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RESUMO 

Este estudo fala sobre a problemática em torno da baixa escolaridade dos jovens 
que ingressam no Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, no 
município de Manaus (AM). Nessa perspectiva, buscamos entender quais os 
avanços reais são obtidos quando os adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas são incluídos na escola e quais as perspectivas quanto a 
ressocialização esperada pela equipe de referência, por outro lado, procuramos 
entender como esse processo é descontinuado após o cumprimento da medida 
socioeducativa. A pesquisa foi realizada a partir de leitura da literatura pertinente 
ao tema escolhido, para coleta de dados teve-se como fonte livros, sites, 
documentos normativos tais como a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, Leis Infraconstitucionais e documentos institucionais, bem como, 
utilizamos questionário com perguntas abertas distribuídas a equipe profissional 
de referência do Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente. Nesse 
contexto, podemos entender que a socioeducação se constitui como o processo 
de formação humana integral podendo ser articulada a partir dos eixos de 
desenvolvimento físico, mental, moral, intelectual, espiritual e social, 
constituindo-se como um espaço de oportunidades e possibilidades para o 
exercício da plena cidadania, na qual os adolescentes se reconheçam como 
sujeitos de direitos e portadores de proteção integral. 
 
Palavra Chaves: Adolescente. Criança. Educação. Medidas Socioeducativas.  
Socioeducativo. 
 

ABSTRACT 
 
This study talks about the problem around the low schooling of young people who 
enter the Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, in the city of 
Manaus (AM). are included in the school and what are the perspectives regarding 
the resocialization expected by the reference team, on the other hand, we seek 
to understand how this process is discontinued after the fulfillment of the socio-
educational measure. The research was carried out from reading the literature 
relevant to the chosen theme, for data collection, books, websites, normative 
documents such as the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, 
Infraconstitutional Laws and institutional documents, as well as , we used a 
questionnaire with open questions distributed to the professional reference team 
of Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente. In this context, we can 
understand that socio-education is constituted as the process of integral human 
formation and can be articulated from the axes of physical, mental, moral, 
intellectual, spiritual and social development, constituting itself as a space of 
opportunities and possibilities for the exercise of full citizenship, in which 
adolescents recognize themselves as subjects of rights and bearers of full 
protection. 
 
Keywords: Adolescent. Child. Education. Socio-educational Measures. Socio-
educational. 
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1 Introdução 

 

Este estudo discorre sobre os processos socioeducativos e tem como 

subtema a baixa escolaridade dos adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de Internação e a educação básica como perspectiva de 

conhecimento e ressocialização de crianças e adolescentes. O presente trabalho 

busca pesquisar os processos de socioeducação de jovens que passam por 

medida socioeducativas em Manaus (AM), assim como, versar sobre o perfil do 

adolescente autor de práticas de ato infracional que chegam ao Centro 

Socioeducativo Senador Raimundo Parente, unidade de internação, localizado 

em Manaus, capital do Estado do Amazonas. 

 

Nossa problemática ocorre em torno da baixa escolaridade dos jovens 

que ingressam no Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente no 

município de Manaus (AM), nessa perspectiva buscamos entender quais os 

avanços reais são obtidos quando os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas são incluídos na escola e quais as perspectivas quanto a 

ressocialização esperada pela equipe de referência, por outro lado, procuramos 

entender como esse processo é descontinuado após o cumprimento da medida 

socioeducativa.  

 

Para isso, tivemos como objetivo geral investigar através de pesquisa 

bibliográfica, qualitativa sobre a contextualização histórica que fomenta os 

procedimentos da socioeducação dos jovens autores de atos infracionais e como 

a educação pode contribuir para a sua ressocialização perante a sociedade. 

Como objetivos específicos identificar as práticas desenvolvidas pelos 

profissionais realizadores do processo socioeducativo e suas nuances 

operativas; compreender os métodos e planos de ação que possibilitem aos 

adolescentes serem atendidos em todos os níveis e suas práticas norteadas pelo 

ECA, SINASE, e as legislações pertinentes ao processo socioeducativo; 

conhecer a sistematização das ações de atendimento socioeducativo visando 

assegurar o direito à educação conforme previsto na norma garantindo o acesso 

à educação. 
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A justificativa está relacionada com a prática profissional onde permite 

apreender a socioeducação como política pública voltada à implementação das 

medidas socioeducativas em consonância com que preconiza o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Nesse sentido, pode-se perceber que os profissionais que atuam no 

contexto da socioeducação, independente da função, atuam para a promoção 

da ressocialização como educadores sociais, sobretudo, a inquietação sobre a 

temática se dá em virtude da baixa escolaridade como fator de impactação para 

a efetivação dos direitos e garantias que in lócus pude observar, não ocorrem de 

forma linear.  

 

Mediante conjuntura o presente estudo foi metodologicamente 

desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, documental fundamentada 

no método crítico analítico e qualitativo. Foi realizada a partir de leitura da 

literatura pertinente ao tema escolhido, para coleta de dados da pesquisa teve-

se como fonte livros, sites, documentos normativos tais como a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, Leis Infraconstitucionais e documentos 

institucionais, bem como, utilizamos questionário com perguntas abertas 

distribuídas a equipe profissional de referência do Centro Socioeducativo 

Senador Raimundo Parente, no município de Manaus (AM). 

 

A pesquisa bibliográfica é considerada um procedimento de caráter 

exclusivamente teórico através da reunião do que se tem registrado através da 

fala, escrita ou figuras sobre determinado tema, desse modo, Fonseca (2002, p. 

