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RESUMO 

Os Centros Socioeducativos são instituições sociais complexas, daí porque 
precisamos olhar para vários aspectos e envolver diferentes sujeitos, para poder 
analisar e compreender o funcionamento destas instituições e principalmente como 
a educação é vista e valorizada. O objetivo deste trabalho consiste em propor um 
sistema com atendimento psicopedagógico, onde sejam feitas intervenções com os 
adolescentes que se encontram em cumprimento da medida sob o regime de 
internação. Buscando o seu bem-estar psicossocial, de forma a contribuir 
significativamente para a diminuição dos atos infracionais e uma possível 
progressão na aprendizagem escolar. Considerando o contexto, efetuamos uma 
pesquisa qualitativa e bibliográfica, que foi feita a coleta de dados no Centro 
Educacional de Internação, com um grupo de jovens que cumpriam medidas 
socioeducativas, coordenadores, professores e educadores sociais, onde nos 
baseamos nos seguintes autores: Laranjeira (2007), Brasil (1990), Calligaris (2000), 
Kant (1997), Foucalt (1975) e Minayo (2011). A pesquisa evidenciou que ainda 
existem dúvidas, sobre as intenções da medida socioeducativa de internação na 
vida do adolescente. A educação é vista nesse meio como uma obrigação e a 
sociedade, assim como os jovens subtendem a medida como uma forma de punir 
pelos atos infracionais cometidos.  
PALAVRAS-CHAVE: Medida Socioeducativa de internação. Ressocialização. 

Psicopedagogia.  

ABSTRACT: The Socio-Educational Centers are complex social institutions, hence 
why we need to look at various aspects and involve different subjects, in order to 
analyze and understand the functioning of these institutions and especially as 
education is seen and valued. The objective of this work is to propose a system of 
psycho-pedagogical care where interventions are made with teenagers who are in 
compliance with the measure in the hospital system. Seeking your psychosocial well-
being, in order to contribute significantly to the reduction of illegal acts and possible 
progression in school learning. Considering the context, we carried out a qualitative 
and literature, which was data collection made in the Educational Center of 
Internment, with a group of young people who met educational measures, engineers, 
teachers and social educators, where we rely on the following authors: Laranjeira ( 
2007), Brazil (1990), Calligaris (2000), Kant (1997), Foucault (1975) and Minayo 
(2011). The research showed that there are still doubts about the intentions of the 
socio-educational measure of internment in adolescent life. Education is seen in this 
medium as an obligation and society, as well as young subtend the measure as a 
way to punish the illegal acts committed. 
Keywords: Socio measure of hospitalization, rehabilitation and psychoeducation . 
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INTRODUÇÃO 
Na sociedade brasileira de modo geral, existe um mito produzido e alimentado 

por parte da mídia que de uma forma ou de outra se beneficia dos números 

crescentes da violência, ou seja, alimentam o mito da impunidade. A sociedade 

anseia por uma política punitiva e restritiva, fruto do desconhecimento dos textos e 

doutrinas que regulamentam e orientam o tratamento jurídico oferecido a crianças e 

adolescente.  

A falta de conhecimento jurídico na abordagem gera um nível de politização 

conservadora e negadora dos direitos humanos, assim observamos a culpabilidade 

das vítimas e a consequente reivindicação segregadora e punitiva pela sociedade; a 

condenação, sem nenhuma leitura e análise dos instrumentos jurídicos conquistados 

para a defesa dos direitos humanos, sobretudo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Existe em geral um desconhecimento sobre os reais objetivos 

das medidas socioeducativas.  

Infelizmente, poucos compreendem a proposta do ECA e desejam que o 

mesmo seja reformulado, assim como acompanhamos nas mídias sociais. A 

sociedade parece não visar o aprimoramento inerente a qualquer lei, mas sim 

aumentar a punição, como se isso diminuísse a violência. De modo despolitizado em 

várias discussões as pessoas atribuem aos pobres às causas da violência, dessa 

forma muitas vezes por um método de reproduzir a mídia a educação é envolvida 

pela lógica punitiva, pois tem por visto que é o mais fácil de resolver os problemas 

sociais.  

