
A DINÂMICA ESCOLAR NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE
ADOLESCENTES INFRATORES: A PERSPECTIVA DOS PROFESSORES  

Jaqueline de Oliveira  1  , Ana Carolina Jacinta Alarcão2 

1Psicóloga, Centro Universitário Ingá - UNINGÁ. jaquelineoliveira_@outlook.com
2Orientadora, Mestre em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá - UEM. anacjalarcao@gmail.com

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo compreender a dinâmica escolar dos adolescentes infratores e seu processo de
ressocialização,  partindo da visão e perspectiva dos professores.  A metodologia  foi  apoiada na fenomenologia.  A
população de estudo foi constituída por seis professores de uma Escola Estadual do Município de Maringá – PR.
Utilizou-se  de  entrevista  aberta,  norteada  por  uma  questão  orientadora.  A  análise  fenomenológica  dos  discursos
desvelou a compreensão das significações essenciais sistematizadas nas categorias: 1° olhar dos professores: falência
do sistema familiar dos adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa; 2° desafio no acompanhamento
adequado  do  adolescente  infrator  no  sistema  escolar,  3°  dificuldades  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,
sentimento de impotência de incapacidade dos professores; 4° a falta de credibilidade dos professores diante das
perspectivas de futuro dos adolescentes infratores.  

PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica escolar; Processo de ressocialização; Medidas socioeducativas.

1 INTRODUÇÃO

Segundo  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  as  medidas  socioeducativas,
independente da natureza do ato infracional, devem prever a reeducação e prevenção, com a
finalidade de que o adolescente estabeleça um novo padrão de conduta rompendo com prática
de delito e criando um novo projeto de vida. Uma das finalidades primordiais é que as medidas
possam se tornar um espaço eminentemente de cunho pedagógico e educacional, e rompa com
o processo de ações coercitivas, normativas e disciplinares (ECA, 2010). 

Os dados do Levantamento Anual, realizado no Brasil, referente ao ano de 2012 pela
Coordenação  Geral  do  Sistema  Nacional  de  Atendimento  Sócio  educativo  -  SINASE
(SNPDCA/SDH 2014) indicam um número total de 20.532 adolescentes em restrição e privação
de liberdade (internação, internação provisória e semiliberdade), e de 88.022 em meio aberto
(prestação  de  serviços  à  comunidade  e  liberdade  assistida)  (MDS,  2012).  Diante  de  uma
realidade tão frágil, a situação de vulnerabilidade elevada, tendência à exclusão, situações de
negligência,  abandono  e  violência,  estima-se  um  número  cada  vez  maior  de  jovens  que
cumprem medidas socioeducativas.  

Dentro  do  contexto  da  intervenção  e  acompanhamento  da  medida  socioeducativa,
conforme Padovani e Ristum (2013) a escola tem um papel de suma importância no processo
de inclusão e de ressocialização de adolescentes infratores, visto que sua estrutura, ação e
metodologia possibilitam uma educação essencial para a reinserção desses adolescentes na
sociedade. 

Segundo o Artigo 8º, da na Lei nº 8.069, ECA de 13/07/1990, os Planos de Atendimento
Socioeducativo  deverão  obrigatoriamente  prever  ações  articuladas  nas  áreas  de  educação,
saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes
atendidos. Nesse propósito, se acentua a importância entre a sócio educação e a necessidade
da implementação de uma proposta pedagógica capaz de constituir-se em ação formadora dos
adolescentes que se encontram submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas. O
processo  educativo  deve  ter  a  finalidade  de  ajudar  na  preparação  dos  adolescentes  para
assumir papéis sociais relacionados à vida coletiva, às condições de existência (trabalho), ao
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comportamento justo na vida pública e ao uso adequado e responsável de conhecimentos e
habilidades disponíveis na vida (SINASE, 2014). 

Neste sentido espera-se que a escola possa ser um ambiente que proporcione um espaço
pedagógico que tenha como princípio a dimensão humana e a crença em uma relação de apoio,
tendo como foco central a relação educador/educando (COSTA, 1999). 

