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RESUMO 
 

O presente trabalho enfatiza a questão da Dificuldade de Aprendizagem nos Centros 
Educacionais sentida pelos jovens menores infratores no âmbito educacional. Além disso, 
contextualiza de maneira histórica a criação dos Centros Educacionais até os dias atuais, 
Outro aspecto a ser abordado no trabalho diz respeito a educação Escolar entre as grades e 
ressalta ainda a Teoria da Aprendizagem, as Dificuldades de Aprendizagens e as Medidas 
Sócio-educativas que visam a reinserção dos jovens infratores a sociedade. A pesquisa faz 
referência a dificuldade de aprendizagem nos centros educacionais. Nossa referencia 
bibliográfica baseia-se em diversos autores e na Lei Federal que destaca o ECA – Estatuto 
da Criança e do Adolescente e prevê medidas com caráter pedagógico, visando a 
ressocialização do adolescente.Observou-se que as medidas sócio-educativas não vem o 
adolescente aprendizagem dos jovens que  as como infrator,mas também como 
vitima.Constatou-se ainda na pesquisa que a família tem um papel fundamental no 
acompanhamento escolar a fim de junto com os centros educacionais identificarem as 
causas de tais dificuldades para que assim possam resolve-las. Além disso destacamos o 
papel do educador como facilitador no processo de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Adolescente, Família, Educação, Dificuldade, Aprendizagem 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais a inúmeras discussões sobre a violência urbana como 

sendo um fator alarmante, constata-se que os jovens são as principais vítimas e 

infratores. A discussão acerta da faixa etária relativa ao termo jovem gera bastantes 

indagações. Mello Jorge (1998), ao introduzir a temática da violência entre os 

jovens, lembra que a Lei Federal Nº 8.069 que instituiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA considera criança, para efeitos da lei, o menor de 12 anos e o 

adolescente aquele com idade entre 12 e 18 anos, não fazendo referência ao termo 

jovem ou juventude.  

A criminalidade urbana tendo os jovens como principais sujeitos é devido 

a vários fatores desde o ambiente em que vivem até a estrutura familiar além de 

outros aspectos como a renda financeira e o nível de escolaridade. Devemos 

mencionar ainda que as desigualdades sociais e econômicas também são fortes 

fatores que contribuem para a violência. 

Em 1997, cinco jovens da classe média de Brasília jogaram álcool e 

atearam fogo ao índio Galdino Jesus dos Santos, que dormia em um ponto de 

ônibus. Dessa forma, segundo Vasconcelos (2006), situação familiar e financeira 

estável, bem como educação de qualidade não são mais sinônimos de proteção ao 

envolvimento com atos violentos, pois existem diversos casos de jovens com tais 

características socioeconômicas envolvidos com o tráfico de drogas e assaltos, por 

exemplo.  

Diante de tais fatos, denota-se a preocupação com relação às instituições 

que tem por missão a reinserção dos adolescentes na sociedade e faz-se 

necessário para tanto, investir na educação para atingir tais objetivos, mas 

infelizmente nesse processo de adquirir conhecimentos os adolescentes terminam 

por sentirem dificuldade de aprendizagem. 

E assim nosso trabalho tem como tema: A Dificuldade de Aprendizagem 

nos Centros Educacionais. Nosso intuito com esse trabalho é identificar as causas 

das dificuldades de aprendizagem e meios que possa saná-las a fim de favorecer 

uma melhor aquisição do conhecimento. Além disso, será realizada uma 

contextualização histórica sobre os centros educacionais levando em conta a 
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ressocialização dos adolescentes. e destacando medidas sócio-educativas que 

contribuam para a reinserção dos jovens infratores a sociedade.  

Nossa pesquisa será de cunho bibliográfico e para tanto vários autores 

serão citados dentre eles, Onofre (2007), Goffman (1974).  

Sabemos da dificuldade que os jovens têm em motivar-se e mediante 

estarem em um ambiente que os priva de liberdade torna-se mais difícil essa 

motivação, mas cabe a cada educador e diretor do centro educacional criar meios 

para que os mesmos se motivem a estudar e assim, modificarem seu futuro. 

A pesquisa em questão visa ainda destacar medidas sócio-educativas 

que contribuam para a reinserção dos jovens infratores a sociedade.  

No que diz respeito à dificuldade de aprendizagem tema especifico dessa 

pesquisa a família tem um papel fundamental nesse processo, pois a participação e 

acompanhamento dos pais os jovens se sentirão integrados e tentarão estudar 

visando assim, apreender mais informações que possam criar meios de estrutura a 

novos caminhos. 

Nossa fundamentação teórica terá no primeiro capitulo uma 

contextualização histórica, os diversos centros educacionais do Ceará e As medidas 

sócio-educacionais para reinserção dos jovens a sociedade. No segundo capitulo A 

Educação Entre Grades – Diálogo com Elenice Maria Cammarosano Onofre e no 

terceiro capítulo A questão da teoria da aprendizagem humana, os aspectos da 

dificuldade de aprendizagem, o papel da família no processo de Dificuldade de 

Aprendizagem e por fim as considerações finais. 
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1. REINSERÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM 
A LEI NO BRASIL- BREVE HISTÓRICO 
 

1.1. DO BRASIL COLÔNIA AO SINASE  
 

A história do Brasil sempre foi marcada pela desigualdade entre as 

pessoas e independente de serem índios, negros já existiam as tentativas de 

massacre, de exploração. 

Podemos constatar essa afirmação de acordo com dados da Caravana 

MSE: 
 

[...] No início da colonização portuguesa, as práticas em relação às crianças 
indígenas e negras, eram de separá-las de suas famílias para moldá-las aos 
costumes tidos como civilizados e cristãos. A criança negra tinha o 
agravante de ser forçada ao trabalho escravo, logo que alcançasse os seus 
sete anos. Naquele tempo não existia “a criança” pensada de forma 
genérica, como existe hoje, à qual pudéssemos deduzir direitos universais, 
pois não existia a igualdade entre as pessoas, sendo a sociedade colonial 
constituída na relação desigual e hierarquizada entre senhores e escravos.  
Naquele tempo o perfil das crianças desvalidas variava entre: os filhos de 
escravos, os órfãos, os expostos, os pardinhos e os cabrinhas. [...] 
Caravana MSE (2006, p.11) 
 

Além disso, o poder patriarcal controlava os filhos como os jesuítas 

controlavam os indígenas e como senhores controlavam os negros e qualquer outro 

grupo órfão, mendigos, viciados e etc que tentassem divergir desses grupos de 

controle eram considerados desclassificados como bem nos mostra os dados 

abaixo: 

 
Os filhos ilegítimos de famílias abastadas, não representavam ameaça à 
ordem social da época, pois estavam sobre o poder de um “pai de família”, 
em uma sociedade altamente patriarcal, onde o pai tinha poderes quase 
ilimitados.  
Da mesma forma que os indígenas estavam sobre o controle dos colégios 
jesuítas, os negrinhos eram de propriedade do senhor. Já os “expostos” e 
os “órfãos”, sem o mesmo suporte, eram recolhidos aos estabelecimentos 
mantidos pelas casas de caridades ou a seu guardião legal. Naquele tempo 
os que realmente causavam problemas à ordem social eram chamados 
“sem-eira-nem-beira”, os mendigos, os viciosos, os vadios e etc. Essa gente 
desclassificada não tinha como se inserir na estrutura dual da sociedade 
colonial. Eram temidos como sendo “a pior raça de gente”. Caravana MSE 
(2006, p.11) 
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As mudanças começaram a aflorar a partir de todos os movimentos da 

Abolição da escravatura apesar de que, ainda não havia uma “igualdade” como era 

dito. 