De acordo com este contexto, este artigo visou desenvolver reflexões que 

indiquem possibilidades de contribuir para um melhor encaminhamento das ações 

estratégicas, gerenciais e operacionais, nesse campo e de acordo com Barone 

(1990, p.19), “a tarefa do Psicopedagogo é levar a criança a reintegrar-se à vida 

escolar normal, segundo suas potencialidades e interesses”. Tendo como pano de 

fundo a vulnerabilidade de adolescentes do sexo masculino vir a se envolver com a 

violência, ora como autor ora como vítima (Souza, 2006) e um quadro de 

desigualdades e injustiças sociais, que historicamente marca a sociedade brasileira, 

o propósito foi chamar a atenção para a complexa questão dos adolescentes e 

jovens em conflito com a lei.  

Assim, questionamos: De que forma a Psicopedagogia pode ser utilizada para 

ajudar adolescentes em conflito com a lei? Para Rubinstein (1996, p. 127), “a 



3 
 

Psicopedagogia tem como meta compreender a complexidade dos múltiplos fatores 

envolvidos nesse processo” e de acordo com Barone (1990, p.19), “a tarefa do 

Psicopedagogo é levar a criança a reintegrar-se à vida escolar normal, segundo 

suas potencialidades e interesses”, a Psicopedagogia cuida do ser que aprende, 

pois deve evitar o fracasso e facilitar os processos de aprendizagem. 

 Realizamos uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, tendo como base de 

argumentações autores como Laranjeira (2007), Brasil (1990), Calligaris (2000), 

Barone (1990) entre outros. Utilizamos devido a necessidade de contribuir para um 

melhor encaminhamento das ações estratégicas, gerenciais, operacionais e garantir 

o direito dos adolescentes em privação de liberdade. 

Ressaltamos que a ideia central desse artigo é discutir possibilidades, que 

podem contribuir para um resultado positivo no desenvolvimento social e 

psicológico, assim considerando tudo que é vivenciado na medida socioeducativa do 

jovem em internação.  

 

 

1.  O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) E A PRÁTICA 

DO ATO INFRACIONAL 

As crianças e os adolescentes nem sempre tiveram seus direitos protegidos 

por um Estatuto ou por órgão competente como, por exemplo, o Estado, pois essa 

parcela da população passou a ser resguardada quando surgiu a necessidade, 

diante de alguns fatos mais ocorridos nos anos de 1990.  

Nos anos de 1930, os casos envolvendo infratores juvenis já apontavam um 

grande problema social e, no ano 1940, fizeram uma reforma no Código Penal do 

nosso país. Diante dessa transformação na sociedade e na legislação brasileira, 

criaram um Código de Menores, que foi elaborado sob forte influência da Declaração 

dos Direitos da Criança e do controle militar vigente no país nessa época. Ele trouxe 

mudanças no âmbito da assistência e da proteção dos menores.  

Depois desse código, crianças e jovens que se encontravam em situação de 

risco, passaram a ser responsabilidade do Estado, o que legitimou a intervenção 

dele sobre suas vidas. Esses jovens saíam da tutela da família e eram levados ao 

juiz de menores, que tinham o poder de decidir como e onde eles ficariam. Eram 

levados para as mesmas instituições que os menores infratores.  
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 A reformulação da nossa Carta Magna, em 1988, voltada para as questões 

dos direitos humanos de todos os cidadãos brasileiros trouxe, no artigo 227, a 

política de Proteção Integral, especialmente à criança e ao adolescente, ao 

estabelecer o dever de proteção pela família, sociedade e Estado.  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL,1988, p.185) 

 

Dois anos após a promulgação da Nova Constituição Brasileira, foi instituído o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Depois do período de descaso e 

descuido com os direitos das crianças e dos adolescentes, finalmente surgiu, no 

Brasil, um conjunto de leis que beneficiava essa parcela da população. O ECA 

trouxe como finalidade primordial, a proteção integral da criança e do adolescente.   