Os  jovens  que  vivem  a  experiência  de  privação  de  liberdade  trazem  consigo,  em  sua
maioria, as marcas da exclusão e do abandono social a que foram submetidos. Em meio a este
cenário,  podem assumir  uma identidade  “marginal”  e  “criminosa”  como única  possibilidade  de
inserção  social  e,  assim,  multiplicam  a  violência  e  alimentam  um  processo  contínuo  de
institucionalização até a vida adulta ou a morte,  ainda jovens. Embora se reconheça as raízes
estruturais  dessa  questão,  a  situação  coloca  desafios  à  educação  enquanto  campo  de
conhecimento e de prática social. Entende-se que a escola não é a solução, no entanto, é uma
possibilidade de aquisição de conhecimento e inclusão (Baquero, et al, 2008). 

Portanto, faz-se necessário que se compreenda que a adolescência é uma fase da vida de
grande  oportunidade  para  aprendizagem,  socialização  e  desenvolvimento.  Atos  infracionais
cometidos por adolescentes devem ser entendidos como resultado de circunstâncias que podem
ser transformadas e de problemas passíveis de superação, de inserção social saudável, e de reais
oportunidades – e, certamente, não de sofrer novas violências (SINASE, 2012). 

Considerando a importância da escola no processo de sócio educação de adolescentes
infratores,  o  objetivo  deste  estudo  foi  compreender  a  dinâmica  escolar  no  processo  de
ressocialização mediante a perspectiva da vivência dos professores. 

Levando  em  conta  a  problematização  da  teoria  em  relação  ao  tema  abordado,  a
compreensão da vivência dos professores no convívio com jovens infratores é de suma importância
uma vez que pode levar a uma discussão e reflexão, para a efetiva implementação de políticas
públicas voltadas a atender as reais necessidades na ressocialização de adolescentes infratores no
ambiente escolar. 

Investigar as concepções atribuídas pelos professores ao adolescente infrator, ouvir suas
opiniões e compreender potencialidades e desafios da relação entre escola e adolescente infrator,
é  componente  essencial  para  concepção  e  implementação  de  respostas  mais  eficazes,
especialmente na inclusão e reeducação do adolescente infrator. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  escolha  pela  abordagem  fenomenológica  veio  ao  encontro  à  necessidade  de
compreensão da vivência dos professores no ambiente escolar no processo de ressocialização
de adolescentes em conflito com a lei.  Para um conhecimento mais preciso e a compreensão
da vivencia dos professores, optou-se como percurso desse estudo a pesquisa qualitativa. Essa
modalidade busca conhecer a fundo vivências e representações que as pessoas têm dessas
experiências de vida (TURATO, 2005). 

Para que a compreensão da experiência do professor com os adolescentes autores de
atos  infracionais  no  cumprimento  da  medida  socioeducativa  se  torne  inteligível,  foi  preciso
aprender o significado através de quem o vivenciou. Com essa perspectiva, foram realizadas
entrevistas abertas com professores de uma Escola Estadual do Município de Maringá PR, com
dias e horários previamente agendados pelo corpo pedagógico da escola, onde os mesmos
falaram livremente. As entrevistas foram gravadas para que se pudesse ouvir mais atentamente
o discurso reveladores da vivência da singularidade e subjetividade. Quando o professor (a) foi
convidado  a  participar  da  pesquisa,  todas  as  informações  sobre  o  procedimento  foram
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esclarecidas, bem como apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que cita o
objetivo do projeto e questões referentes à participação do professor (a) na pesquisa, questões
de  sigilo,  bem  como  sua  total  liberdade  de  desistência  a  qualquer  tempo,  ou  recusa  em
responder perguntas. Foram garantidos o anonimato e o consentimento informados de todos os
participantes.  

Foram entrevistados  seis  professores,  individualmente  em horários  diversificados  e  pré-
agendados, com duração em média de cinquenta minutos. As entrevistas foram realizadas com
uma  questão  orientadora  “como  é  vivenciada  o  dia-a-dia  desses  jovens  dentro  do  ambiente
escolar”.  A  entrevista  fenomenológica  não  está  fundamentada  em  ideias  direcionadas  para
determinados fins, pois o que se objetiva não é um saber sobre o sujeito, mais sim, um saber do
sujeito. 

 O projeto de pesquisa foi submetido aos Comitê de Ética, aprovado sob o parecer de n°
098008/2015, da Universidade Estadual de Maringá- PR. 

Ao final da pesquisa, os resultados foram apresentados à coordenação da escola e aos
professores.  

