Apesar das dificuldades apresentadas por eles, consigo realizar meu trabalho com 

tranquilidade, durante a aula, percebo que uma grande maioria se envolve com as atividades 

propostas e manifestam vontade de aprender. Nessa dinâmica os vínculos vão se construindo e 

conforme o desvelar dos mesmos, outras expressões vão se revelando, como por exemplo: 

carência de atenção, afetividade, cuidado, dentre outros. 

No trabalho pedagógico utilizo uma metodologia que promove a participação de 

todos em ações práticas para que, ao fazer a representação nos cadernos ou livros, eles 

consigam adquirir um melhor desenvolvimento. E assim, com a prática da busca pelo 

desconhecido, novos caminhos são descobertos. Trabalho com textos voltados para os 

interesses dos adolescentes numa perspectiva de despertá-los para o desejo pela leitura e 
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escrita. 

 
Como diz Freire: 

 

Não há diálogo se não há intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e 
refazer, de criar e recria. Fé na sua vocação de “ser mais”, que não é 
privilégio de alguns eleitos, mas direitos de todos. (1986, p. 61). 

 

Apesar das decepções e descrença da escola regular, onde por algum motivo são 

expulsos e não havendo aceitação da sociedade, percebo que, mesmo com essas limitações é 

possível envolvê-los de forma produtiva no processo de aprendizagem. 

 

3.3 Os educadores sociais  

 

A pessoa do educador social no Brasil antecede a promulgação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA em 1990. Estes profissionais estão imersos mais pelo 

reconhecimento da categoria e posterior efetivação na conquista de se tornarem funcionários 

públicos. 

O s educadores sociais estão presentes em diferentes áreas de atuação. Alguns 

trabalham em presídios (agentes penitenciários), outros em asilos e uma boa parte, trabalham 

nas medidas socioeducativas, dentre outras. 

Diante das diversas possibilidades de formação e atuação do educador social, fica 

difícil identificar uma única definição do que é o educador social. 

Para Oná: 

 

[...] O educador social facilita o bem estar do sujeito, entendendo este bem 
estar como satisfazer suas necessidades sociais e educativas básicas e ter a 
possibilidade de desenvolver suas próprias capacidades pessoais, 
participando crítica e ativamente. (2005, p.2) 

 

 
Na visão do educador social Jair do Centro Educacional São Miguel, “A educação nas 
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Medidas Socioeducativas deve ser fator prioritário na ressocialização dos adolescentes. A 

escola deve estar estruturada com um aparato de recursos que possibilitem ao adolescente ou 

aos adolescentes internos conhecimentos educacionais e socioculturais visando a libertação 

desses. Somente com a educação, acredito eu, é que se possa trazer de volta à esses jovens sua 

dignidade, uma vez perdida ou desencontrada no percurso de suas vidas. Enfatiza o educador 

social que, o momento da sala de aula, durante os seus plantões o que tem observado é uma 

satisfação por parte de alguns educandos ao interagirem com o livro e os conteúdos. Observa 

a preocupação dos professores quando estes identificam algumas dificuldades em seus alunos 

na compreensão e absorção dos conteúdos ensinados. Reforça a ideia de que as aulas devem 

continuar sendo apresentadas de forma expositivas e explicativas, mediadas pela professora 

com a participação dos socioeducandos. Devem ser planejadas e executadas em forma de 

projetos, envolvendo leitura, escrita, ética, cidadania e espiritualidade. Devem  ser voltadas 

para a conscientização dos direitos e deveres do adolescente no cumprimento das medidas 

socioeducativas, conforme estabelece o ECA e SINASE. Enfatiza a importância do processo 

de alfabetização nas medidas de ressocialização, dizendo que, “é de suma importância para a 

devolução desses adolescentes à escola, especificamente à sala de aula e o preparo para a vida 

em liberdade”. Salienta que,no que se refere a sala de aula, adaptações sempre que necessário 

for, devem ser feitas, para a eficácia e fortalecimento da proposta pedagógica. E por fim, para 

garantir um ensino de qualidade, ressalta: “a importância do respeito às diferenças, o 

incentivo à leitura e o compromisso para com o trabalho e os socioeducandos”. 

Por tanto, a postura profissional do educador social, exige deste um constante 

exercício reflexivo, situações em que suas práticas educativas possam estar conectadas a um 

projeto maior que supere a simples execução de atividades. 

A ação educativa do educador social, não se faz fundamental apenas pelo exercício 

reflexivo sobre a prática, mas, pela promoção do diálogo e do ato reflexivo junto aos 

educandos. 