 
O problema começou a generalizar-se, quando a partir da Lei do Ventre 
Livre (1871) e da Abolição de Escravatura (1888), adquiriram a condição de 
livre, porém sem, contudo, adquirirem as condições materiais para o 
exercício pleno da cidadania. Foi quando crianças e adolescentes pobres, 
agora identificados como “menores”, passaram a ser encontrados nas ruas, 
brincando, trabalhando, esmolando e ou cometendo pequenos furtos. 
Caravana MSE (2006, p.11) 
 

Com o surgimento da República mudanças foram feitas na legislação com 

relação aos menores e suas atribuições perante a lei, reduzindo assim, a idade 

penal dentre outras mudanças. 

 
Quando a República chegou, tentou instituir uma legislação específica para 
menores, visando o controle social daqueles considerados moralmente 
abandonados. Foi no Código Penal de 1890, que houve a redução da idade 
penal para nove anos, permitindo assim, o envio de crianças e adolescentes 
para as casas de detenção. Construiu-se então, as bases da 
regulamentação da idade penal e do trabalho infantil.  
Caravana MSE (2006, p.12) 
 

A questão dos menores já era bastante questionada e gerava 

preocupação tanto que foram criados dois códigos que destacava a proteção a 

infância conforme dados da Caravana MSE 
 
O 1º Código de Menores (1927) tratava dos menores “em perigo” e 
“perigosos”, “abandonados”, “desvalidos”, “vadios”, “mendigos” e “viciosos”. 
A abrangência deste sistema dito “proteção à infância” tentava cobrir o 
universo da criança pobre. Foi no 2º código de Menores (1979), que se 
tentou suprir o problema da família desestruturada ou criança abandonada. 
Os “expostos” e os “órfãos”, que se encontravam nos estabelecimentos 
mantidos pela caridade, como as Casas da Roda que fazia o recolhimento 
dos órfãos e abandonados, acabavam, no futuro, fazendo da rua o seu local 
de moradia e trabalho (meninos e meninas “de ruas”), evadidos da escola 
ou fugitivos dos lares, caminhando ociosos pelas ruas. Caravana MSE 
(2006, p.12) 

 
Como podemos perceber os estabelecimentos criados para atender os 

menores não deram muito certo tendo em vista o modelo imposto: correcional-

repressivo e assim, com a Constituição de 1987 houve novas reflexões como aponta 

os dados abaixo: 
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Era evidente a falência desse modelo, “correcional-repressivo”, por ocasião 
da Constituinte em 1987, foi possível mostrar que: 1) os internatos não eram 
o melhor meio de proteção à criança pobre; 2) o papel do técnico sendo de 
controle, de rotulação das crianças, o que já era feito pelo policial no ato da 
apreensão da criança na rua; 3) que as famílias, muitas vezes toleravam as 
infrações das crianças, pois isso significava renda para casa; 4) a 
sociedade, preocupada com a segurança pessoal e com o seu patrimônio, 
pressionava o poder público para punir e confinar esses menores infratores, 
sem, contudo, oferecer-lhe alternativas de ressocialização; 5) que a criança 
estava sendo aliciada por adultos para executar roubos e venda de drogas. 
Caravana MSE (2006, p.13) 
 

A Constituição de 1988 foi o marco para uma nova postura e reflexão 

sobre as crianças onde o Brasil adotou a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança e a partir dessa medida mudanças radicais aconteceram como mostra as 

informações: 

 
Ao assim proceder, aboliu o Código de Menores de 1979 e, em seu lugar 
em 1990, promulgou o Estatuto da Criança e do Adolescente / Lei 8.069. 
Com a aprovação desta lei gerou-se um intenso otimismo junto aos 
militantes dos Direitos Humanos, chegando os mais otimistas a afirmarem 
que o Estatuto representava uma revolução nas áreas jurídica, social e 
política, por considerar a criança como sujeito de direito, pelo princípio da 
absoluta prioridade no seu atendimento e pela observância de sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. Depositava-se ai, uma grande 
esperança nos Conselhos Tutelares, principalmente pelo princípio da 
participação popular estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Caravana MSE (2006, p.13) 
 

Em contrapartida a essas mudanças foram criadas Medidas sócio-

educativas para ampliar as melhorias para as crianças e jovens. 
 

1.2. HISTÓRICO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

   A necessidade de criar-se medidas sócio educativas para enfrentar o 

problema social que envolvia jovens e adolescentes em um mundo de marginalidade 

não vem de agora, desde a década de 60 já pensava- se em criar um órgão para 

atender a esse público como bem enfoca Governo do Estado do Ceará (2002) 

 
 Quando criada em meados dos anos 60, a FEBEMCE (Fundação Estadual 
do Bem Estar do Menor Cearense) tinha a finalidade de enfrentar o 
problema social em face das questões relativas à criança e o adolescente, 
cujas condições de existência impunham uma atenção estatal. Mas esse 
problema já perambulava há muito tempo pelas ruas brasileiras, assim 
como em Fortaleza. Governo do Estado do Ceará (2002, p.27) 
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    As crianças naquela época eram vítimas de abandono e assim, envolviam-

se em ambientes de delinquência e violência contra as crianças como bem destaca: 

 
Vítimas do abandono e empurrados para a delinquência, esses menores 
eram assombrados pelo velho fantasma do “Santo Antônio do Buraco” – 
codinome da Escola para Menores Abandonados e Delinquentes do Santo 
Antônio do Pitaguari – década de 1970 – Maracanaú. Essa colônia,que já 
existia desde 1938, passou a chamar-se Instituto Carneiro de Mendonça, 
como prova de gratidão e apreço a seu fundador.Conhecido na época com 
claustro do medo, do terror, por décadas, nas mentes e corpos da infância 
cearense: para muitos, uma eterna ameaça à liberdade e a integridade 
física. VASCONCELOS (2006, p.27-28) 
 

    O trabalho realizado pela antiga FEBEMCE, hoje fica a cargo da STDS 

(Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social). Sob nova roupagem essa 

unidade do Governo Estadual tenta ofuscar o passado e seguir uma nova diretriz, 

norteada nas determinações no SINASE (Sistema Nacional de atendimento 

Socioeducativo). 

   Os órgãos relacionados às medidas sócio educativas se unem para que 

assim, possam obter maiores e melhores resultados. 

 
A Célula das Medidas Sócio Educativa está diretamente vinculada à 
Coordenadoria da Proteção Social Especial, sendo responsável pelo 
acompanhamento da rede de unidades que formam o sistema 
socioeducativo do Estado do Ceará, nas áreas de privação de liberdade. É 
uma instância de assessoria técnica à Coordenadoria de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação ao trabalho desenvolvido nas Unidades que 
atendem ao adolescente envolvido com a prática infracional, garantindo que 
os programas se desenvolvam dentro de uma dimensão jurídico-
sancionatória e de uma dimensão ético-pedagógica, de acordo com as 
diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Atendimento 
Socioeducativo. Governo do Estado do Ceará (2002, p.27) 
 

 

De acordo com os dados da SINASE (BRASIL 1990): No entanto, nem 

sempre o adolescente em conflito com a lei contou com tal aparato protetivo. Na 

década de 1970 os adolescentes autores de homicídios e latrocínio eram 

encaminhados pelo Juiz de Menores para uma ala do Instituto Penal Paulo Sarasate 

(IPPS). Na década seguinte, os adolescentes atendidos no IPPS passaram a ser 

transferidos para A Colônia Agrícola do Amanari, em Maranguape, já com a 

nomenclatura de São Miguel. Ações que confirmam a ideologia expressa na 

Doutrina da Situação Irregular.  
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Especificamente em 1986 foi inaugurada a nova sede do Centro 

Educacional São Miguel (bairro Jardim União / Passa ré – Fortaleza), que passou a 

receber os adolescentes que eram atendidos no Amanari, passando a funcionar 

como unidade de internação para adolescentes autores de ato infracional de 

natureza grave SINASE (1990) 

Em 1997 com a inauguração de uma nova unidade, denominada de 

Centro Educacional São Francisco (bairro Jardim União / Passaré – Fortaleza), os 

adolescentes mais novos, primários, de menor porte físico ou ato infracionais de 

menor gravidade passam a ter espaço e tratamento separado, dada sua condição de 

ser em desenvolvimento, compleição física e gravidade do ato infracional. A essa 

intenção, somou-se a construção do Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider 

(bairro José Walter – Planalto Airton Senna), para onde passaram a ser transferidos 

adolescentes maiores de idade. (SINASE,1990) 

 

1.3. CENTROS EDUCACIONAIS: UMA NOVA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
FRENTE AO SINASE 

 

Através dos dados do SINASE podemos ter uma análise de como é a 

realidade brasileira dos Centros Educacionais: Já é conhecido por todos que a 

delinquência entre adolescentes no Brasil, é extremamente crescente o que 

preocupa de mais as autoridades. É claro e notório, que a falta de expectativas 

educacionais e profissionais, a exposição a essa realidade injusta de extrema 

carência afetiva, fazendo com jovens adolescentes (principalmente os que habitam 

os bairros periféricos das grandes metrópoles) ingressem no mundo das drogas, do 

crime e da violência. Está é uma realidade brasileira que está alcançando, com 

muita rapidez a todos os estados da nação brasileira. 