Os seis professores que participaram da pesquisa são docentes na mesma escola Estadual
do Município de Maringá, atuando no ensino fundamental e médio. Dois professores trabalhavam
no turno da manhã e os demais no período da tarde, lecionando matérias diversificadas (português,
artes, geografia, matemática, história). Todos com idade entre 36 e 45 anos.  

Após  a  realização  das  entrevistas,  os  discursos  dos  professores,  uma  vez  transcritos  e
analisados, começaram a mostrar as convergências, ou seja, o que havia em comum entre eles, e
neste momento, quando se chega às repetições, às convergências, é que se podem apreender os
significados essenciais, e assim chegar à essência do fenômeno (BOEMER, 1985).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

MATRIZ ESTRUTURAL DE ENTREVISTA

Quadro 1: A dinâmica escolar no processo de ressocialização de adolescentes infratores: a perspectiva
dos professores” 

CATEGORIA DE 
ANÁLISE 

DEFINIÇÃO PERGUNTAS 

Relações e Vínculos 
Estabelecidos 

Segundo Pichon (1998) o vínculo é uma 
estrutura dinâmica de relações em 
contínuo movimento. Acionada por 
necessidade de ligações e motivações 
psicológicas resultante de uma 
determinada conduta tende a se repetir 
tanto nas relações interna quanto 
externa que se integram mutuamente. 
Considerando o processo vital da 
vinculação, Bowlby (1989) desenvolveu a
teoria do apego, como um mecanismo 
básico dos seres vivos e biologicamente 
programado, que estabelece figuras de 
apego na busca de sentimentos de 
segurança e vinculação. 

1.Fale-me sobre as suas experiências e 
relacionamento com esse jovem dentro 
da escola? 
 

2. Como é a relação dos adolescentes 
com os demais integrantes da equipe 
profissional da escola ao saberem que 
são adolescentes infratores e estão 
cumprindo medidas socioeducativa? 
 

3.Como é a relação dos adolescentes 
com os demais jovens da escola? 
 

4.Os jovens relatam seu ato infracional 
dentro da sala de aula?  
 

5.Como a relação de vínculo entre a 
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escola e esse jovem?   
 

6.Percebe algo diferente em relação ao 
outros alunos que não cumprem as 
medidas socioeducativas? (O que há em 
comum e de diferente). 
 

7. Como é percebida a relação familiar 
desses jovens? Acredita que isso 
influenciou no ato infracional desse 
jovem?

Relação aluno/escola Conforme Padovani e Ristum (2013) a 
escola tem um papel de suma 
importância no processo de inclusão no 
processo de ressocialização de 
adolescentes infratores, visto que sua 
estrutura, ação e metodologia 
possibilitam uma educação social 
visando a reinserção desses 
adolescentes na sociedade.  

8. Fale sobre o papel da escola na 
inserção do jovem infrator. 
 

9.Principais dificuldades da escola para 
incluir esse jovem infrator na dinâmica 
escolar? 
 

10.Na sua opinião quais estratégias para 
superar os desafios pontuados 
anteriormente? 
 

Papel da Escola no 
Processo de 
Ressocialização do 
adolescente 

A aprovação de leis que asseguram o 
direito à educação e o direito da criança 
e do adolescente levou a uma 
interpretação errônea do Estatuto da 
Criança e do Adolescente por parte de 
alguns operadores do Sistema de 
Garantia de Direitos e do Sistema de 
Ensino, o que causou uma 
interpretação da palavra „direito‟ como a 
ausência de responsabilidades e de 
deveres por parte dos adolescentes. 
Essa incompreensão fez com que parte 
dos profissionais que atuam no espaço 
escolar considerasse o direito da criança
e do adolescente como o culpado pela 
diminuição da autoridade do professor, a
indisciplina e a violência nas escolas, o 
que ajudou a suscitar uma 
indisponibilidade de aceitação do 
adolescente na escola (LEGNANI,  
2009). 

11.Como educador consegue perceber 
expectativas, projetos (sonhos) para o 
futuro desse jovem? 
 

Medica socioeducativa de 
privação de liberdade 

Medidas socioeducativas são medidas 
aplicáveis a adolescentes autores de 
atos infracionais e estão previstas no art.
112 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). A medida 
socioeducativa privativa da liberdade, 
adotada pela autoridade judiciária 
quando o ato infracional praticado pelo 
adolescente se enquadrar nas situações 
previstas no art. 122, incisos I, II e III, do 
ECA. ( - tratar-se de ato infracional 
cometido mediante grave ameaça ou 

12. O que acha sobre o resultado das 
medidas socioeducativas no processo de 
ressocialização? 
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violência a pessoa; II - por reiteração no 
cometimento de outras infrações graves; 
III - por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente 
imposta.