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990, p. 71-72), em seu 

capítulo IV, das medidas socioeducativas, determina que: 

 

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. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas 
condições. 
Art. 113. Aplica-se a este capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. 
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 
pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade 
da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. 
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver 
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. 

 

Portanto, as implicações dessa legislação representam o que a autoridade 

competente aplica ao jovem que pratica o ato infracional. Lembrando que a medida 

socioeducativa está integralmente de acordo com ECA, portanto em nenhuma das 
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ocasiões devemos deixar de cumprir os seus reais objetivos.  O jovem é assistido 

pelas autoridades e profissionais competentes de acordo com o que diz o artigo 

acima.  

Conforme cita Laranjeira (2007, p. 222);  

A delinquência juvenil tem sido considerada como um transtorno 
psicossocial, do desenvolvimento, que deve ser entendido pela sua 
complexidade, já que a sua manifestação ocorre a partir de variáveis 
biológicas, comportamentais e cognitivas do indivíduo; e contextuais, como 
características familiares, sociais e experiências de vida negativas 
(RUTTER, 2000; SCARAMELLA, CONGER, SPOTH & SIMONS, 2002).  

 

Desse modo, podemos analisar que o autor está demonstrando que a 

delinquência juvenil pode partir de vários fatores psicossociais. Vale ressaltar que a 

família e todo o espaço que o jovem está inserido influenciam para que o mesmo 

possa ter transtornos e cometer tais atos infracionais. No entanto, são casos que 

precisa ser analisado e investigado, para que seja possível a ressocialização desse 

jovem no contexto escolar, familiar, social e pessoal. 

Esse Estatuto apareceu como uma norma inovadora, um instrumento da 

democracia participativa, conferindo, aos adolescentes e crianças, a posição de 

sujeitos de direito e a condição de prioridade nacional, tornando-os uma das 

principais preocupações dos governantes e da sociedade. A necessidade de mudar 

a concepção que existia de menor fez com que o novo Estatuto surgisse com a 

principal pretensão de abolir a noção de menor como categoria distinta de criança. O 

ECA define de forma genérica o “Adolescente autor de ato infracional”, portanto alvo 

das medidas protetivas ou socioeducativas previstas a partir da doutrina da 

“proteção integral”. (Art. 3º, ECA). 

Quando falamos do ECA vale ressaltar o período da adolescência, 

considerando a mesma como moratória social, como 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. Para os jovens “bem-

nascidos” essa situação de espera implica numa promessa, enquanto para os 

desprivilegiados a moratória pode ser vivida.  

Em razão de todas as características especificas do ser humano adolescente, 

este, ao se desviar para o mundo do crime, se torna um infrator difícil de ser 

controlado e trabalhado, principalmente por causa da imaturidade e da 
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impulsividade. O adolescente, uma vez praticando um ato infracional, conforme 

previsto no Estatuto irá cumprir uma medida socioeducativa (CHAVES, 2012). 

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

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

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

podem discutir medidas socioeducativas ou a conceituação de ato infracional sem, 

necessariamente, refletir sobre o ECA e sua legitimidade. O ECA tem sido, na 

prática, o instrumento para a efetivação da “política de bem-estar social”, visto que a 

Constituição Federal não dar conta sozinha.  

Vejamos o que diz a Lei acerca do ato infracional (Lei 806990, Tít.III, Cap. I- 

das Disposições Gerais): “Art. 103- Considera-se ato infracional a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal. ” Observamos, pois, que o ECA equipara o ato 

infracional ao crime e a contravenção penal, e, embora penalmente inimputáveis, os 

adolescentes, no cumprimento da medida socioeducativa, acabam cumprindo sua 

própria pena.  