No Ceará as coisa não são muito diferentes, os problemas no cenário 

nacional se repetem com frequência em nosso cotidiano, com o crescimento da 

favelização, violência, violência doméstica, prostituição (infanto-juvenil), que 

infelizmente tem contribuído para o turismo sexual e grande incidência de gravidez 

precoce. Com vistas a melhorar esse quadro das crianças e jovens brasileiros, 

principalmente os autores de ato infracionais, é que foi pensado o Sinase. 

 

 



14 

 

De acordo com os dados do Sinase (1990) 
 
O SINASE- Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase - Lei 
nº 12.594), é um projeto de lei aprovado por resolução do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). O Sinase 
prevê normas para padronizar os procedimentos jurídicos envolvendo 
menores de idade, que vão desde a apuração do ato infracional até a 
aplicação das medidas socioeducativas. Entre as mudanças estabelecidas 
está a exigência de que cada unidade de atendimento em regime fechado 
(medidas socioeducativas de privação de liberdade) atenda, no máximo, a 
90 adolescentes por vez, sendo que os quartos deverão ser ocupados por 
apenas três jovens.   
 

Também está prevista a mudança na arquitetura dessas unidades, que 

deverá privilegiar as construções horizontais e espaços para atividades físicas. 

Serviços de educação, saúde, lazer, cultura, esporte e profissionalização são 

prioridades no Sistema.  

De acordo com os dados do Governo do Estado do Ceara (2002) 

 
O projeto especifica ainda as responsabilidades dos governos federal, 
estadual e municipal em relação à aplicação das medidas e a reinserção 
social dos adolescentes em conflito com a lei. Outra exigência, por exemplo, 
é que os municípios com mais de 100 mil habitantes elaborem e ponham 
em prática os planos para o cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, como a prestação de serviços comunitários. Governo do 
Estado do Ceara (2002, p.27) 

 

O Perfil do Adolescente Autor do Ato Infracional segundo dados do SINASE – 
BRASIL (1990)  
 

Com base em dados coletados na STDS (Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social), No que se refere à faixa etária, observa-se que o mesmo 

tem entre 14 e 17 anos, são na grande maioria do sexo masculino, quanto à 

escolaridade: 42% deles cursavam alguma série fundamental e 54% não estudavam 

na época da infração. 

A execução das medidas sócio-educativas nos Centros Educacionais 

acabou se tornando um desafio para as autoridades do governo do estado do Ceará, 

que tem como princípio da legalidade e norteador do trabalho nas unidades o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Nos últimos anos vem sendo desenvolvido um trabalho de reconstrução 

dos parâmetros, do qual participam técnicos da STDS (Secretaria do Trabalho e 
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Desenvolvimento Social), bem como outros agentes do sistema de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente, como juízes, promotores, defensores e 

conselheiros. 

 

Ranking dos motivos de apreensões de menores infratores (dados da STDS) 

 Ato Infracional 

1º Roubo (assalto) 

2º Furto  

3º Porte ilegal de 

4º Lesão corporal 

5º Tentativa de homicídio 

6º Uso, porte e tráfico de drogas 

7º Danos ao patrimônio público ou privado  

8º Homicídio  

9º Latrocínio (roubo seguido de morte) 

 

 

A concepção Pedagógica Norteadora da Proposta Pedagógica 
 

A proposta das unidades traz um referencial teórico-metodológico a ser 

seguido, inspirado nas teorias de Paulo Freire e Vygotski, cabendo a cada uma 

elaborar e executar seu plano de ação. Esse processo do conhecimento, 

competência, atitude, habilidade e valores sociais, deverão fluir em uma vivência 

cidadã de ensino e de aprendizagem, na qual direitos e deveres se cruzam fazendo 

ressurgir uma consciência crítica e transformadora.  

Como objetivo geral dessa proposta, entende-se que é função da escola 

dentro das unidades, desenvolver um atendimento educacional de qualidade para o 

adolescente em conflito com a lei, em consonância com os preceitos encontrados na 

Lei Federal nº 8. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em seus objetivos 

específicos, Brasil (1990), a proposta enumera:  

 

 Construir coletivamente regras claras de convivência social que 

favoreçam o  socioeducando; 
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 Tornar a instituição socioeducacional um ambiente acolhedor e cultural; 

 Ofertar educação nos níveis de ensino fundamental e médio; 

 Desenvolver um processo de formação contínua do corpo docente, que 

seja moldada nos preceitos: dialógicos, participativo, democrático, 

crítico voltado para construção da aprendizagem significativa; 

 Comprometer os educandos com princípios éticos de convivência 

social; 

 Favorecer o desenvolvimento de auto-estima resgatando os laços 

familiares; 

 Integrar ações arte, cultura, esporte e lazer ao cotidiano do 

socioeducando; 

 Garantir o atendimento especializado de serviços técnicos (psicologia, 

enfermaria, serviço social e jurídico);  

 Apoiar as ações de Liberdade Assistida (LA) para o fortalecimento da 

reinserção familiar e social; 

 Desenvolver a espiritualidade, respeitando a liberdade religiosa 

individual. 

Mas o que acontece dentro das unidades não é bem o que vemos na 

proposta pedagógica apresentada, na realidade está longe do que vimos idealizado 

no papel. Por cinco anos, trabalhei no Centro Educacional Patativa do Assaré 

(Unidade de reclusão de menores em conflitos com a lei na faixa etária de 17 anos). 

A direção desta unidade infelizmente não comungava com a proposta de trabalho do 

corpo docente, conforme o detalhado acima, esquecendo os preceitos que deveriam 

ser seguidos. Não tínhamos autonomia em nosso trabalho pedagógico. A escola, na 

Unidade, era vista como um castigo imposto aos adolescentes, onde cada turma tem 

que amargar pelo menos duas horas de aulas com poucos atrativos pedagógicos, 

sendo tarefa única e exclusiva do professor dar conta das expectativas dos 

adolescentes, quase sem nenhum recurso didático para aulas tão longas. 

Assim a prática de ressocialização realizada dentro dos Centros 

Educacionais, a cargo dos diversos profissionais que lá exercem suas práticas: 
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[...] somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe oferece 
uma amizade sincera, desta que não exigem compensações ou retorno, é 
que se inicia o processo de desalojamento do seu verdadeiro eu, e a 
verdade começa a assumir o seu lugar, restaurando, paulatinamente, a 
autoconfiança, revitalizando os seus próprios valores. Isso se chama 
libertação interior (GOFFMAN, 1974, p. 93). 