32) ensina que “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meio escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites”. 

 

Ao longo da construção dos capítulos, abordaremos algumas questões 

sobre o processo socioeducativo e a baixa escolaridade dos adolescentes em 

cumprimento de Medidas Socioeducativas de Internação e a educação básica 

como perspectiva de conhecimento e ressocialização, procurando descrever 
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alguns aspectos sobre a normativa vigente e todo o seu desenvolvimento em 

prol da manutenção da Garantia de Direitos e da Proteção Integral desse público.  

Destacamos ainda, a importância da integralização das instituições como 

instrumentos de cuidado e reparação do dano ocorrido com o adolescente autor 

de atos infracionais dando ênfase ao papel da inserção desse jovem no âmbito 

familiar a fim de promover a sua ressocialização junto a sociedade. 

 

Nesse contexto, podemos entender que a socioeducação se constitui 

como o processo de formação humana integral podendo ser articulada a partir 

dos eixos de desenvolvimento físico, mental, moral, intelectual, espiritual e 

social, constituindo-se como um espaço de oportunidades e possibilidades para 

o exercício da plena cidadania, na qual os adolescentes se reconheçam como 

sujeitos de direitos e portadores de proteção integral. 

 

Além disso, consideramos que as desigualdades sociais, pobreza e 

exclusão, geram desproteção social, ideia que ganha reforço na percepção de 

Zucchetti e Girardi (2013), ao considerar que: 

 

são diversos os fatores que configuram situações consideradas de 
risco e vulnerabilidade social: a ausência ou precariedade de renda, o 
desemprego e o trabalho informal e inseguro, o acesso frágil ou 
inexistente aos serviços sociais públicos, a perda ou fragilização de 
vínculos de pertencimento e de relações sócio-familiares, as mais 
diversas discriminações e preconceitos a que estão sujeitos indivíduos, 
famílias, grupos e classes sociais. (ZUCCHETTI E GIRARDI, 2013, p. 
9). 

 

Ainda nessa perspectiva, conforme preconiza a LOAS (1993), em seu 

artigo primeiro, “a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da 

sociedade...”, visando à garantia das necessidades básicas, desse modo, a 

proteção social objetiva o Estado social de direito, sendo “executada pela política 

de assistência social com a particularidade de prover serviços e programas de 

proteção social básica ou especial”.  
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No Brasil a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), foi 

considerada, uma importante conquista, visto que estabeleceu um marco para a 

proteção integral da criança e do adolescente conforme apresenta em seu 

primeiro artigo, nesse sentido, Meneses (2008), pontua que: 

 

estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente três sistemas de 
garantias. O sistema primário, que diz com as políticas públicas, de 
atendimento à criança e ao adolescente; o sistema secundário, que se 
relaciona à proteção; e o sistema terciário, onde se encontram as 
medidas socioeducativas, decorrentes da prática do ato infracional. A 
partir do Estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção 
de raça, cor ou classe social, passaram a ser reconhecidos como 
sujeitos de direitos e deveres, considerados como pessoas em 
desenvolvimento a quem se deve prioridade absoluta do Estado. 
(MENESES, 2008, p. 61). 

 

Nesse aspecto, a divisão apresentada pelo autor considera que as partes 

atendem inicialmente os seus princípios norteadores da proteção integral, logo 

a seguir “estrutura a política de atendimento, conselho tutelar, medidas 

socioeducativas, acesso jurisdicional e a apuração de atos infracionais”, como 

também considera as crianças e adolescentes na condição de pessoas em 

desenvolvimento e resguardadas pelas leis (MENESES, 2008). 

 

Ainda na concepção do autor, crianças e adolescentes passaram a ser 

tratados como seres em desenvolvimento e obtiveram direitos e deveres e um 

conjunto de políticas em atenção as suas demandas, nessas políticas 

encontramos a Socioeducação com um grupo de ações pautadas em medidas 

que são criadas no intuito de atender adolescentes autores de práticas 

infracionais, que demonstram conduta compatível com o crime ou contravenção 

penal (MENESES, 2008). 

 

Seguindo a perspectiva mencionada, a adolescência é concebida como a 

fase da vida marcada por crises de identidade e conflitos próprios inerentes a 

idade do adolescente, nessa concepção (REIS, 2016), menciona que “[...] vários 

são os enfoques possíveis ante a tarefa de caracterizar a adolescência, uma vez 

que, como fase da vida esta etapa é marcada por distinções biológicas, físicas, 

psicológicas e sociais”. Desse modo, alguns não sabem lidar com sentimentos 

depreciativos ou ao contrário, sendo tomados por uma euforia que os levam a 
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adotar certas atitudes de risco que podem culminar com a prática de atos 

infracionais, no mesmo enfoque o autor ainda pontua que “[...] cabe salientar que 

a jornada de vida de cada sujeito é dotada de peculiaridades tais que algumas 

generalizações científicas não são capazes de abarcar” (REIS, 2016, p.28) 

 

As análises sobre as medidas socioeducativas são alvo da temática 

apresentada neste estudo, ressaltando-se às punições aos atos infracionais e 

como a promoção de políticas públicas desenvolvidas em prol dessa questão 

pode ser uma alternativa do Estado para que ao adolescente em cumprimento 

de medidas socioeducativas seja possibilitado o acesso à educação, 

profissionalização, inserção familiar capaz de promover a educação para a vida 

em sociedade com o objetivo de cessar a reincidência desses atos.  