O ECA traz em seu texto, uma série de indicações de que o adolescente 

infrator deve ser tratado de forma diversa do infrator imputável. O adolescente não 

pratica um crime, mas sim um ato infracional. São essas diferenças que devemos 

considerar na investigação dos objetivos da medida socioeducativa. No entanto a 

sociedade ainda põe em dúvida os resultados da medida socioeducativa na vida do 

jovem infrator, pois ao sair da medida o jovem terá que inserir-se na sociedade, que 

por muitas vezes não é aceito de acordo com sua realidade.  

Constantemente evidenciamos a volta do jovem para sistema socioeducativo, 

mesmo que o jovem considere uma forma de punição para seu ato infracional. A 

medida com todas suas restrições acaba sendo levada para um âmbito punitivo, 

assim o jovem não consegue ressocializar-se vivenciando novamente a vida de 

delinquente.  

Numa perspectiva humanista, o ECA propõe uma ampla visão dos direitos 

humanos, reconhecendo o potencial dos adolescentes como seres em pleno dever, 

portanto, autores da sua história e protagonistas das relações sociais. Trata-se de 

uma posição contrária aos que defendem e acreditam que, somente com a redução 

da maioridade penal, com a punição severa e a privação da liberdade, o adolescente 

infrator poderia, de fato, ser punido e vingado pela sociedade. As medidas 

socioeducativas devem ter sempre uma conotação de caráter educativo, embora, no 
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fundo, tenham também a natureza sancionatória, pela necessidade de punição do 

agente do ato infracional.  

 

1.2  A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO  

A aplicação da medida socioeducativa de internação, por ser considerada a 

mais rigorosa, uma vez que impõe restrições à liberdade dos adolescentes, só 

poderá ser efetivada nas situações admitidas pela lei, e não a critério do julgador. O 

art. 121 do ECA introduz os princípios que regem essa medida. Vejamos: 

Art.121. A internação constitui a medida privativa da liberdade, sujeita 
aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoas em desenvolvimento. (BRASIL, lei nº.8.069, de 13 
de julho de 1990) 

 

As unidades responsáveis em acolher os adolescentes em conflito com a lei 

seguem uma proposta de atendimento ao adolescente, que deve levar em conta a 

condição de ser em formação, considerando suas histórias de vida e tantas outras 

experiências que geram traumas, violência, situações que favorecem mudanças de 

valores, que refletem diretamente nas atitudes. Esse jovem é contemplado por um 

conjunto de ideias pedagógicas, que comprometem sua educação, assim 

percebemos um aparato educativo na medida socioeducativa.  

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) é um plano 

conceitual teórico, que traz indicações sobre as indicações básicas a serem 

adotadas pelas unidades de atendimento, visando a concretização de uma prática 

pedagógica sustentável. Considerando as diretrizes expostas no SINASE, podemos 

perceber que, o ambiente o qual o jovem está internado abrange determinadas 

ações, que o levarão gradativamente ao processo de ressocialização.  

Analisamos as propostas que circundam no meio em que o jovem em conflito 

com a lei está inserido, e percebemos que o mesmo vive numa realidade 

educacional, ao mesmo tempo que punitiva, pois o mesmo é privado de sua 

liberdade como meio de punição de seus atos infracionais. Na medida 

socioeducativa de internação o jovem é obrigado a cumprir regras, horários e 

escalas, assim de certa forma acaba levando a situação de castigo, o que 

entendemos por punição.  
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2. A PSICOPEDAGOGIA COMO POSSIBILIDADE PARA ADOLESCENTE EM 

CONFLITO COM A LEI 

Segundo Schelb (2004) muitos delitos praticados por adolescentes estão 

associados ao consumo de drogas, o mundo das drogas durante muito tempo se 

restringiu ao mundo dos adultos, porém nos últimos 30 anos, passou a fazer parte 

do mundo das crianças e adolescentes que resulta no crescimento acelerado do 

número de jovens envolvidos na prática de atos infracionais. 