A função de educador social não requer uma formação específica. É um ponto que 

requer uma reflexão mais cuidadosa, pois, sua formação não é pré-requisito para sua atuação, 

porém é indispensável que o educador social que atua com jovens em conflito com a lei, 

conheça além de outros discursos sociopolíticos, os entremeios do Estatuto da Criança e do 

Adolescente-ECA, promulgados em 1990. 

Nesse quadro de mediadores dos jovens em conflito com a lei, incluindo os que 

trabalham no Centro Educacional São Miguel, vale destacar a situação dos educadores 
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sociais, sabe-se que parte deles advém de uma realidade pouca intelectual, devido ao 

desnivelamento escolar que grande parte deles apresentam, são resistentes a iniciativas de 

mudanças e de promoção do direito humano à educação e de outros direitos no ambiente de 

privação de liberdade. 

Sabe-se que a ausência da cultura na vida desses sujeitos contribui para uma má 

qualidade de desempenho no trabalho, o qual estes se propõem a realizar, embora existam 

outros fatores presentes nesta relação, sejam; o contrato de trabalho precário, baixos, salários, 

péssimas condições de trabalho, marcam a vida desses profissionais. 

Além das péssimas condições de trabalho e da falta de reconhecimento da categoria, 

está presente a polêmica relativa ao papel que este educador desenvolve, deve ser um 

profissional com uma visão ressocializadora dos internos ou um profissional centrado na 

visão de polícia. 

Acredita-se que o profissional que atua em medidas socioeducativas, incluindo os que 

trabalham no Centro Educacional São Miguel, deva ser um profissional criativo, reflexivo, 

ético, inovador, eficaz, ser comprometido com a proposta pedagógica, dentre outra. 

Neste contexto é importante que o educador social reavalie seus saberes e valorize-os, 

respeitando e valorizando os saberes dos jovens privados de liberdade na busca de uma 

educação de qualidade. 

Com essas características os educadores sociais passam a ser não apenas um modelo, 

mas, uma referência na construção da própria identidade junto às medidas socioeducativas, 

possam colocar-se como um mediador aberto ao diálogo, ao ouvir, à crítica, em fim; um 

profissional do futuro. (TAPIAS-OLIVEIRA, 2006, p.195-196). Um profissional que possa 

refletir sua práxis, possa falar sobre sua condição de trabalhador.  

Acredito que o papel de todos os educadores e principalmente os que se encontram no 

CESM é, que sejam capazes de desenvolver compreensão e possibilidades de visualizar uma 

nova realidade histórica de mudança de vida. Um profissional que proporcione aos privados 

de liberdade a reflexão sobre sua atuação junto à família, a sociedade e a se próprio. 

É verdade que dificuldades irão surgir como entrave no desempenho de seus trabalhos. 

Que a sociedade brasileira modificou-se e que vivemos hoje o conflito entre a sociedade 

juvenil e a droga aparentemente infiltrada em nossos jovens, vítima de uma sociedade 

excludente e preconceituosa com poucas perspectivas de melhoria de vida e que convive de 

forma desigual e desprivilegiada, onde a violência, insegurança, o descrédito nas instituições e 
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na forma representativa de política são alguns dos entraves presentes na vida desses jovens 

privados de liberdade, é o que aparentemente percebe-se nesta relação. 

 

Como diz FERMOSO: 

 

[...] O educador social é um profissional que pode agir e interagir na 
prevenção e resolução dos problemas relativos à violência social. Como 
“profissional híbrido” pode atuar de diferentes formas, designadamente com 
as famílias, com as crianças ou jovens, no meio onde se registrem focos de 
violência e mesmo na escola como elemento mediador. (1998, p.93) 

 

         Estas são algumas características que podemos atribuir ao educador social, uma vez que, 

na sociedade em que vive, este educador social, como já foi citado anteriormente, é o 

mediador entre o educando, a sociedade e a cultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        Diante do que foi apresentado, foi possível rever alguns aspectos da educação     de 

jovens e adultos, priorizando a “alfabetização”. Tais aspectos apresentam um breve histórico 

da EJA e sua evolução, a postura desta educação frente aos problemas de violências. Percebe-

se que ao longo dos anos, além de constatar que a EJA é uma educação possível, observa-se 

também que o avanço tecnológico e da economia conduz as pessoas a buscarem aprimorar 

seus conhecimentos ou conseguir uma certificação, comprovando escolarização continuada. 