 

Outro aspecto a ser levantado é sobre o cenário atual de investimentos sociais 

mínimos por parte do Estado no campo das políticas sociais, dessa maneira, 

entende-se que: 

Enquanto o mínimo pressupõe supressão e cortes do atendimento, tal 
como propõe a ideologia liberal, o básico requer investimentos sociais 
de qualidade para preparar o terreno a partir do qual maiores 
atendimentos podem ser prestados e otimizados. Em outros termos, 
enquanto o mínimo nega o ‘ótimo’ de atendimento, o básico é a mola 
mestra que impulsiona a satisfação básica de necessidades em 
direção ao ótimo. (PEREIRA, 2011, p. 26). 

 

Por fim, esta análise pondera sobre os desafios de se abranger a 

qualidade dos bens e serviços oferecidos a fim de tratar as questões sociais que 

se apresenta através das demandas que precisam ser tratadas de forma 

imediata, essa realidade revela a setorialidade das políticas públicas sociais no 

que tange ao atendimento da população e da disponibilização dos recursos para 

sua efetiva execução. 

 

Em tempo, vale analisar que no cenário das políticas sociais a família 

passa a ser figura principal e fundamental no processo de cuidado e 

responsabilidade pelos seus entes familiares, particularmente por suas crianças 

e adolescentes, sob esse discurso, observa-se uma alternativa de se concretizar 

a saída de cena da responsabilidade do Estado em tratar as demandas oriundas 

da questão social.  
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Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no 

artigo 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). 

 

A proteção integral inicia sua estrutura designando o dever da família, da 

sociedade e do Estado para assegurar à criança e ao adolescente a garantia de 

direitos com prioridade absoluta, por outro lado, observa-se a partir da prática 

profissional que a realidade de algumas crianças e adolescentes que vivem em 

situação de risco social, revela o descumprimento desse cuidado que não ocorre 

de forma integralizada como preconiza o referido artigo. 

 

Ao longo dos anos A Política de Atendimento Socioeducativo, passou por 

redefinições no campo legal, nessa perspectiva, Albuquerque (2018) considera 

que: 

 

No entanto, observou-se que a promulgação da CF/1988 e do 
ECA/1990 não foram suficientes para a efetivação de mudanças 
consideráveis na aplicação, gestão e execução das medidas 
socioeducativas de internação. Assim, o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE) passou a definir objetivos e 
parâmetros para a ação socioeducativa e reforçou a garantia de 
direitos humanos dos adolescentes. (ALBUQUERQUE, 2018, p. 6). 

 

Nesse sentido, podemos notar um significativo avanço na legislação em 

prol da garantia de direitos e da proteção integral, contudo, verificamos que 

ajustes das normas vigentes se faz necessárias para o andamento de um 

processo socioeducativo que possibilite ao jovem autor de atos infracionais a 

aquisição da sua identidade e novas perspectivas que produzam a 

ressignificação de sua conduta pautada na educação e na inserção do campo 

de trabalho profissional. 

 

2. Fundamentação teórica 
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2.1 Fazer profissional no socioeducativo: as práticas desenvolvidas pelos 

profissionais do processo socioeducativo e suas nuances operativas 

 

Inicialmente para efeito de entendimento, consideramos esclarecer que o 

conceito de nuances operativas está instituído na formulação da prática 

desenvolvida pelos profissionais do processo socioeducativo, nesse sentido, o 

termo se aplica a cada uma das diversas etapas ou aspectos do processo de 

atendimento, ou seja, entendemos como cada profissional desenvolve suas 

ações. 

Nessa concepção, as nuances operativas se desenvolvem no intuito da 

apropriação da realidade cotidiana, no sentido de afiançar segurança aos atores 

inseridos na rede de proteção social, priorizando sempre os princípios 

norteadores da busca da autonomia e da equidade, por outro lado, o trabalho 

qualificado necessita de capacitação metodológica e analítica a fim de favorecer 

a equipe de profissionais de referência, analisar as demandas da sua prática, 

imprimindo a marca de um trabalho. 

 

Da mesma forma, a ideia encontra reforço no pensamento Morais, (2019, 

p. 15 apud PEDUZZI, 2001)1, ao dizer que “a conexão dos fazeres 

multiprofissionais e a colaboração entre agentes de uma equipe se faz através 

da “mediação simbólica da linguagem”, nesse sentido, outro aspecto a ser 

considerado é a possibilidade de aproximação ou estreitamento entre as partes 

através da interdisciplinaridade, visto que a totalidade certamente não poderá 

ser atingida, todavia, a especificidade de cada profissional ocorre através do seu 

discurso e fazer profissional quando inserido nos campos multidisciplinares de 

atuação e saberes profissionais. 

 

Neste caso, a formação profissional é revestida de um trabalho reflexivo 

que possibilita uma reformulação das ações contribuindo para a promoção do 

processo socioeducativo e atendimento prestado ao adolescente em 

                                                           
1 PEDUZZI, Marina. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. Revista de Saúde 

Pública [online]. 2001, v. 35, n. 1. Acesso em: 19 fev. 2022. pp. 103-109. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/S0034-89102001000100016>. Epub 23 Jun 2009. ISSN 1518-8787. 
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cumprimento de medida socioeducativa, empreendendo atitudes positivas, 

proatividade e protagonismo de sua própria história. 