 
1.4. CENTROS EDUCACIONAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

A proposta educacional dos Centros Educacionais está específico no ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente - 1990), com políticas públicas voltadas para 

as habilidades e potencialidades de cada adolescente ali cumprindo medidas 

socioeducativas. Conforme o art. 123, parágrafo único, do ECA (BRASIL - 1990), 

Todas as Unidades oferecem convênio com SEDUC (Secretara de Educação do 

Estado do Ceará), garantindo aos adolescentes internos o acesso ao conteúdo 

programático da rede oficial de ensino, através de atividades de reforço escolar, 

durante o período de internação, são obrigatórias atividades pedagógicas, é 

importante afirmar que a Educação de Jovens e Adultos – EJA – será designada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria. Consequentemente, esta modalidade, em virtude de sua 

especificidade, deve estar contemplada em todas as instituições privativas de 

liberdade. Deste modo, essas leis convergem para garantir o direito à educação ao 

adolescente privado de liberdade. 

 
1.4.1 Unidade de Recepção Luís Barros Montenegro – URLBM 
 

Unidade para recepção e acolhimento de natureza transitória ao 

adolescente acusado da prática de ato infracional, de ambos os sexos, na faixa 

etária de 12 a 18 anos, proveniente da Delegacia da Criança e do Adolescente e das 

comarcas do interior do Estado do Ceará. 

O adolescente permanece nessa Unidade por um período máximo de 24 

horas sendo atendido tanto em suas necessidades primárias quanto pelo setor 

social que registra o motivo de sua apreensão, contextualizado em sua história de 

vida, transformando o espaço da escuta em oportunidade de reflexão crítica e 

autoconhecimento. O atendimento social é anexado ao Boletim de Ocorrência já 

enviado para o Cartório da Delegacia da Criança. Os familiares ou responsáveis são 
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contatados a fim de que possam acompanhar todo o procedimento legal no qual ele 

está envolvido. 

A Unidade apresenta, em seguida, o adolescente ao representante do 

Ministério Público que concederá sua remissão e arquivamento dos autos do 

processo ou representará à autoridade judiciária para aplicação da medida 

socioeducativa. Após decisão judicial o jovem será reconduzido à Unidade de 

Recepção Luís Barros Montenegro que detém a responsabilidade de proceder sue 

desligamento que se fará mediante termo compromisso e responsabilidade, quando 

o adolescente for liberado para a família, ou através de ofício expedido pelo Juiz 

quando for encaminhado para as Unidades de Atendimento.  

 

1.4.2 Centro Educacional São Francisco – CESF 

 

Unidade de Internação provisória para 60 (sessenta) adolescente do sexo 

masculina, na faixa etária de 12 a 18 anos. O tempo de permanência e de no 

máximo 45 dias de internação, período no qual deverá haver a conclusão do 

processo para apuração do ato infracional pelo Juizado da Infância e da Juventude. 

A Unidade oferece oficina de informática e oficinas volantes variadas, em 

caráter de iniciação profissional e mantém convênio com SEDUC, garantindo ao 

adolescente interno o acesso ao conteúdo programático da rede oficial de ensino, 

através de atividades de reforço escolar. 

A equipe técnica procura despertar na família o sentimento de 

corresponsabilidade no processo de acompanhamento e orientação do adolescente, 

considerando que o fortalecimento desses vínculos relacionais é aspecto 

significativo para o enfrentamento da situação vivenciada por ele. 

 

1.4.3 Centro Sócio Educacional Passaré– CSEP 
 

Unidade de Internação recém-criada de caráter provisória para 60 

(sessenta) adolescente do sexo masculina, na faixa etária de 16 anos. O tempo de 

permanência e de no máximo 45 dias de internação, período no qual deverá haver a 

conclusão do processo para apuração do ato infracional pelo Juizado da Infância e 

da Juventude. 
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A Unidade oferece oficina de informática e oficinas volantes variadas, em 

caráter de iniciação profissional e mantém convênio com SEDUC, garantindo ao 

adolescente interno o acesso ao conteúdo programático da rede oficial de ensino, 

através de atividades de reforço escolar. 

A equipe técnica procura despertar na família o sentimento de 

corresponsabilidade no processo de acompanhamento e orientação do adolescente, 

considerando que o fortalecimento desses vínculos relacionais é aspecto 

significativo para o enfrentamento da situação vivenciada por ele. 

 
1.4.4 Centro Educacional São Miguel – CESM 
 

Unidade de Internação provisória para 60 (sessenta) adolescente do sexo 

masculina, na faixa etária de 12 a 18 anos. O tempo de permanência e de no 

máximo 45 dias de internação, período no qual deverá haver a conclusão do 

processo para apuração do ato infracional pelo Juizado da Infância e da Juventude. 

A Unidade oferece oficina de informática e oficinas volantes variadas, em 

caráter de iniciação profissional e mantém convênio com SEDUC, garantindo ao 

adolescente interno o acesso ao conteúdo programático da rede oficial de ensino, 

através de atividades de reforço escolar. 

O adolescente participar também de uma programação de atividades 

lúdicas, culturais e esportivas, assim como recebe uma acompanhamento 

multiprofissional na área sócios-psicológica e de saúde. 

A equipe técnica procura despertar na família o sentimento de 

corresponsabilidade no processo de acompanhamento e orientação do adolescente, 

considerando que o fortalecimento desses vínculos relacionais é aspecto 

significativo para o enfretamento da situação vivenciada por esse adolescente. 

 
1.4.5 Centro Educacional Dom Bosco – CEDB 

 

Unidade de Internação masculina com capacidade para atender 60 

(sessenta) adolescentes de 12 a 15 anos, envolvidos com a prática de ato infracional 

de natureza grave, encaminhados por ordem judicial. Atende, ainda, adolescentes 

na faixa etária de 12 a 21 anos, sentenciados por descumprimento de medida, com 

período de permanência máxima de noventa dias. 



20 

 

Através de convênio com a SEDUC é assegurado aos adolescentes, na 

própria unidade, uma escola formal pertencente à rede oficial de ensino que lhes 

oferece o acesso ao conteúdo programático correspondente ao Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. Os adolescentes também de oficinas pedagógicas e de iniciação 

profissional que fazem parte do projeto pedagógico da internação e do seu plano de 

atendimento individual. É assegurada a orientação espiritual para os internos através 

dos grupos religiosos que frequentam periodicamente a Unidade. 
A equipe multiprofissional apoia o adolescente no sentido da 

desconstrução da identidade de infrator que lhe é impressa na situação de privação 

de liberdade com vistas ao seu crescimento pessoal e atende sua família, a fim de 

torná-la parceira no processo de retorno do adolescente ao convívio sócio familiar. 
 

1.4.6 Centro Educacional Patativa do Assaré – CEPA 

 

Unidade de Internação masculina com capacidade para atender 60 

(sessenta) adolescentes, na faixa etária de 17 anos, autores de ato infracional de 

natureza grave encaminhados por ordem judicial. 

Através de convênio com a SEDUC é assegurado aos adolescentes, no 

próprio Centro Educacional, uma escola formal pertencente à rede oficial de ensino 

que lhe oferece o acesso ao conteúdo programático correspondente ao Ensino 

Fundamental e Médio.  

O eixo pedagógico de educação e profissional vêm sendo desenvolvido 

através de parceria firmada entre a STDS (Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social) e empresa Metal Mecânica Maia, que instalou uma unidade 

produtiva dentro do Centro Educacional Patativa do Assaré. Os jovens trabalhadores 

recebem salário mínimo correspondente a 4 (quatro) horas diárias de trabalho, 

sendo uma parte desse salário depositado em poupança e a outra parte entregue a 

sua família. 

O adolescente interno dessa Unidade participa ainda de atividades 

lúdicas, esportivas, culturais e religiosas que contribuem para promover o seu 

desenvolvimento integral e estimular o seu sentido de responsabilidade e 

solidariedade. Além do acompanhamento ao jovem privado liberdade a equipe 

técnica atende às famílias procurando envolvê-las no processo de reinserção social 

de seus filhos. 
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1.4.7 Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider – CECAL 

 

Unidade de Internação masculina com capacidade para atender 60 

(sessenta) adolescentes, na faixa etária de 18 a 21 anos, autores de ato infracional 

de natureza grave encaminhados por ordem judicial. O Centro desenvolve uma 

programação de atividades lúdicas, culturais, esportivas e religiosas que visam 

apoiar e orientar o jovem no seu processo de transição para o meio aberto. 