Fonte: Dados da pesquisa

Diante  da  análise  dos  discursos  sobre  a  vivência  dos  professores  no  processo  de
ressocialização  de  adolescentes  infratores  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa,  quatro
categorias foram reveladas: 1° - olhar dos professores: falência do sistema familiar dos adolescentes
em  cumprimento  de  medida  sócio  educativa;  2°  -  desafio  no  acompanhamento  adequado  do
adolescente infrator no sistema escolar;  3° - a falta de credibilidade dos professores diante das
perspectivas  de futuro,  sonhos,  projetos  dos adolescentes  infratores;  e   4°  -  desencontro  entre
escola e medida sócio educativas. 

3.1  OLHAR DOS PROFESSORES: FALÊNCIA DO SISTEMA FAMILIAR DOS ADOLESCENTES
EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA 

Diante dos discursos analisados, fica evidenciado que a família ocupa destaque principal no
que diz respeito ao fato do adolescente desviar-se a uma vida de atos infracionais. Tratando-se
especificamente  do  adolescente  em  conflito  com  a  lei  e  seu  contexto  familiar,  pesquisas  têm
evidenciado que adolescentes com vínculos pouco efetivos com a família têm maior probabilidade de
se envolver em infrações do que aqueles com relações familiares estreitas. De fato, é inegável que a
família nem sempre se configura como lugar de apoio, cuidado e proteção para os filhos (TEIXERA,
2006).

De acordo com Teixeira (2006), "para muitas crianças e adolescentes a família é espaço das
primeiras experiências de abandono, vitimização e violência" (p. 440), e a ideia da família como
instituição,  que tem sempre caráter  protetivo,  é  apontada pela  autora  como mito  para  algumas
crianças e adolescentes.             

Os discursos dos professores pontuaram de forma veemente sobre questões familiares dos
adolescentes que cumprem medida socioeducativas.  

                                                    
Profs.  5 (M)...geralmente quando acontece, infelizmente geralmente quando acontece

esses atos infracionais, esses problemas que a gente vê na escola, geralmente vem de famílias
desestruturadas, geralmente são famílias que não tem uma... não apoiam essa criança, não dá
a devida estrutura pra essa criança, pra ela pode caminhar e, principalmente pra ela se sair
bem na escola, como é que ela vai prestar atenção, desenvolver os trabalhos dela, se ela vive...

O suporte familiar para o cumprimento da medida socioeducativa, a presença dos familiares
no cotidiano dos jovens que cumprem tais medidas é essencial no processo de ressocialização.
Entretanto,  as  famílias  mostram-se  extremamente  fragilizadas,  vulneráveis  e  com  pouca
capacidade de atuação. Compreende-se que, de fato, a maior parte das famílias de adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas vivencia condições concretas de vida que incluem
acesso precário  aos direitos  sociais  básicos,  e  uma série  de  problemáticas  relacionadas a  tal
precarização (MEDEIROS, 2015).     

Um dos professores entrevistados afirmou:     
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Profs.  5  (M)...o  convívio  familiar  não  é  bom,  então  geralmente,  são  famílias  bem

desestruturadas, bem complicadas de conversar com um ou com o outro, de conversar com
alguém que seja realmente responsável por essa criança, então eu acho que um pouco, eles se
sentem abandonados nessa questão também e eu acho que contribui muito pra criança, ela...
ela ir pro outro caminho né, que não seja o caminho ideal pra ela, de praticar, de cometer erros
e cometer.... Começar a cometer infrações mesmo, então eu acho que a família é a base, é a
base de tudo, enquanto essa família não tá bem, independente de como ela é, de como ela
está estruturada, a criança não vai, é muito complicado. 

 
 As relações estabelecidas dentro da família possuem implicações nas condutas sociais

futuras dos jovens e adultos.  Nesse sentido a literatura tem sugerido que a família  pode se
constituir como um importante fator de risco ou proteção para os atos infracionais adolescentes,
dependendo de suas características, sua dinâmica e seu funcionamento. 