 

Nessa conjuntura, para compreender o adolescente autor de ato 

infracional é necessário refletir sobre a fase da adolescência como categoria 

social que precisa ser entendida em seu contexto amplo, considerando sua 

história de vida, criação de vínculos, possibilidades, oportunidades, suas 

características pessoais, individuais e sociais, considerando ainda, as questões 

sociais, temporalidade e suas especificidades únicas. 

 

Desse modo, revela-se o desenvolvimento humano como parte de 

qualquer mudança progressiva e sistêmica da pessoa, sem desconsiderar o 

contexto em que esse processo ocorre, então, qualquer circunstância que 

modifique uma parte da pessoa tende a readequação desses indivíduos como 

um todo. Importante ressaltar, neste processo de ressocialização o papel 

fundamental da família nesse processo de atendimento dentro do Centro 

Socioeducativo Senador Raimundo Parente, pois antes dos adolescentes 

ingressarem nessa unidade de internação, já passaram primeiramente pela 

socialização da família. 

 

Nesse contexto, precisamos esclarecer que atualmente o trabalho em 

equipe se faz presente em todo contexto operacional, seja na socioeducação ou 

demais campos de atuação, o modo de interação presente na forma como os 

profissionais se relacionam é que caracterizam as equipes, que podem ser 

classificadas como interdisciplinar multidisciplinar ou transdisciplinar. Desse 

modo, segundo Rodrigues; Mendonça2(2008, p. 1 apud BUCHER, 2003; 

Lobianco, Bastos, Nunes e Silva, 1994), consideram que a: 

 

a interação é interdisciplinar quando alguns especialistas discutem 
entre si a situação de um paciente sobre aspectos comuns a mais de 
uma especialidade. É multidisciplinar quando existem vários 
profissionais atendendo o mesmo paciente de maneira independente. 
É transdisciplinar quando as ações são definidas e planejadas em 
conjunto. Na prática, poucos são os trabalhos que contemplam essa 

                                                           
2 RODRIGUES. Marcela Marinho e MENDONÇA. Angela. Equipes transdisciplinares e os 
desafios de uma prática articulada em socioeducação https://crianca.mppr.mp.br/pagina-
419.html> Acesso em: 02/02/2022. 



18 
 

diferenciação. (BUCHER, 2003; LOBIANCO, BASTOS, NUNES e 
SILVA, 1994). 

 

Mediante concepção dos autores, buscamos esclarecer nossa inferência 

ao mencionar a equipe como multiprofissional, aqui entendida como 

multidisciplinar por contemplar múltiplos saberes atendendo os adolescentes. 

 

A equipe multiprofissional do Centro Socioeducativo Senador Raimundo 

Parente, realiza periodicamente reuniões a fim de buscar o alinhamento de 

atividades voltadas a promoção do desenvolvimento das perspectivas e projetos 

de vidas dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, para 

o fortalecimento das ações a equipe de referência busca integrar a participação 

da família para estabelecer ou fortalecer os vínculos familiares através de 

oficinas pedagógicas familiar que acontecem quinzenalmente. 

 

Neste aspecto, as nuances operativas revelam-se através da 

especificidade de cada profissional que compõe a diversidade dos saberes da 

equipe de referência que presta atendimento de maneira mais objetiva e voltada 

a promover a ressocialização do socioeducando, os modos operativos qualificam 

as ações de cada profissional. 

 

2.2 Os métodos e planos de ação que possibilita acesso à educação aos 

adolescentes atendidos no processo socioeducativo 

 

O Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, conta com o anexo 

da Escola Josephina de Melo, onde os socioeducando são inseridos e iniciam 

seu processo educacional ou dão continuidade aos seus estudos. Vale ressaltar 

que conforme relato da equipe multiprofissional no momento da coleta de dados, 

foi evidenciado que alguns adolescentes nunca foram à escola, portanto, não 

são alfabetizados e isso impacta de certa forma na efetivação do acesso a 

oportunização de novas propostas de vida para o socioeducando. 

 

Mediante relato, Monte et al. (2011), diz que: 
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embora se saiba que são muitas as variáveis com as quais se 
necessita lidar no trato com medidas socioeducativas e sua 
implementação, destaca-se como indispensável a interação entre os 
diversos atores sociais, no intuito de garantir condições essenciais para 
o desenvolvimento do adolescente, tais como o debate e a participação 
ativa nos espaços e aparelhos sociais (como escolas, igrejas, 
associações estudantis e de moradores, unidades de saúde), na 
construção da rede de assistência e no seu próprio processo de 
(re)inserção social. (MONTE et al. 2011, p. 6). 

 

Conforme autores, lidar com a efetivação de medidas socioeducativas 

apesar da variedade de questões existentes requer certa especificidade sendo 

indispensável considerar a interação entre os atores sociais envolvidos, a fim de 

promover a garantia de direitos previstos em prol de favorecer o desenvolvimento 

físico e mental do adolescente através do fortalecimento da rede 

socioassistencial como intuito de despertar no adolescente o desejo de mudança 

e sua reinserção social através da educação. 

  

Ainda conforme perspectiva, Roquete (2014), reforça a ideia ao dizer que: 

 

Desta forma, cabe ao poder público a oferta regular, inclusive da 
educação básica, de todas as ações, serviços e programas, 
devidamente articulados entre si, formando uma rede de proteção 
integral aos direitos infanto-juvenis. As políticas sociais setoriais, de 
forma articulada, vão constituir esta rede de proteção integral 
preconizada pelo marco legal. (ROQUETE, 2014, p. 7). 