Além de atendimento personalizado pela equipe técnica nas áreas 

psicológica, pedagógica e de saúde, a Unidade disponibiliza oficinas 

profissionalizantes e salas de aula, com conteúdo programático da rede oficial de 

ensino, por meio de convênio com a SEDUC. 

O trabalho técnico investe no fortalecimento dos vínculos relacionais entre 

o jovem e sua família e na construção de valores fundamentais ao convívio social. O 

eixo pedagógico educação profissional vem sendo desenvolvido através de parceria 

firmada entre a STDS e a empresa Marisol, que instalou uma unidade produtiva 

dentro desse Centro Educacional. Um grupo de 68 jovens internos que são 

selecionados, capacitados e contratados pela empresa, com todos os direitos 

trabalhistas garantidos. 

 
1.4.8 Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota – CEABM 

 

Unidade destinada ao atendimento de adolescentes do sexo feminino, na 

faixa etária de 12 a 18 anos e até 21 anos, conforme exceção prevista no ECA, 

regime de internação provisória, semiliberdade e privação de liberdade, autoras de 

ato infracional e encaminhadas por ordem judicial. 
As ações direcionam-se no sentido de oportunizar, através de práticas 

educativas, o retorno da adolescente ao seu contexto sócio familiar, após o 

cumprimento da medida socioeducativa à qual se encontra submetida. 

O projeto pedagógico assegura o funcionamento sistemático de oficinas e 

sala de aula para as jovens em privação de liberdade e internação provisória e 

garante, às semilibertadas, o seu deslocamento para cursos, trabalho e escolas na 

comunidade ou em seu bairro de origem. Quando o programa escolar da Unidade 

não atende o nível de escolarização da jovem, esta poderá com prévia autorização 

judicial, frequentar a escola comunitária. 



22 

 

O trabalho técnico do CEABEM objetiva favorecer a criatividade das 

adolescentes, num nível amplo de consciência de si mesma, do ato infracional 

praticado, suas causas e consequências e, ainda, seus direitos e deveres enquanto 

agentes participantes da sociedade. 

O atendimento é realizado de forma global, a fim de garantir o 

desenvolvimento das adolescentes nos aspectos bio-psico-social, através do 

trabalho articulado entre os que compõem a equipe multidisciplinar desta unidade. 
 
1.4.9 Centro de Semiliberdade Mártir Francisca – CSMF 

 

Unidade de Semiliberdade masculina com capacidade para atender 40 

(quarenta) adolescentes na faixa etária de 12 a 21 anos. A grande maioria desta 

população encontra-se neste regime como progressão de medida. 

O plano pedagógico da Unidade prevê uma programação de atividades 

internas e externas, como parte de processo de preparação do adolescente para seu 

desligamento. A Unidade dispõe de sala de reforço escolar, além de oficinas de 

iniciação profissional volante e fixas – informática, jardinagem e música. 

O trabalho sistemático com as famílias oportuniza a proposta de liberação 

do adolescente nos finais de semana para a convivência em seu espaço doméstico, 

o que contribui para o fortalecimento dos vínculos relacionais de afeto entre eles. 

Os adolescentes utilizam os recursos comunitários frequentando à rede 

oficial de ensino, os serviços de saúde e espaços culturais e lúdicos. Ainda como 

parte do plano de atendimento personalizado a Unidade mantém uma articulação 

direta com o Desafio Jovem e o Grupo dos Narcóticos Anônimos para 

encaminhamento dos adolescentes usuários de drogas que se encontram motivados 

a superarem a dependência química. 

 
1.5 MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS VISANDO A REINSERÇÃO DO 

ADOLESCENTE INFRATOR. 

 

Diante do quadro de Dificuldade de Aprendizagem o menor infrator muitas 

vezes já se sente excluído, marginalizado e o ECA propõe medidas sócio-educativas 

a fim de reinseri-lo na sociedade. 
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Sabemos o tão complicado isso parece, mas estas medidas são uma 

forma de integrá-lo de alguma forma. 
O adolescente que comete um ato infracional é aquele que possui um 

padrão de comportamento não condizente com o esperado pela sociedade, isto é, 

comete ações indesejáveis, sendo estas por demandas culturais, sociais e mesmo 

em virtude, como Aberastury e Knobel (1981) definem, como forma de comunicação 

do jovem, atuando no meio. 
 
O adolescente pensa e fala muito mais do que age. Acredita na 
comunicação verbal e precisa dela. Frustra-se quando não é escutado e 
compreendido. Quando se produz um fracasso repetido nesta comunicação 
verbal, pode recorrer à linguagem de ação e isso se torna muito evidente na 
compulsão a roubar ou na realização de pequenos atos delitivos. 
(ABERASTURY, A. e KNOBEL, M., 1981, p. 70). 
 

    Para fins legais, no Brasil considera-se adolescente a pessoa entre doze e 

dezoito anos de idade (ECA, 1990). Já o ato infracional segundo Kulka: 
 

[...] é considerado um sintoma, uma forma de dizer que algo não está indo 
bem na família, na sociedade e consigo mesmo. É um pedido de socorro, 
que neste caso apresenta o último recurso na tentativa de ser ouvido, 
portanto, tornando-se porta-voz do mal estar familiar, social e de outros 
contextos (KULKA, 2007 in CADERNO DE PSICOLOGIA JURÍDICA, p. 64). 
 

          Para os adolescentes, são previstas medidas sócio-educativas. Em Lei, 

estas medidas estão explicitadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Brasil (1990), da seguinte forma: 

  

Art.112 - Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar: 

§ lº - A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-Ia, 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. 

 

    Existem medidas sócio-educativas, segundo Brasil (1990) no contexto diário 

discriminadas a seguir: 
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a) Da advertência 

 

Disciplinada no art. 115 do Estatuto da criança e do adolescente vigente, 

é a primeira das medidas aplicável ao menor infrator que pratica infrações de 

pequena gravidade: pequenos furtos, vadiagem, agressões leves. De acordo com 

este estatuto “a Advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a 

termo e assinada, sendo, logo após, o menor entregue aos pais ou responsável”. 

Importa ressaltar que, para a sua aplicação basta a prova de materialidade e indícios 

de autoria, acompanhando a regra do art. 114, parágrafo único do ECA 

De acordo com Oliveira (2008, p. 2), Nem sempre a advertência é a 

medida mais adequada, de sorte que o juiz deve examinar cautelosamente os fatos 

no sentido de apurar a sua gravidade. Por outro lado, a redução a termo da 

advertência se faz necessária para que se dê credibilidade à medida, ou seja, para 

demonstrar ao infrator o seu caráter de reprimenda, a fim de se obter o objetivo final, 

qual seja, a reeducação. 

 

b) Da obrigação de reparar o dano 

 

A obrigação de reparar o dano é a medida sócio educativa disposta no 

art. 116 do Estatuto e determina que o adolescente restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano, ou por outra forma compense o prejuízo da vítima. Havendo, 

contudo, manifesta impossibilidade, a medida pode ser substituída por outra 

adequada. 

Assim, como de acordo com o que diz Oliveira (2008), a obrigação de 

reparar o dano imposta ao infrator não tem somente o escopo literal da medida, mas 

visa inserir no menor as conseqüências do ato ilícito que praticou, atendendo mais 

uma vez a finalidade da medida, qual seja, a sua ressocialização. 

Oliveira (2008) aborda outro aspecto importante: a questão da pessoa 

que irá suportar a responsabilidade pela reparação do dano causado pela prática de 

ato infracional. O art. 928 do Código Civil atual descreve que o incapaz responde 

pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 

obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
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c) Da prestação de serviço à comunidade 

 

Esta é uma das medidas mais aplicadas aos adolescentes infratores dado 

o seu caráter dúbio, ou seja, ao mesmo tempo em que contribui com assistência a 

instituições de serviços comunitários e de interesse geral, desperta neles o prazer da 

ajuda humanitária. Assim, a finalidade primária que é a ressocialização passa a ser 

apenas urna conseqüência do trabalho realizado. Esta medida está prevista no art. 