Por vezes, as famílias desses adolescentes vivenciam uma situação disfuncional, em que,
em função disso, muitas delas acabam perdendo sua capacidade de oferecer proteção, suporte
afetivo e regulação social adequada (NARDI & DELL'AGLIO, 2012). 

 
3.2 DESAFIO  NO  ACOMPANHAMENTO  ADEQUADO  DO  ADOLESCENTE  INFRATOR  NO
SISTEMA ESCOLAR 

A  análise  dos  discursos  revelou  o  desconforto  dos  profissionais  da  educação  no
cumprimento de objetivos e adoção de estratégias que tragam a esses jovens um espaço de
aproveitamento didático. Fica claro, diante de suas expressões, que há carência de informações
e estrutura adequada de se trabalhar  e  aproveitar  ao máximo o tempo que os jovens que
cumprem medida socioeducativa estão no ambiente educacional. 

Durante  as  entrevistas  foram  demonstrados  alguns  sentimentos  e  situações  que  os
professores vivenciam no acompanhamento do adolescente infrator no sistema escolar, como
tentativas  frustrantes  de  inclusão,  dificuldades  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,
sentimento  de  impotência  e  incapacidade  para  no  processo  de  ressocialização,  conforme
expostos em suas falas: 

 
Profs. 1 (A)...mas dentro do possível, a direção, a equipe pedagógica, os professores,

sempre tentaram dar  um apoio,  só que parece que a gente chega até certo  ponto,  que a
convivência que eles tem na escola com a gente, nessas quatro horas, a gente tá ali, mas lá
fora é... é muito diferente né, a gente não sabe a pressão, como é a convivência desse aluno. 

 
Profs.6 (K)...a equipe pedagógica, a gente não tá preparado ainda pra lidar com essa

situação de desconforto do...  de algo tão é. Diferente né, dos padrões que a gente possui
manter em sala de aula. 

 
Profs. 1 (A)...é que são normalmente eles não tem limite, não tem medo, é... você não

sabe muito bem como atingir ele, através da conversa, uma coisa de punição... você procura
várias maneiras para tentar ter um relacionamento dentro da escola, ele... ele é uma relação de
risco  tá,  então  ele  agride  verbalmente,  fisicamente  os  alunos,  os  professores,  ele  vive
desafiando, agride também... com a equipe pedagógica eles são... é assim também, ele não
tem, não tem receio dos atos dele, ele não tá nem aí com as consequências do ato, então...  é
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uma relação que você mais cede do que ele cede, então você sempre tem que tá recuando e
procurando alguma situação que você possa talvez tá resolvendo esses problemas. 

 
Profs. 3 (G)...A escola....  Na verdade, todo mundo acha é que a escola vai fazer toda a

cura do... desse problema, e a escola não é um... um hospital, onde manda um infrator pra cá e
ele sai ressocializado, não... é verdade a escola tem uma parcela digamos assim que pequena
nessa construção....  

 
O  sistema  público  e  a  ampliação  do  acesso  à  educação  parece  ter  uma  relação

inversamente  proporcional  à  qualidade  do  ensino  em  nosso  país.  As  escolas  sucateadas  e
professores mal pagos assumem (ou deveriam assumir) a responsabilidade por um grande número
de crianças e adolescentes reunidos (ou enclausurados)  numa mesma sala,  com significativos
índices  de  distorção  idade/série,  com  uma  diversidade  cultural  que  frequentemente  entra  em
choque com a cultura escolar e, ainda com toda uma gama de necessidades e dificuldades que
perpassam não só a vida dos alunos, mas a dos educadores também (OLIVEIRA, 2007). Um dos
professores expôs:  

 
Profs. 3 (G)...as leis que protegem o menor, é até a falta de... mesmo de estrutura, desde

estrutura que seja pessoal, física, esse menino que eu trabalho em questão, por exemplo, ele
tinha que ter um atendimento diferenciado, ele tinha que ter uma pessoa dedicada a fazer um
trabalho de construção com ele, não adianta eu jogar ele no meio de 30 alunos, e querer que
ele se ‘ressocialize’, ele não vai fazer isso, ele... alias... nem material ele tem, ele frequenta a
escola, então, eu vejo assim é... uma grande dificuldade da gente fazer esse trabalho, por falta
de... de um monte de estrutura, não tem equipe pedagógica.   