 

Mediante pensamento do autor, compreendemos que no processo de 

garantia de direitos, a rede socioassistencial se caracteriza por meio da 

articulação de setores que permitem a viabilização desses direitos, e se 

caracteriza pela integração de instituições e atores envolvidos. 

 

Neste sentido, ressalta-se a importância dos instrumentos que auxiliam 

na articulação dos métodos e planos de ação propostos pela equipe 

multiprofissional de referência, dentre eles destacamos, as políticas sociais, o 

Acolhimento Institucional, o Plano Individual de Atendimento (PIA), oficinas 

profissionalizantes, compõem todo o processo de elaboração de análise a fim de 

subsidiar o acesso à educação dos adolescentes atendidos em todos os níveis 

educacionais, seja ingresso ou reingresso na vida escolar. 
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Importante ressaltar que a criação do SINASE se configura como um 

grande avanço nas políticas públicas de atenção aos adolescentes, neste 

contexto, a implementação deste novo Sistema, tem como desenvolvimento da 

ação socioeducativa alicerçada nos princípios dos direitos humanos, dessa 

forma, o tratamento do adolescente deve ser conforme as características de uma 

pessoa em pleno desenvolvimento, considerando ainda que as medidas sejam 

correspondentes a sua condição de privação de liberdade (BRASIL, 2012). 

 

Por fim, constatou-se por meio da pesquisa de campo, mediante coleta de 

dados que os métodos e planos de ação utilizados pela equipe multiprofissional, 

do Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente é um processo 

deliberativo, que perpassa por todo amparo legal e aos diversos instrumentais 

técnicos operativos, importantes na proteção e garantia de direitos aos 

adolescentes privados de liberdade, percebemos ainda, que a articulação 

institucional consolida de certa forma o trabalho de ressocialização do 

adolescente de forma efetiva. 

 

2.3 A sistematização das ações de atendimento socioeducativo visando 

assegurar o direito à educação 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a norma que preconiza 

a Doutrina da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

consagrou a criança e ao adolescente, como sujeitos de direitos e como pessoas 

humanas em processo de pleno desenvolvimento. Desse modo, estruturou-se 

em dois princípios considerados fundamentais: o princípio da proteção integral e 

o da prioridade absoluta (BRASIL, 1990a).  

 

Por outro lado, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE), criado sob a Lei 12.594/2012, sob a responsabilidade da Secretária 

Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA), é 

o principal responsável pela organização e a execução das medidas 

socioeducativas aplicadas aos adolescentes autores de atos infracionais 

(BRASIL, 2012). 
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Nesse contexto, a sistematização do atendimento socioeducativo está 

pautada no que estabelece a Lei 12.594/2012, Lei do SINASE (BRASIL, 2012), 

que normatiza todo o processo de atendimento, priorizando as demais políticas 

sociais destinadas a atenção psicossocial que o adolescente autor de ato 

infracional recebe durante o processo de privação de liberdade. 

 

Nesse sentido, o SINASE manifesta um grande desafio de modificar os 

objetivos constitucionais e sua legislação única na cristalização de ações que 

concorram para que o processo de responsabilização do adolescente obtenha 

um caráter permanentemente educativo. Esse cunho educativo deve ser 

impresso em todas as instituições e profissionais que constituem a rede de 

atendimento socioeducativo. As diretrizes propostas pela legislação vigente 

buscam uma efetividade de ações que fortaleçam a rede de atendimento ao 

adolescente privado de liberdade visando um atendimento de mais qualidade e 

excelência para que esse jovem se sinta parte do processo de ressocialização.  

 

3 Trajetória metodológica 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Neste capítulo, será realizada uma abordagem sobre os resultados dos 

dados coletados durante a pesquisa realizada no Centro Socioeducativo 

Senador Raimundo Parente, na cidade de Manaus (AM), sob o recorte da baixa 

escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

Internação e a educação básica como perspectiva de conhecimento e 

ressocialização. 

 

A pesquisa bibliográfica realizada visou trabalhar as bases teóricas da 

socioeducação, sendo estruturada a partir da análise da amostra de 06 estudos 

que sistematizaram as práticas metodológicas de atendimento do adolescente 

autor de ato infracional, no Estado do Amazonas, através da equipe 

multiprofissional de referência. O problema da pesquisa foi estruturado com base 

nos objetivos específicos buscando identificar como as bases teóricas do 

processo educacional se materializam nas metodologias e práticas profissionais 
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desenvolvidas com adolescentes em conflito com a lei pela equipe de referência 

de atendimento. 

 

O Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, integra o Sistema 

Estadual Socioeducativo, administrado pela Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) através do Departamento de 

Atendimento Socioeducativo (DASE), que tem como objetivo implantar e 

implementar o sistema socioeducativo consoante com a perspectiva teórico- 

metodológica da legislação específica que regulamenta a Política de 

Atendimento à criança e ao adolescente. 

 

Em consonância e fiel observância do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e das diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), o Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente 

tem por finalidade promover o cumprimento da medida socioeducativa de 

internação, incumbindo a seus dirigentes e servidores zelar pela integridade 

física e mental dos adolescentes e adotar as medidas adequadas de educação, 

contenção e segurança. (PPP3- CSESRP4); (LIMA; SILVA, 2015, p.13-14). 