No contexto brasileiro, Pereira (2000, p. 121) comenta que “a questão da 

violência é, atualmente, não apenas uma dimensão bastante explícita do cotidiano 

social como também um dado de fundamental importância para a compreensão da 

dinâmica cultural brasileira” e para Albergaria (1999), a proteção do adolescente 

infrator ou em perigo moral representa um investimento análogo ao investimento 

com a educação. O capital fundamental de uma nação são as crianças e os 

adolescentes, pois dependem deles sua sobrevivência e prosperidade. 

A infração cometida pelos adolescentes exige uma análise ampla de sua 

dinâmica de produção, que deveria considerar as relações entre os aspectos 

subjetivos do adolescente e as condições objetivas e histórico culturais do meio 

social em que vive. Com isso, a busca de uma explicação da infração cometida por 

adolescentes e de trabalhos de intervenção mais efetivos passa também pela 

questão dos aspectos psicológicos da moralidade, notadamente as explicações 

sobre como esse adolescente passa sobre temas morais.  

O estudo psicológico da moralidade pode contribuir para a reflexão e para a 

construção de ações sobre a realidade em crise ao procurar responder questões. 

Considerando a adolescência como um período “tumultuado e confuso”, momento 

que reflete no desenvolvimento psíquico, cognitivo, social e afetivo, fase essa em 

que a agressividade e a impulsividade são características marcantes e a reflexão e 

raciocínio se tornam essenciais.  

Segundo afirma Foucault (1996, p.45) “raciocinar é encadear juízos e formular 

juízos é encadear conceitos”. Partindo dessa ideia é de suma relevância 

compreender que são mecanismos compensatórios e adequados para o indivíduo 

aprender e desenvolver a capacidade de questionar e avaliar.  

No aspecto psicopedagógico na intervenção com o jovem que cumpre medida 

socioeducativa, para que se possa aprender é crucial que haja confiança, 

possibilitando o convívio social. Para que este se dê com êxito é necessário que 
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haja envolvimento com os valores sociais, consciência dos conceitos éticos e 

contenção da agressividade.  

Face essa dinâmica relacional, cada jovem que se configura em um caso no 

atendimento socioeducativo, exige um certo tempo para vencer a barreira da 

desconfiança e a crença de que estão em mais um momento sendo observados, 

analisados e controlados. Isso leva muito tempo, porém destacamos como um 

grande desafio aos profissionais que ali atuam.  

O questionamento evocado é como lidar com todas as questões sem um 

“suporte” psicológico, sem um suporte profissional que contribua para que esses 

adolescentes, nas condições de infratores, elaborem seus conflitos, se reconheçam 

enquanto “seres humanos” e mobilizem seus recursos internos para que possam 

perceber, reconhecer e respeitar o outro, contendo sua agressividade e sua 

impulsividade de uma maneira psíquica e socialmente saudável. 

É adotada como base uma abordagem comportamental que segundo Rogers 

(1961), está centrada na importância da relação saudável, para uma transformação 

e para o desenvolvimento, enxergando e percebendo não só a própria realidade, 

comparando-a com a dos outros, mas principalmente a realidade social em que está 

inserido, dando ênfase as relações interpessoais.  

O objetivo da proposta do atendimento psicopedagógico seria promover um 

espaço de reflexão e conscientização acerca de sua história de vida, a fim de 

desenvolver o autocontrole, recuperar autoestima, interagir socialmente absorvendo 

os conceitos éticos, as regras e os valores que são parte da sociedade em geral. 

Favorecendo uma organização psíquica mais adequada e subsequente melhora em 

suas relações vinculares, a que permite a ressocialização desses jovens, assim os 

mesmos retornam à sociedade mais conscientes e sensibilizados.  

 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia deste artigo teve como opção de estudo as referências 

bibliográficas que pressupõe a compreensão de como o direito à educação e 

convívio social dos adolescentes infratores.  

Este trabalho teve início a partir de observações feitas durante a experiência 

como psicopedagoga com os jovens na medida socioeducativa de internação. 