 
A contradição estaria também em pensar que aqueles que - talvez - mais precisam de

uma escola são justamente aqueles que estão fora dela, ou aqueles para quem ela menos se
fez importante. E, nessa circunstância, nem mesmo a determinação da Lei - sobre a obrigação
dos pais manterem os filhos da escola (ECA, Art. 55); sobre o dever do Estado oferecer ensino
fundamental obrigatório e gratuito (ECA, Art. 54); e sobre o direito da educação de qualidade,
concedido a todas as crianças e adolescente do Brasil (ECA, Art. 53); têm sido suficiente para
resolver o grave problema (OLIVEIRA, 2007). 

Essa realidade demonstra a necessidade de se preparar adequadamente os profissionais
responsáveis  pelo  processo  de  readaptação  social  dos  adolescentes  submetidos  a  essa
medida, que os educadores auxiliem a compreender a condição do aluno e a possibilidade de
sua  reinserção  social,  o  que,  consequentemente,  favorecerá  a  realização  de  um  trabalho
educativo de qualidade. 

A aprovação de leis que asseguram o direito à educação e o direito da criança e do
adolescente levou a uma interpretação errônea do Estatuto da Criança e do Adolescente por
parte de alguns operadores do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Ensino, o que
causou uma interpretação da palavra  „direito‟  como a  ausência  de  responsabilidades e  de
deveres por parte dos adolescentes. Essa incompreensão fez com que parte dos profissionais
que atuam no espaço escolar  considerasse o  direito  da  criança e do adolescente  como o
culpado pela diminuição da autoridade do professor, a indisciplina e a violência nas escolas, o
que ajudou a suscitar uma indisponibilidade de aceitação do adolescente na escola (LEGNANI,
2009). 

Neste sentido a conscientização por parte do professor e do aluno é necessária para que
exista um convívio mais produtivo e saudável, sem conflitos e estereotipias; ademais, é necessária
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uma maior preparação profissional e emocional do professor para lidar com esse tipo de situação
(Martins, et al, 2005). 

3.3 A FALTA DE CREDIBILIDADE DOS PROFESSORES DIANTE DAS PERSPECTIVAS DE
FUTURO DOS ADOLESCENTES INFRATORES. 

A análise dos discursos demonstrou uma expectativa negativa do professor em relação ao
futuro próspero do adolescente que cometeu ato infracional. Existem alguns fatores que podem
justificar essa realidade: Segundo Coll e Miras (1996), existem uma “profecia de autocumprimento”,
ou seja, um conjunto de expectativas que o professor tem sobre o aluno ideal, a saber: atenção,
participação, motivação, responsabilidade, interesse pelo trabalho, constância, respeito às normas
de relação com os colegas e com o professor. E diante de jovens que são o inverso a isso, o
professor pode se sentir impotente a sua prática, conforme exposto em suas falas: 

Profs. 2 (C)...então, a escola em si, com o aparato que nós temos hoje, eu não vejo
muito futuro pra esse aluno, de jeito nenhum, não vejo mesmo tá, o que se passa aqui dentro
também é um dia importante pra vida dele, é um período interessante, mas ele não vai resolver
esse problema, teria que ter ou o estado disponibilizar, sei lá, quantas centenas e milhares de
psicólogos na escola,  com uma formação apropriada pra isso,  fazendo atendimento  contra
turno, a manhã toda, pra ver se dá contado recado, porque se não, eu não vejo a escola como
instrumento superador ou que vai inserir ele de forma alguma, sei lá, difícil. 

 
Profs.  3  (G)...Eu  vejo  ele  dentro  da sala de  aula,  ele  não conversa com os demais

alunos, ele não tem aquela socialização, eu vejo nos demais alunos algum temor, um medo
quando ele chega, é assustador. Então você percebe essa mudança... e ele, se vangloria disso,
então ele cresce, e ali você percebe que ele não vai mudar, que aliás, parece que a vontade
dele ou que aquela coisa de quebrar regras e desafiar as pessoas, parece que ela aumenta,
entendeu.... De acordo com seus seguidores, se seus seguidores aumenta, a responsabilidade
de ele ser contra a tudo aquilo que ele foi até agora aumenta, então ele fica numa situação que
ele também não consegue ser, ele não consegue mudar, porque ele quer ter um legado atrás
dele, um monte de alunos que acha ele um máximo, por mais que ele queira, ele fica ainda
entre a espada e a cruz, ele não consegue. 