Neste aspecto, ressalta-se que o Centro Socioeducativo Senador 

Raimundo Parente é um espaço que se destina a execução de medidas de 

internação para adolescentes sentenciados, do sexo masculino, com idade entre 

12 a 15 anos incompletos e excepcionalmente 16 anos5. Com capacidade para 

atender 36 adolescentes. 

 

Nessa perspectiva, concebe-se a educação a partir do conceito descrito 

em Gadotti (2012, p. 8) ao mencionar que “o conceito de educação ultrapassa 

os limites do escolar, do formal e engloba as experiências de vida, e os 

                                                           
3 Projeto Político Pedagógico, 2015. 
 
4 Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, Av. Noel Nutels, 2748 – Quadra 300, 
Núcleo 7 – Cidade Nova 2 – Manaus/AM. 
 
5 As excepcionalidades ocorrem somente quando o adolescente sofre ameaça de morte em outro 
Centro Socioeducativo, haja vista, as internações serem divididas por faixa etária aqui na Cidade 
de Manaus. 
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processos de aprendizagem não formais, que desenvolvem a autonomia tanto 

da criança quanto do adulto”. Por outro lado, Zanella (2011), considera que:  

 

No que diz respeito à educação escolar no espaço da privação de 
liberdade, não se conhece uma proposta nacional condizente com a 
especificidade desse espaço e as que existem desconsideram o 
currículo elaborado para as escolas de ensino regular ficando 
desarticuladas e impossibilitando a real inserção escolar do 
adolescente posterior a sua progressão de medida. (ZANELLA, 2011, 
p. 35). 

 

Com base na concepção dos autores, evidencia-se o paralelo existente 

entre os fundamentos da educação escolar formal e da educação social, difere-

se em relação ao espaço de aprendizagem, pois enquanto a educação escolar 

ocorre no espaço da escola normal, a educação social propriamente dita é 

desenvolvida no espaço institucional que é o espaço da socioeducação por se 

tratar de adolescente em situação de conflito com a lei. 

 

Nesse sentido, a presente pesquisa busca entender a percepção da 

equipe de referência da referida instituição, sobre como a baixa escolaridade dos 

socioeducando interfere no desenvolvimento da educação básica como 

perspectiva de conhecimento de ressocialização do adolescente autor de ato 

infracional.  

 

Para LAKATOS E MARCONI (2003), é na análise de dados que: 

 

[...] o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados 
decorrentes do trabalho estatísticos, a fim de conseguir respostas às 
suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre 
os dados obtidos e as hipóteses formuladas. Estas são comprovadas 
ou refutadas, mediante a análise. (LAKATOS e MARCONI 2003, 
p.168). 

 

Mediante concepção, a pesquisa apresentada foi realizada com os 

profissionais que compõem a equipe de referência multiprofissional do Centro 

Socioeducativo Senador Raimundo Parente (CSESRP), no período de 

novembro/2021 a janeiro/2022, a qual o seu resultado será demonstrado por 

meio de gráficos e análise de dados descritos. 
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3.2 Resultados e Achados da Pesquisa Realizada 

 

Os gráficos que serão apresentados a seguir foram organizados a partir 

dos resultados da pesquisa de campo. Desse modo, apresentamos o primeiro 

resultado no Gráfico I. 

 

Gráfico I - O papel da socioeducação na visão da equipe multiprofissional 
do CSESRP em Manaus (AM) 

 
Fonte: pesquisa  de campo (2021). 

 

Conforme gráfico I, sobre o papel da Socioeducação na visão da equipe 

multiprofissional do CSESRP em Manaus (AM), os resultados apontam que 49% 

dos entrevistados consideram que a socioeducação assegura uma prática 

humanitária e acolhedora voltada a promover a ressocialização do adolescente 

autor de ato infracional. 
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Gráfico II – Do ponto de vista profissional, como a educação pode 
contribuir para a ressocialização do adolescente em cumprimento de 

medidas socioeducativas? 

 
Fonte: pesquisa de campo (2021). 

Pode-se observar que o Gráfico II, aponta a viabilização de direito e a 

promoção da cidadania no projeto de vida como a forma mais promissora de 

recuperação, considerando que a educação pode contribuir para a 

ressocialização do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, 

perspectiva reforçada ainda na concepção de Costa (2019), quando diz que: 

 

O direito à educação é um direito público, subjetivo e fundamental, que 
oportuniza o ser humano a desenvolver plenamente sua 
personalidade, além de possibilitar a concretização da cidadania do 
indivíduo, sendo um pré-requisito essencial para a evolução de um 
estado de Direito, posto que a qualificação para o trabalho e a 
capacidade crítica dos indivíduos apresentam-se como necessárias 
para tal evolução. (COSTA, 2019, p. 3). 

 

Desse modo, Além de ser considerada como um dos pilares do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)6, a educação deve ser 

aplicada a todos os adolescentes em conflito com a lei como alternativa 

emancipadora e promoção de novo projeto de vida dos jovens em cumprimento 

de medidas socioeducativas. 

 

                                                           
6 O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – Criado sob a Lei 12.594 em 
18 de janeiro de 2012, regulamenta a execução das medidas socioeducativas previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destinadas a adolescente que pratique ato 
infracional. 
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Gráfico III - Em seu processo de trabalho relacione alguma 
dificuldade que você acredita que pode ser melhorada para o bom 
andamento do seu fazer profissional. 

 

Fonte: pesquisa  de campo (2021). 