Também enfatiza a postura do ECA e SINASE frente a educação nas medidas socioeducativas 

aplicadas aos jovens em conflito com a lei, que têm sua liberdade  privada, bem como outros 

direitos assegurados não somente pelo ECA, mas pela Constituição Federal de 1988. Desse 

modo, o contingente juvenil é aparentemente claro, quando evidencia outros direitos básicos: 

educação de qualidade, atenção médica digna e eficiente, dentre outras. 

Esta pesquisa buscou mostrar e enaltecer o trabalho educacional do professor, sua 

formação e sua prática de ensino na EJA com jovens em conflito com a lei e questões teórica 

e prática que permeiam o processo de alfabetização nas medidas socioeducativas, mas 

precisamente no Centro Educacional São Miguel. Também abordou características sobre a 

educação e a violência, envolvendo seres que guardam em uma construção formada ou não 

formada e em alguns casos já deformada, uma intensa gama de receios, medos, tristezas e 

abandono. 

      É visível que, as políticas públicas e sociais ainda não contemplem as 

necessidades básicas, dentre elas a educação, a família e o trabalho, pois os jovens que 

vivenciam  essas necessidades muito cedo se sentem desprotegidos e discriminados, pois o 

que sabemos, em geral, para satisfazer suas necessidades ou até mesmo da família, estes são 

postos à rua ainda pequenos, iniciando uma realidade triste e obscura que se contrapõe  às 

luzes de seus pensamentos. São sujeitos que estão expostos às mais diferentes e perigosas 

situações de liberdade, por isso, tornam-se jovens independentes precocemente, forçados a 

viver uma realidade desumana e ao mesmo tempo suportada por delitos. 

E por fim, as características socioculturais, econômicas e educacionais dos 

professores e educadores sociais, uma vez que estes representam modelos característicos de 

valores éticos, humanos, educacionais e profissionais frente ao trabalho realizado com os 

socioeducandos. 
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É louvável que os professores, os educadores sociais e todos os outros 

profissionais trabalhem de forma harmoniosa, considerando e compreendendo os problemas 

sociais dos educandos, pensando ser jovens que caminham rumo a uma geração futura e 

adulta, com mais equilíbrio e consequentemente uma sociedade bem mais assistida e 

realizada, é o que se espera do trabalho realizado nas turmas de alfabetização do Centro 

Educacional São Miguel. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com os educadores sociais no Centro Educacional 

São Miguel 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS EDUCADORES SOCIAIS NO CENTRO 

EDUCACIONAL SÃO MIGUEL 

 

 

01 - Como acontece o ensino da alfabetização na sua unidade sócio-educativa? 

 

02 - Qual a sua opinião sobre a alfabetização nas medidas sócios-educativas? 

 

03 - Quais as adaptações você faria para a melhoria da alfabetização? 

 

04 - Quais as dificuldades encontradas na sua unidade sócio-educativa? 

 

05 - O que você pode fazer para garantir um ensino de qualidade? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com os socioeducandos no Centro Educacional 

São Miguel 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS SOCIOEDUCANOS NO CENTRO 

EDUCACIONAL SÃO MIGUEL 

 

01 - Como você se sente em não saber ler e nem escrever? 

 

02 - Você se considera diferente dos colegas no Centro Educacional São Miguel, por não 
saber ler e nem escrever? 

 

03 - Como você avalia a educação no processo de seu aprendizado? 

 

04 - Em sua casa, quantas pessoas são analfabetas? 

 

05 - Que contribuição você acredita que a educação possa trazer para sua vida? 

 

06 - Quais são suas dificuldades em se alfabetizar? 

 

07 - No processo de aprendizagem, em que mais você se identifica: 

(   ) leitura (   ) escrita 

(   ) leitura e escrita (   ) outras 

 Quais? 

 

08 -Você se alfabetizando, quais suas perspectivas de vida? 

(   ) continuar estudando 
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(   ) parar somente no que aprendeu 

(   ) buscar outros aprendizados 

 Quais? 

 

09 - Você considera o saber, um recurso influente para a conquista de um emprego? 

(   ) sim (   ) não 

 Por quê? 

 

10 - Que tipo de profissão você se identifica? 

 

11 - O que você mudaria em sua vida? 

 

12 - O que você precisa para ser feliz e viver junto a sociedade familiar? 
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Apêndice  C- Lista de fotografias 

                        

                           LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 
 

Fotografia 1 - Centro Educacional São Miguel 

 

Fotografia 2 – Sala de Aula 
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Fotografia 3 – Professora em sala de aula 
 

 

 
 
 
 
Fotografia 4 – Professora Lúcia Girão (alfabetizadora-
CESM). 
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Fotografia 5 – Educador Social Jair 
 

 

 

 

 

 

 

 