Através de leituras, cursos e durante as aulas de pós-graduação em psicopedagogia 
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clínica, organizacional e institucional, foi possível participarmos do referido tema 

abordado. A pesquisa qualitativa e bibliográfica serviu como apoio para as reflexões 

expostas no seguinte artigo.  

Segundo Minayo et al. (2011), a pesquisa qualitativa trabalha com o mundo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, crenças, valores e atitudes. Para Santos 

Filho (2007), a pesquisa qualitativa compreende o ser humano como sujeito e ator 

do processo de relações humanas. Enfatiza a centralidade do significado e 

considera o homem como produto da interação social.  

Foram escolhidos cinco jovens para a pesquisa, com idade entre 18 e 19 anos, 

cujo ato infracional é classificado como grave. Os jovens têm nível de escolaridade 

bem diferenciado, sendo que alguns não sabem ler e nem escrever, pois muitos 

abandonaram a escola.  

Os dados dessa investigação foram coletados num Centro Educacional de 

Internação, do governo e situada na cidade de Fortaleza. Os procedimentos 

consistiram na utilização da observação participante, criação de um projeto de 

intervenção e execução do mesmo. Foram executados alguns encontros com o 

intuito de possibilitar a apropriação teórica e qualitativa.  

Os instrumentos dessa pesquisa além da observação foram às referências 

bibliográficas, onde registramos os aspectos mais importantes citados pelos autores. 

Foi importante repensar a teoria sobre o aspecto psicopedagógico nessas 

instituições socioeducativas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A experiência como psicopedagogo e atuação na medida socioeducativa de 

internação contribuíram para uma observação mais “apurada” e uma confirmação 

dos fatos relatados. O convívio com os funcionários e os jovens tornou possível 

repensar sobre a educação dos jovens que ali estavam, que de certa impôs a 

indagação: a medida socioeducativa de internação educa ou pune? Como o 

profissional de psicopedagogia pode intervir no atendimento desses jovens que 

estão internados? 

No intuito de efetivar a coleta de dados, realizamos observações e estudos 

com os adolescentes e alguns funcionários da instituição. Apesar do desconforto dos 

jovens, tentamos colher o máximo de informações possíveis. Consideramos o fato 
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de que os jovens estão sobre medida socioeducativa de internação, portanto 

tivemos que agir de forma bem cautelosa. 

No primeiro momento conhecemos um pouco da história de vida de cada 

jovem, depois cada um escolheu um codinome. Vejamos os codinomes escolhidos 

nas falas dos jovens: 

Rodolfo: ”- Vou ser Rodolfooo... (risos), porque eu acho muito legal esse nome e 

bonito desde que eu era pivete”.  

Alex: “- Quero ser Alex, porque é um cara que admiro muito”. 

Cara Pálida: “- Sou o Cara Pálida, mas não posso dizer porquê”.  

Walter: “- Tira o José e chama só de Walter, porque assim fica melhor”. 

Francisquim: “- È melhor Francisquim do que Chico, porque é mais carinhoso”.  

 Esse momento permitiu conhecer a realidade em que o adolescente estava 

inserido, pois os mesmos expressavam, em seus relatos, fatos marcantes da vida 

que os levaram ao ato infracional. A escolha do codinome evidenciava qualidades e 

sentimentos, que não tinham costumes de relatar. Apesar da medida socioeducativa 

ser reconhecida pelo Estado como uma forma de reeducar o jovem e inseri-lo 

novamente na sociedade, o mesmo em seus relatos diz que frequenta a escola por 

obrigação, pois considera ser importante para sua liberação da medida.  

 Seguindo esse pensamento do jovem, lembramos do conceito de liberdade 

usado por Kant (1997), no qual diz que a liberdade está relacionada com autonomia, 

é o direito do indivíduo as suas próprias regras, que devem ser seguidas 

racionalmente. Essa liberdade só ocorre realmente, através do conhecimento das 

leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa. Kant (1997) diz que a 

liberdade é o livre arbítrio, e não deve ser relacionada com as leis.  