 

No Gráfico III, observamos que 33% dos entrevistados apontaram como 

a dificuldade que pode ser melhorada é a ausência de professores para 

alfabetização, neste contexto, entendemos que os professores são 

multiplicadores através de sua didática podendo transformar a realidade a qual 

estejam inseridos por meio de sua atuação. 

 

Gráfico IV - Aponte um fator do processo socioeducativo que impacta sua 
efetivação no sentido de promover a ressocialização do adolescente autor 

de atos infracional? 

 
Fonte: pesquisa  de campo (2021). 

 

Já o Gráfico IV, aponta que a inserção do adolescente no mercado de 

trabalho e a baixa escolaridade como os pontos mais relevantes que impactam 
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a efetivação da prática no sentido de promover a ressocialização do adolescente 

em conflito com a lei. 

 

Nessa perspectiva Roquete (2014), pondera que:  

 

[...] Apesar do caráter sancionatório na privação de liberdade, não se 
pode perder de vista a dimensão educativa da medida, conforme a 
nova legislação. A finalidade maior do processo educacional dos 
adolescentes privados de liberdade é a formação para a cidadania. 
(ROQUETE, 2014, p. 7). 

 

Importante salientar que conforme dados encontrados, a concepção do 

autor permite refletir sobre a importância da educação para a transformação da 

condição e trajetória de vida dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, desse modo, ressalta-se o plano político pedagógico do 

CSESRP7 prevê os métodos e ações realizadas no contexto de privação de 

liberdade prevista pelo SINASE. 

 

Gráfico V - A educação é um fator preponderante na ressocialização dos 

adolescentes 

 
Fonte: pesquisa  de campo, 2021 

 

No Gráfico V, verificamos certo consenso entre os entrevistados, pois 

metade considera que através da educação será oportunizada uma nova 

trajetória de vida, e a outra parte opina que a educação é transformadora. Nessa 

                                                           
7 Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente. 
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perspectiva, a análise dos dados corrobora com a concepção de Costa (2019), 

considerando que o autor escreve que,  

 

Ao considerar o adolescente e sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, a educação deve ser destacada como meio de 
construção de novo projeto de vida para os adolescentes em conflito 
com a lei, com vistas à expansão da sua condição de sujeito de direitos 
e de responsabilidades, conforme estabelece o Parecer CNE/CEB nº 
8/2015, documento considerado de referência sobre as Diretrizes 
Nacionais para a educação escolar dos adolescentes e jovens em 
atendimento socioeducativo. (COSTA, 2019, p.9) 

 

Desse modo, percebe-se que a educação norteia todo o processo 

socioeducativo, bem como, as etapas de projetos de reinserção do adolescente 

em cumprimento de medidas socioeducativas ao convívio familiar e comunitário, 

além de objetivar inseri-lo em curso de qualificação profissional visando sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 

Gráfico VI - Quais os avanços são obtidos quando os adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativa são incluídos na escola. 

 
Fonte: pesquisa  de campo, 2021 

 

O Gráfico VI, aponta quais os avanços obtidos quando os adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativa incluidos na escola, encontra-se 

uma certa disparidade em relação a esses avanços. Esse fato é relevante 
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quando se visa se aproximar do real, visto que cada profissional tem uma 

percepção em relação a sua prática profissional. 

 

Gráfico VII - Quais as perspectivas quanto à ressocialização 

esperada pela equipe de referência. 

 
Fonte: pesquisa  de campo (2021). 

 

O Gráfico VII, aponta como a maior perspectiva quanto a ressocialização 

esperada pela equipe de referência do CSESRP, a mudança do adolescente e 

a sua inserção do mesmo na sociedade. Desse modo, consideramos que 

pedagogicamente as medidas socioeducativas visam promover ao adolescente 

a sua reintegração na sociedade. 

 

Gráfico VIII - Como acontece o processo de educação após o 

cumprimento da medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: pesquisa  de campo, 2021 

 

 
Fonte: pesquisa  de campo (2021). 
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O Gráfico VIII, aponta como ocorre o processo de educação após o 

cumprimento da medida socioeducativa de internação, evidência que todos 

entrevistados mostram que ao término do cumprimento da medida de internação, 

o adolescente é desligado da Escola Estadual Josephina de Melo8, sendo 

encaminhado ao programa #conectado9 onde ele é inserido no programa para 

dá continuidade em sua formação profissional e escolar sendo matriculado em 

uma escola próxima de sua residência. 

 

Considerações finais 

 

Esse estudo teve como objetivo investigar através de pesquisa 

bibliográfica e qualitativa, sobre a contextualização histórica e contemporânea 

que fomenta os procedimentos da socioeducação dos jovens autores de atos 

infracionais e, como a educação pode contribuir para a sua ressocialização 

perante a sociedade. O estudo alcançou os objetivos propostos ao analisar o 

conteúdo dos questionários respondidos identificando as nuances operativas 

que permeiam o fazer profissional da equipe de referência do Centro 

Socioeducativo Senador Raimundo Parente em Manaus/AM, assim como nos 

permitiu compreender o método e a sistematização das ações de atendimento 

socioeducativo visando assegurar o direito à educação conforme previsto na 

norma garantindo o acesso à educação do jovem autor de ato infracional. 

 

A análise teve como diretriz intensa leitura da literatura corrente seguindo 

as reflexões a luz dos autores que abordam a temática da educação 

transformadora capaz de promover a ressocialização do adolescente autor de 

ato infracional. 