Assim, sabendo-se que o professor representa um importante papel no desenvolvimento
e  formação  sócio  cognitivo-  emocional  do  aluno,  é  evidente  que  deverá  ser  um  grande
precursor e motivador na ressocialização do adolescente que cometeu ato infracional (Martins,
et al, 2005). 

A atual pesquisa demonstrou o despreparo e a falta de expectativas que são depositadas
nas entre linhas desses jovens, as dificuldades que professores encontram nessas relações, e
ainda o conceito que o adolescente, que cometeu ato infracional,  tem sobre as instituições
sociais e vice-versa. 

3.4 O DESENCONTRO ENTRE ESCOLA E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
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A análise dos discursos demostrou a falta de informação e o desencontro entre a escola e as
medidas socioeducativas. Podemos perceber isso claramente exposto na fala: 

 
Profs.  4  (T)...eu  não sabia  que  você ia  fazer  esse tipo  de pergunta  pra  mim,  esse

negócio de socioeducativas, as medidas, eu não estou muito por dentro, que nem aquela...
essa história, que nem aqui, a gente quase não vê tanto aluno envolvido, mas lá, eu não tenho
muito acesso, eu ouço os professores comentarem na sala que eu estou, por exemplo, a gente
vê,  lá  o  bicho  pega,  a  coisa  é  feia,  mas  é  sempre  assim,  é  um diretor  procurando  aqui,
conversando da li, entendeu? Ai quando chama a família deles pra abrir o verbo, eu nunca
presenciei nada desse tipo, mas eu sei que acontece. 

 
O papel da escola em conjunto com as medidas deveria ser de configurar a necessidade,

acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Esta ação possui um viés sócio pedagógico, usando
como alicerce as possibilidades que o adolescente possui para não se inserir no grupo de risco
quanto à violação de direitos e violências (Martins, et al, 2005). 

Nesse propósito,  se acentua a importância entre a sócio educação e a necessidade da
implementação  de  uma  proposta  pedagógica  capaz  de  constituir-se  em  ação  formadora  dos
adolescentes que se encontram submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas, com a
finalidade de prepará-los para assumir papéis sociais relacionados à vida coletiva (SINASE, 2015). 

Com isso a ênfase é dada a Pedagogia, que, enquanto ciência da educação, relacionase
aos diferentes aspectos formativos da sociedade. O pedagogo, em um trabalho que visa garantir e
aprimorar a qualidade da educação pode acompanhar o processo educativo de cada adolescente,
auxiliando-o em sua inclusão na sociedade. Porém, todos aqueles que atuam na sócio educação,
educadores,  orientadores,  técnicos,  pais,  também devem conhecer  os princípios básicos deste
trabalho, apropriando-se de suas premissas e contribuindo na formação de uma rede de trabalho
coletivo, de objetivo comum: evitar a reincidência dos adolescentes no ato infracional, propiciando
o  crescimento  individual  e  sua  inclusão  como  cidadão,  protagonista  e  comprometido  com  a
modificação da sociedade (SINASE, 2015).  

4 CONCLUSÃO

Sabe-se que grande parte dos adolescentes que praticam atos infracionais estão expostos,
principalmente, a problemas sociais e familiares. Neste sentido, faz-se fundamental o investimento
e a articulação de políticas públicas sociais de atendimento e fortalecimento de vínculos familiares.
É fundamental no trabalho com as famílias conhecer e apostar em suas potencialidades para o
enfrentamento dos problemas e sofrimentos vivenciados.  Neste sentido, espera-se que ocorra por
parte dos integrantes do sistema escolar e das medidas socioeducativas, a adesão a meios que
possibilitem uma maior  cumplicidade e interação,  que ambas visualizem a necessidade de um
trabalho conjunto, levando o que é necessário para esses jovens e seus familiares, contribuindo na
formação  de  uma  rede  de  trabalho  coletivo,  de  objetivo  comum:  evitar  a  reincidência  dos
adolescentes no ato infracional, propiciando o desenvolvimento individual para uma vida coletiva. 

 Espera-se que a equipe escolar consiga ver esses jovens além ao ato infracional e, sua
passagem na escola, não seja uma obrigação, mas a possibilidade de mudanças concretas nas
condições de vida dos jovens, com sonhos, objetivos, projetos, para que seja possível vislumbrar
formas de inserção e acesso aos bens socialmente produzidos, que vão além do envolvimento com
atos infracionais. 
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