 Os jovens despertam o pensamento de que a juventude é sinônimo de 

liberdade, pois acreditam que ser jovem é ser livre. Entendem que a medida 

socioeducativa de internação é uma forma de puni-los, pois, a forma como são 

privados de sua liberdade eles acabam fazendo a semelhança como uma forma de 

castigo.  

 Comparando o pensamento de liberdade dos jovens com o momento de vida 

que estão vivenciando de ressocialização, através da medida socioeducativa de 

internação, logo podemos caracterizar a sócio educação como uma política pública, 

que tem por objetivo construir, junto dos jovens, novos e apropriados conceitos de 

vida, buscando o fortalecimento dos princípios éticos.  
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Para tanto, parte-se do pressuposto que a sócio educação é uma política que 

tem como proposta a Educação para a vida em liberdade, verificando-se que para a 

referida política se efetivar, faz-se necessária a construção de meios para efetivação 

de ações que se configurem para além do sentido da responsabilização do 

adolescente pelo ato infracional, pois sua natureza pedagógica e social deve ser o 

pressuposto básico de todas as práticas socioeducativas.  

 Enquanto política pública, deve se efetivar em conjunto com a família, com a 

comunidade e com a sociedade em geral, sem desresponsabilizar o Estado 

brasileiro pela condução e direção da referida política no âmbito da sociedade 

contemporânea, uma vez que as condições materiais e concretas para a construção 

das possibilidades de liberdade devem ser providas ao adolescente, como condição 

para seu desenvolvimento pessoal e social como sujeito de direitos.  

 Em consequência dessa liberdade caracterizada pelos jovens, cabe aos pais 

e educadores a grande tarefa de orientar e mostrar novos rumos aos jovens de hoje. 

O trabalho é muito árduo para que se efetivem os objetivos da medida 

socioeducativa, pois os jovens e a sociedade entendem a mesma como uma 

punição pelos atos infracionais, ao mesmo tempo em que ressocializa e educa o 

jovem para um novo desafio na sociedade. 

 Através da nossa pesquisa bibliográfica e qualitativa percebemos que 

geralmente adolescentes advindos de famílias, com baixo poder aquisitivo, de 

situações conflituosas, baixo autoestima e desvalorização pessoal podem 

desenvolver certos transtornos de aprendizagem como TDAH, dislexia, entre outros. 

Devido a esses fatores, Benczik (2000) menciona que há uma probabilidade deste 

adolescente envolver-se com a prática infracional.  

 No aspecto psicopedagógico devemos considerar ao intervir no atendimento 

desses jovens duas questões: o grande atraso escolar e os problemas de 

aprendizagem.  

 O atraso escolar causa constrangimento aos adolescentes de frequentarem 

uma sala de aula com alunos ainda em desenvolvimento cognitivo que difere dos 

seus. Os problemas de aprendizagem interferem significativamente no rendimento 

escolar, nas atividades que exigem habilidades de leitura, matemática ou escrita. 

Desmoralização, baixo autoestima e déficit nas habilidades cognitivas e relações 

sociais, podem ser associados com os transtornos da aprendizagem, assim como a 

taxa de evasão escolar para crianças e adolescentes.  
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 Mesmo que os educandos apresentem características diferenciais 

decorrentes não apenas de deficiências, mas também de condições sócio-culturais 

diversas e econômicas desfavoráveis, eles terão direito a receber apoios 

diferenciados daqueles normalmente oferecidos pela educação escolar.  

 Garante-se dessa forma que a inclusão social e educacional se realize, 

assegurando o direito a igualdade com equidade de oportunidades. Isso não 

significa um modo igual de educar a todos, mas uma forma de garantir os apoios e 

serviços especializados para que cada um aprenda, resguardando-se suas 

singularidades.  

 Nos encontros com os jovens intervindo no papel de psicopedagogo, é 

possível perceber a fragilidade dos mesmos ao falar do retorno a sociedade, pois 

acreditam que perderam seus direitos como cidadãos. Assim intervimos no aspecto 

social, onde proporcionamos a interativivdade com o outro e buscamos trabalhar a 

afetividade para chegar-se ao conhecimento de suas ideias interiores.  