 

Ressalta-se ainda que, durante a pesquisa, percebe-se que as nuances 

operativas desenvolvidas pelos profissionais envolvidos no processo operativo 

                                                           
8 Escola Estadual Josephina de Melo – mantém anexo, em todos os Centros Socioeducativos de 
Internação na Cidade de Manaus/AM, o anexo, é gerido pelo Departamento de atendimento 
Socioeducativo (DASE). 
 
9 Programa #conectados é voltado para os adolescentes egressos que cumpriram medidas 
socioeducativas e voltaram ao convívio da sociedade. 
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são realizadas de maneira humanitária e acolhedora voltada a promover a 

ressocialização do socioeducando junto ao fortalecimento de vínculo familiar por 

meio de ações psicopedagógicos desenvolvidas pela equipe técnica 

entrevistada. 

 

Nesse contexto, verifica-se que a equipe multiprofissional do Centro 

Socioeducativo Senador Raimundo Parente, pauta sua prática profissional por 

modo operativo específico, onde cada profissional estabelece sua forma de 

atendimento e condução da demanda apresentada. 

 

Apesar da equipe entrevistada, ter sido paritária ao considerar que a 

educação é transformadora e promove uma nova trajetória de vida, percebe-se 

que os métodos e planos de ação se constituem em ações conjuntas da equipe 

multiprofissional visando sempre o mesmo objetivo, a ressocialização do 

adolescente através do atendimento psicossocial. 

 

Desse modo, constatou-se que a sistematização das ações de 

atendimento socioeducativo realizada, visa de fato assegurar o direito a 

educação conforme previsto na norma, garantindo o acesso à educação de 

qualidade social, visto que a equipe multiprofissional aponta que os avanços 

reais dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas inseridos 

na escola são percebidos como a valorização que estes adolescentes passam a 

sentir após ingresso no âmbito escolar, bem como, o anseio por novas 

perspectivas de vida dos adolescentes na visão dos técnicos. 

 

Por fim, após revisão bibliográfica e análise da pesquisa, complementa-

se que a socioeducação é o espaço institucional onde se recuperam os vínculos 

familiares rompidos, promove-se a ressocialização por meio da inserção do 

adolescente autor de ato infracional na escola, haja vista, alguns desses jovens 

não serem alfabetizados ou estarem estudando, nesse sentido, a viabilização da 

efetivação de direitos previstos na legislação vigente ficam de certa forma 

impactados pela baixa escolaridade dos alguns socioeducandos. 
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APÊNDICES A – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE 

ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “[título da pesquisa]”, de responsabilidade 

de [nome completo do/da pesquisador/a responsável], estudante de graduação, mestrado, doutorado da 

Universidade de Brasília. O objetivo desta pesquisa é [explicitar de forma clara e objetiva os objetivos da 

pesquisa]. Assim, gostaria de consultá-lo/a sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a 

pesquisa. 

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da 

pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo/a. Os dados provenientes de sua 

participação na pesquisa, tais como questionários, entrevistas, fitas de gravação ou filmagem, ficarão sob 

a guarda do/da pesquisador/a responsável pela pesquisa. [Caso a pesquisa não se utilize de filmagem, 

essa informação deve ser retirada) 

A coleta de dados será realizada por meio de [explicitar todas as técnicas de coleta de dados às 

quais os participantes de pesquisa serão submetidos]. É para estes procedimentos que você está sendo 

convidado a participar. Sua participação na pesquisa não implica em nenhum risco [caso a pesquisa 

envolva riscos efetivos, este aspecto deve ser explicitado]. 

Espera-se com esta pesquisa [mencionar os possíveis ganhos ou avanços diretos para os 

participantes, quando couber]. 

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. 

A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me contatar através do telefone 

00 0000-0000 ou pelo e-mail email@email.com. 

A equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos aos participantes por 

meio de [explicitar a forma de devolução dos resultados aos participantes - quando couber], podendo ser 

publicados posteriormente na comunidade científica. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o/a pesquisador/a responsável pela 

pesquisa e a outra com você. 

 

 
_____________________________                                                                                                                           
                                                                                                         _____________________________    
Assinatura do/da participante                                                      Assinatura do/da pesquisador/a 
 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 

mailto:email@email.com
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APÊNDICES B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM GARANTIAS DOS DIREITOS E POLÍTICA DE 

CUIDADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES. 

 

1 – O papel da socioeducação na visão da equipe multiprofissional CSESRP 

em Manaus – (AM)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2 – Do ponto de vista profissional, como a educação pode contribuir para a 

ressocialização do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3 -Em seu processo de Trabalho relacione algumas dificuldades que você 

acredita que pode ser melhorada para o bom andamento do seu fazer 

profissional? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4 - Aponte um fator do processo socioeducativo que impacta sua efetivação no 

sentido de promover a ressocialização do adolescente autor de atos 

infracional? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5 – A educação é um fator preponderante na ressocialização dos 

adolescentes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6- Quais os avanços reais são obtidos quando os adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativa são incluídos na Escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7- Quais as perspectivas quanto a ressocialização esperada pela equipe de 

referência? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8 – Como acontece o processo de educação após o cumprimento da medida? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nome as iniciais: 

_______________________________________________________________ 

Profissão: _______________________________________________________ 

Local de Trabalho: ________________________________________________ 

Quanto Tempo já trabalha no Sistema Socioeducativo? ___________________ 

 

 