112, III, e disciplinada no art. 117 e seu parágrafo único, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que consiste na prestação de serviços comunitários, por período desde 

que não exceda a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e 

outros estabelecimentos, bem como programas comunitários ou governamentais 

De acordo com Oliveira (2008, p. 3) a aplicabilidade dessa medida 

“alcança excelentes resultados, pois os põe de frente com a realidade fria e 

palpitante das instituições públicas de assistência, fazendo-os repensar de maneira 

mais intensa o ato infracional por eles cometido, afastando a reincidência”. A 

ressocialização em casos dessa natureza é visível e freqüente. Afinal, a segregação 

raramente recupera e o trabalho comunitário é salutar tanto para os adolescentes 

como para a sociedade. Institui naqueles o instinto da responsabilidade e o estimula 

a interessar-se pelo trabalho, além do impulso extra imposto pela autoridade 

judiciária no sentido da retomada aos estudos por aqueles que o abandonaram. 

 

d) Da liberdade assistida 

 

Através dessa medida, descrita no art. 118 do Estatuto, o infrator será 

encaminhado a uma pessoa capacitada que acompanhará o caso, além de auxiliá-lo 

e orientá-lo. Assim, durante o prazo fixado pelo magistrado, que será de no mínimo 

6 meses podendo a qualquer tempo ser revogado, prorrogado ou substituído por 

outra, ouvindo o orientador, o Promotor e o defensor, o infrator deverá comparecer 

mensalmente perante o orientador para assinar sua freqüência. A medida 

destinasse, em princípio, aos infratores passíveis de recuperação em meio livre, que 

estão se iniciando no processo de marginalização. A cada três meses é feito um 

relatório comportamental do infrator, remetendo-se ainda ao seu relacionamento 

familiar e social. Nota-se, pois, que a finalidade precípua da mediada é a de vigiar, 
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orientar e tratar o mesmo, de forma a coibir a sua reincidência e obter a certeza da 

recuperação. 

 

e) Do regime de semiliberdade 

O regime de semiliberdade consiste num tratamento tutelar feito, na 

maioria das vezes, no meio aberto, o que sugere, necessariamente, a possibilidade 

de realização de atividades externas, tais como a freqüência à escola, relações de 

emprego, entre outras. Note-se que essas são finalidades precípuas da medida, que 

se não aparecerem, aquela perde a sua essência. 

A grande ocorrência dessa medida é verificada mesmo no processo de 

transição do meio fechado para o aberto. É obrigatório que o menor esteja 

estudando e busque a profissionalização do menor. Não comportando a medida no 

prazo determinado, aplica-se, no que couber, as disposições relativas à internação. 

 

f) Da internação 

Essa medida está disposta no art. 121 e parágrafos do Estatuto. Constitui-

se de uma das mais complexas medidas sócio-educativas a serem aplicadas, pois 

embora o Diploma preveja objetivamente os casos para a sua utilização, o 

famigerado discernimento do juiz, aumenta-lhe o arbítrio. 

De acordo com Oliveira (2008) é importante salientar que três princípios 

norteiam a aplicação da medida sócio-educativa de internação, a saber: da 

brevidade; da excepcionalidade; do respeito à condição peculiar da pessoa em 

desenvolvimento. 

O autor (2008, p. 4) descreve que: 
 

Pelo princípio da brevidade entende-se que a internação deverá ter um 
tempo determinado para a sua duração, qual seja, o mínimo de seis meses 
(art. 121,§ 2º, ECA) e o máximo de 2 anos (§ 3º). A exceção fica por conta 
do art. 122, § 1º, III, que estabelece o período máximo de três meses de 
internação nas hipóteses de descumprimento reiterado e injustificável da 
medida anteriormente imposta; o mínimo, neste caso, fica a critério do juiz. 

 

As medidas sócio-educativas são imprescindíveis, pois através delas tem-

se o objetivo de recuperar os adolescentes infratores. E assim, além de resgatar 

permite que o mesmo compreenda seus atos e perceba que no mesmo instante que 



27 

 

ele é um agressor na visão da sociedade ele é considerado uma vitima por parte da 

lei. 

Segundo pesquisa realizada pela UNESCO, jovens e famílias em contato 

com atividades alternativas de lazer, esportes ou acesso ao trabalho apresentam 

menor índice de envolvimento com a criminalidade. Essa constatação é 

compartilhada por diferentes pesquisas realizadas no país referentes às crianças e 

adolescentes em situação de desvantagem socioeconômica (Matos, 2006).  

O referido autor relata que os jovens em conflito com a lei, em sua 

maioria, são provenientes de famílias desestruturadas que tiveram contato com 

algum tipo de violência durante sua formação, cuja escolha pelo crime deu-se em 

resposta a uma situação limite de não aceitar a condição julgada por eles 

desprivilegiada.  

Sabe-se que não podemos utilizar essa constatação de família 

desestruturada como justificativa dos atos dos menores infratores, mas é um dos 

motivos e cabe a todos desde os responsáveis pelos órgãos públicos e federais até 

o cidadão que se vê prejudicado diante de tantas violências pensarem em 

estratégias de inserção dos jovens a fim dos mesmos sentirem sujeitos de 

integração do processo de mudança visando uma sociedade igualitária onde todos 

são iguais não apenas perante a lei. 
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2. A EDUCAÇÃO ENTRE GRADES – DIÁLOGO COM ELENICE MARIA 
CAMMAROSANO ONOFRE 
 

É papel fundamental dos professores: discutir, rever, refazer o sentido 

histórico de humanização e inovação desses educadores e socializadores, 

incorporando a identidade de trabalhadores esculturais. Porém é sabido que os 

problemas educacionais são complexos e não existem respostas imediatas ou 

soluções rápidas, o que justifica a necessidade de trabalhos de estudos, reflexões e 

elaboração de projetos sociais e educacionais voltados para essa grande massa 

excluída e marginalizada. 

Os presos sejam eles do Sistema Penal o das Medidas Socioeducativas 

fazem parte de uma população empobrecida, criada por modelos econômicos 

injustos, excludentes e privados de seus direitos fundamentais a vida. Com certeza 

são produtos finais de uma grande segregação e desajuste social, da miséria e das 

drogas, e da perda dos valores humanos. Pela simples condição de presos, seus 

lugares na pirâmide social capitalista são reduzidos à simples categoria de 

“marginais” e “bandidos”, duplamente excluídos e massacrados pela sociedade 

rotuladora. 

Nossas prisões e centros educacionais caracterizam-se como 

emaranhado de teias de relações sociais que promovem uma grande violência e 

despersonalização de todos os indivíduos que ali estão. Sua arquitetura opressora e 

as rotinas a que os internos são submetidos demostram, por sua vez, um 

desrespeito total aos direitos de qualquer ser humano. Neste âmbito, ressaltam-se 

os contrastes entre teoria e prática, entre os propósitos das políticas públicas, 

apresentando-se um grave obstáculo a qualquer proposta de reinserção social dos 

indivíduos com privação de liberdade. 

A arquitetura dos Centros Educacionais (Centros Ressocializadores) 

acentua a repressão, a ameaça, o desrespeito a desumanidade, a falta de 

privacidade, a depressão, em resumo, o parte sombria e subterrânea da mente 

humana dominada pelo superego prepotente e severo do Estado. É nessas celas 

insalubres, úmidas e escuras, que se repete constantemente a voz da condenação, 

da culpabilidade e da desumanidade carcerária.  

Apesar de muitas contradições quanto à inserção da educação escolar 

nas prisões e centros educacionais, o objetivo principal deste estudo é discutir a 
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importância e as dificuldades da aprendizagem na educação escolar como fator 

essencial para a reabilitação do homem privado de sua liberdade e a sua reinserção 

social. 