Acreditamos que através de um olhar psicopedagógico esse adolescente 

pode ser desmitificado, e os diagnósticos feitos acerca de sua personalidade, das 

suas dificuldades poderão ajudá-lo nesta fase tão conturbada, oportunizando uma 

aproximação familiar e sua reinserção social.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES 

A análise preliminar do material coletado revela que é de extrema importância 

a intervenção do psicopedagogo no atendimento do jovem em medidas 

socioeducativas de internação. No entanto entendemos que ainda existem muitas 

barreiras para que esse profissional seja visto nesse âmbito. 

O artigo apresentado revelou que a medida socioeducativa de internação é 

vista pela sociedade como punição para os jovens em conflito com a lei. Mas apesar 

disso não devemos esquecer, que através das diretrizes expostas no SINASE, 

podemos perceber que, o ambiente o qual o jovem vai estar internado abrange 

determinadas ações, que o levarão gradativamente ao processo de ressocialização. 

Então é importante ressaltar que os Centros Educacionais de Internação precisam 

estar preparados para ofertar, aos jovens, condições que se concretizem no seu 

pleno desenvolvimento social, deixando claro o fato de que o jovem deve receber 

nas instituições, mesmo em internação, educação básica e profissionalizante.  
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Observamos nas narrativas dos jovens que as vivências no ambiente escolar, 

tanto na medida como na sociedade, são determinantes para uma permanência fora 

das salas de aula. Os jovens não entendem o objetivo da escolaridade na medida 

socioeducativa de internação, os mesmos compreendem uma obrigação ir para a 

sala de aula, pois não ficam motivados ao frequentar as aulas diariamente. Como 

em uma viagem sem ponto final, mas, com várias paradas para a reflexão 

indispensável do objeto, a análise apresentada aqui traz a imagem da medida 

socioeducativa de internação como punitiva, ao mesmo tempo em que tenta 

reeducar o jovem em conflito com a lei.  

É necessário então que se discuta a questão do conhecimento no cotidiano 

escolar da internação, pensando no contexto histórico e educacional em que 

vivemos; e refletindo sobre quais os objetivos da medida como meio para inserir o 

jovem novamente na sociedade, onde os preconceitos rodeiam de forma agressiva o 

cotidiano desse jovem. Muitas vezes ao refletir sobre tal assunto, indagamos como o 

psicopedagogo pode intervir na aprendizagem do jovem ao mesmo tempo em que o 

mesmo acredita que está sendo punido na medida? 

O psicopedagogo é um profissional multiespecialista em aprendizagem 

humana que, a princípio, voltou-se para os problemas relacionados com as 

dificuldades de aprender. Hoje, porém, visa favorecer a apropriação do 

conhecimento pelo ser humano, tendo como objetivo a promoção da aprendizagem. 

Na instituição onde os jovens se encontram internados, esse profissional pode 

intervir de forma bastante satisfatória na aprendizagem, assim trabalhando as 

dificuldades de aprendizagem e alguns transtornos vivenciados pelos profissionais 

que ali atuam.  

As relações com o conhecimento, o vínculo com a aprendizagem e as 

significações contidas no ato de aprender são estudados pela psicopedagogia, a fim 

de que este campo de conhecimento possa contribuir para análise e reformulação 

das práticas educativas, sociais e ressignificações de atitudes subjetivas.  

Acreditamos que a reflexão sobre os objetivos e a intervenção 

psicopedagógica na medida, estimule e contribua para melhores resultados, para 

que os jovens possam empreender formas mais significativas de progredir no 

conhecimento. Talvez seja necessário repensar no currículo das Unidades, que 

recebem esses jovens em “desvantagem social”, pois quando o mesmo escolhe a 



15 
 

vida de delinquência, a sociedade esquece os valores sociais e impõe em seus 

conceitos, como forma punitiva a falta de liberdade.  
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