A categoria dos prisioneiros não é só fisicamente comprimida, mas 

também psicologicamente, tendo em vista que eles vivem em uma intimidade 

forçada, na qual o seu comportamento está sujeito tanto à inspeção dos 

companheiros como à vigilância dos agentes disciplinadores. Ao chegar à prisão 

todos os seus direitos civis são confiscados e ele passa a vestir um uniforme, ele 

torna-se apenas um número, um mero registro, tem com isso a sua identidade e 

personalidade confiscada até o final da estadia na Unidade. 

A prisão subjuga o detento ao controle de uma estrutura autoritária e de 

uma rígida rotina a ser cumprida. O controle desses os indivíduos é exercido de 

maneira interrupta, regulando todos os momentos deu sua vida dentro da unidade, o 

que os leva a incorporar a cultura da prisão. Isso implica a descostume da vida livre 

e a adaptação aos padrões e procedimentos impostos pela instituição. Nesse 

cotidiano, com companheiros, guardas e funcionários, constrói uma inexpressiva 

face, aliada á gíria permitindo ao preso manipular aspectos do cotidiano e 

comunicação com os outros sem que os guardas percebam o que está acontecendo. 

Ninguém lhe ensina esse código não escrito, mas sendo imprescindível par o 

convívio no interior das unidades. 

 
[...] se a estada no internado é muito longa, pode ocorrer, caso ele volte 
para o mundo exterior, o que já foi denominado de “desculturamento”, isto é, 
“destreinamento”, o que torna o indivíduo temporariamente incapaz de 
enfrentar aspectos de sua vida diária (GOFFMAN, 1974, p. 23). 

 

Perante esse contexto, cabe perguntar: o que faz a escola dentro do 

sistema prisional ou centros educacionais para menores infratores? Que papéis 

podem desempenhar os educadores dentro desse espaço? 

As respostas dos presos, em relação à busca pela escola e ao valor que 

dão a ela, diferem entre si. Em algumas respostas, o significado da escola se 

restringe à ocupação do tempo e da mente com coisas boas; em outra, a escola é 

vista como possibilidade de melhoria de vida quando voltar à liberdade; e há, ainda, 

aqueles que não acreditam no valor da instituição escolar. Existe entre os presos um 

sentimento de tempo perdido, destruído ou tirado de suas vidas, o que pode se 
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configurar como o motivo que os leva à escola. A volta à sala de aula oferece a 

muitos deles a possibilidade de poder sair do dormitório cela, distrair a mente e 

ocupar seu tempo com coisas boas. 

Quando eles se referem à escola como espaço onde se ocupam a mente 

com coisas boas e preenchem o tempo ocioso, pode-se constatar que a escola além 

de ser uma boa ocupação, proporciona-lhe a possibilidade de se relacionarem com o 

mundo lá fora. Ali, eles têm contato com práticas e opiniões externas às daquele 

mundo prisional, que é carregado de símbolos e costumes relacionados ao mundo 

do crime. 

Na maioria das unidades prisionais, a escola é vista como um espaço 

livre, onde o preso pode conversar com os colegas de outros blocos ou pavilhões e 

com os professores, em quem acabam confiando. As dores da prisão não se limitam 

à perda física; são acrescidas de frustações e privações que estão presentes na 

retirada da liberdade. Essa retirada provoca no prisioneiro, ansiedade e insegurança, 

pois ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, será testado pelos seus companheiros. 

Nesse sentido, aponta a sala de aula como local onde pode se sentir seguro dos 

perigos da cadeia. 

A resposta mais frequente, em relação à escola, está relacionado à 

oportunidade de aprendizado da leitura e escrita para os não-alfabetizados, que são 

os mais frequentes, os que realmente valorizam a escola. Ler e escrever na prisão 

são essenciais, pois não ter essa habilidade, implica em dependência dos 

companheiros. Pois é com esses conhecimentos que os internos podem ler e 

escrever cartas, bilhetes acompanhar o desenrolar de seus processos criminais, e 

isso para eles, representa ter mais liberdade, autonomia e privacidade, até porque 

quem não sabe ler pede a que sabe, e quem pede, deve. Na cadeia até favor vira 

divida, e divida é risco de vida. Porém há de se pensar, que a educação não limita 

só a isso, é necessário uma educação que seja capaz de incorporar, em seu 

processo pedagógico, o desenvolvimento de ações de conhecimento que levem o 

indivíduo a: primeiro, conhecer o mundo; e segundo, conhecer-se como sujeito 

capaz de agir nesse mundo e transformá-lo. 

Até hoje, o que se conhece da questão penitenciária e dos centros 

educacionais de menores, é um cenário de impasse e dilemas crônicos. Há uma 

realidade da qual não se pode fugir, mas é preciso buscar caminhos para repensar a 

melhoria das instituições de privação de liberdade. 
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Para tanto, é preciso desmontar alguns mitos sobre os riscos de lidar com 

a população carcerária, por trás desses mitos está o ceticismo e a postura elitista de 

administradores dessas instituições, que por estarem em uma posição privilegiada, 

desqualificam qualquer proposta de mudanças. 

Quaisquer que sejam os papéis possíveis apontados para a escola – 

preencher o tempo, distrair a mente, sair das celas, aprender a ler, escrever e fazer 

contas, ser aprovados em provas -, ela deverá ser percebida pelo o aluno como algo 

positivo dentro das Instituições de privação de liberdade. É um lugar onde vivem 

várias experiências numa situação de interação, em que existe a possibilidade de 

respeito mútuo, de troca e cooperação, o que contribui para essa estadia possa ser 

vivida de maneira bem mais humana. A troca de experiências com o professor e com 

os outros alunos num ambiente pedagógico tende a levá-lo a um convívio que não é 

movido pelo o ódio, pela vingança ou rejeição. A escola é um espaço onde as 

tensões se mostram aliviadas, o que justifica sua existência e seu papel na 

ressocialização do infrator. 

A Escola, como um local de comunicação, de interações pessoais, onde o 

aprisionado pode se mostrar sem máscaras, configura-se, portanto, como 

oportunidade de socialização, na medida em que oferece ao aluno outras 

possibilidades de construção de uma nova identidade e de resgate da cidadania 

perdida. Contribui, portanto, como dizia Freire para: se pensar na educação do 

homem preso, não se pode deixar de considerar que o homem é inacabado, 

incompleto, que se constitui ao longo de sua existência a que tem vocação de ser 

mais, o poder de fazer e refazer, criar e recriar (Freire, 1983). 

Outro aspecto a ser considerado é a questão dos professores e a postura 

dos mesmos frente à sociedade. 

 
 [...] fazer como que exista uma sociedade com um pouco mais de 
qualidade de vida é um papel importante dos educadores, que têm como 
desafio permanente discutir, rever, refazer o sentido histórico de inovação e 
humanização do progresso, assumindo a identidade de trabalhadores 
culturais, envolvidos na produção de uma memória histórica (ONOFRE, 
2007, p. 11) 

 

    E a relação dos professores com os presos devem ser de amizade a fim de 

contribuir com a interação dos mesmos com o mundo. 
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[...] Somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe oferece 
uma amizade sincera, desta que não exigem compensações ou retorno, é 
que se inicia o processo de desalojamento das coisas más armazenadas 
em seu interior e a verdade começa a assumir o seu lugar, restaurando, 
paulatinamente, a autoconfiança, revitalizando os seus próprios valores. 
Isso se chama libertação interior (ONOFRE, 2007, p. 15). 

 

     Nesse sentido sabemos que não depende apenas dos presos a reinserção 

a sociedade, mas de todas as pessoas que contribuem com esse processo quer 

sejam os gestores ou os professores. 

    E algo que é muito importante observarmos diz respeito à aprendizagem, 

os problemas de dificuldades e o papel da família nesse processo de dificuldade. 
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3. TEORIAS DA APRENDIZAGEM 
 

Sendo na Escola Regular ou nos Centros Educacionais, a aprendizagem 

e a construção do conhecimento são processos naturais e espontâneos do ser 

humano que desde muito cedo aprende a mamar, falar, andar, pensar, garantindo 

assim, a sua sobrevivência. Com aproximadamente três anos, as crianças são 

capazes de construir as primeiras hipóteses e já começam a questionar sobre a 

existência. 

A aprendizagem escolar também é considerada um processo natural, que 

resulta de uma complexa atividade mental, na qual o pensamento, a percepção, as 

emoções, a memória, a motricidade e os conhecimentos prévios estão envolvidos e 

onde a criança deva sentir o prazer em aprender. 

O estudo do processo de aprendizagem humana e suas dificuldades são 

desenvolvidos pela Psicopedagogia, levando-se em consideração as realidades 

interna e externa, utilizando-se de vários campos do conhecimento, integrando-os e 

sintetizando-os. Procurando compreender de forma global e integrada os processos 

cognitivos, emocionais, orgânicos, familiares, sociais e pedagógicos que determinam 

à condição do sujeito e interferem no processo de aprendizagem, possibilitando 

situações que resgatem a aprendizagem em sua totalidade de maneira prazerosa. 

Raramente as dificuldades de aprendizagem têm origens apenas 

cognitivas. Atribuir ao próprio aluno o seu fracasso, considerando que haja algum 

comprometimento no seu desenvolvimento psicomotor, cognitivo, linguístico ou 

emocional (conversa muito, é lento, não faz a lição de casa, não tem assimilação, 

entre outros.), desestruturação familiar, sem considerar, as condições de 

aprendizagem que a escola oferece a este aluno e os outros fatores intra-escolares 

que favorecem a não aprendizagem. 

As dificuldades de aprendizagem na escola podem ser consideradas uma 

das causas que podem conduzir o aluno ao fracasso escolar. Não podemos 

desconsiderar que o fracasso do aluno também pode ser entendido como um 

fracasso da escola por não saber lidar com a diversidade dos seus alunos. É preciso 

que o professor atente para as diferentes formas de ensinar, pois, há muitas 

maneiras de aprender. O professor deve ter consciência da importância de criar 

vínculos com os seus alunos através das atividades cotidianas, construindo e 

reconstruindo sempre novos vínculos, mais fortes e positivos. 
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O aluno, ao perceber que apresenta dificuldades em sua aprendizagem, 

muitas vezes começa a apresentar desinteresse, desatenção, irresponsabilidade, 

agressividade, entre outros. A dificuldade acarreta sofrimentos e nenhum aluno 

apresenta baixo rendimento por vontade própria. 

Numa perspectiva conducionista, a aprendizagem é concebida como um 

mecanismo de "estímulo - resposta". Apresenta-se certo material a um aluno e 

espera-se uma dada resposta. Após esta operação o professor analisa as respostas 

dadas e fornece a informação referente aos resultados atingidos. Por último, espera-

se que os resultados positivos estimulam o aluno a interiorizar os conteúdos da 

sessão ou lição, e os resultados negativos o convençam a voltar a pensar. Nesta 

teoria o aluno é encarado de uma forma passiva, sendo frequentemente reduzidos a 

um mero receptáculo de saberes que lhe são transmitidos independentemente dos 

seus estados cognitivos. Em síntese, esta teoria faz tábua rasa dos conhecimentos 

que o aluno já possui antes de iniciar a aprendizagem, ignora também os seus 

interesses e ritmos de aprendizagem. 

Na abordagem construtivista, a aprendizagem é concebida como um 

processo de acomodação e assimilação em que os alunos modificam  as suas 

estruturas cognitivas internas nas suas experiências pessoais. Nesta teoria os 

alunos são encarados como participantes, aprendendo de uma forma que depende 

do seu estado cognitivo concreto. Os conhecimentos prévios, interesses, 

expectativas, e ritmos de aprendizagem são levados em conta nesta aprendizagem. 

Ela é entendida essencialmente como o processo de revisão, modificação e 

reorganização dos esquemas de conhecimento inicial dos alunos e a construção de 

outros novos, e o ensino como um processo de ajuda prestado a esta atividade 

construtiva do aluno. O professor é encarado como um mediador entre os conteúdos 

e os alunos, cabendo-lhe organizar ambientes de aprendizagem estimulantes que 

facilitem esta construção cognitiva. 

As teorias de aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos 

atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do 

homem, e tentam explicar a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo 

conhecimento. A aprendizagem não seria apenas inteligência e construção de 

conhecimento, mas, basicamente, identificação pessoal e relação através da 

interação entre as pessoas. 
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Na aprendizagem escolar, existem os seguintes elementos centrais, para 

que o desenvolvimento escolar ocorra com sucesso: o aluno, o professor e a 

situação de aprendizagem. As teorias de aprendizagem têm em comum o fato de 

assumirem que indivíduos são agentes ativos na busca e construção de 

conhecimento, dentro de um contexto significativo. 

O processo de aprender exige uma integração entre cognição, afetividade 

e a ação e, nas pessoas que não apresentam dificuldades, esta integração flui, 

permitindo a aprendizagem. 

Já aqueles que por algum motivo apresentam dificuldades, esta 

integração aparece obstaculizada, desorganizada, o que provoca muita tensão 

diante das situações de aprender. O não conseguir aprender por repetidas vezes faz 

com que o aprendiz forme de si uma imagem de fracasso e se iniba ou se afaste de 

novas situações de aprendizagem. Para Barbosa (1999) “este afastamento vai 

impedindo a sua evolução cognitiva e inibindo o seu desejo de aprender, o que gera 

desconforto diante de novas aprendizagens, provocando por certo um novo 

fracasso”. 

Uma dificuldade de aprendizagem é um transtorno permanente que afeta 

a maneira pela qual, os indivíduos com inteligência normal e acima da média 

selecionam, retém e expressam informações. As informações que entram ou que 

saem podem ficar desordenadas conforme viajam entre os sentidos e o cérebro. 

As dificuldades de aprendizagem devem ser consideradas como uma 

causa possível se uma criança tem dificuldade em um ou mais dos seguintes 

aspectos: 

 

 Pensar claramente; 

 Escrever legivelmente; 

 Soletrar com exatidão;                                      

 Aprender a ler; 

 Aprender a calcular;                                          

 Copiar formas; 

 Recordar fatos;                                                          

 Seguir instruções; 

 Colocar coisas em sequência. 
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Ou seja, ela frequentemente fica confusa, é impulsiva, hiperativa ou 

desorientada, tornando-se frustrada e rebelde, deprimida, retraída ou agressiva. 

O professor deve estar preparado para identificar possíveis 

distúrbios/dificuldades no processo de aprendizagem, enfocando aspectos 

orgânicos, afetivos e pedagógicos, durante todo o processo. 

Para Belleboni (2004), quando há o aparecimento do fracasso escolar, 

outros profissionais, além do fonoaudiólogo, como psicólogos, pedagogos, 

psicopedagogos, devem intervir, auxiliando através de indicações adequadas e 

pertinentes a cada caso. 

Considerando-se as diversas causas que podem interferir no processo 

ensino-aprendizagem, investigar o ambiente no qual a criança vive e a metodologia 

abordada nas escolas é importante antes de se traçar o enfoque terapêutico, uma 

vez que a criança pode não apresentar o distúrbio de aprendizagem, mas apenas 

não se adaptar ou não conseguir aprender com determinada metodologia utilizada 

pelo professor, como também a carência de estímulos dentro de casa. Por outro 

lado, muitas crianças podem não apresentar nenhum fator externo a ela e mesmo 

assim não conseguir desenvolver plenamente suas habilidades pedagógicas. É o 

caso das crianças com distúrbio de aprendizagem, cujas limitações intrínsecas se 

manifestam através de déficits lingüísticos, alteração no processamento auditivo e 

outros vários fatores que podem prejudicar significativamente o aprendizado da 

leitura e escrita. 

 
3.1. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

Sabe-se o quanto é importante a aprendizagem no processo de 

desenvolvimento de um adolescente e quando nos deparamos com uma realidade 

que dificulta essa aprendizagem deve-se procurar meios de sanar tais deficiências, a 

principio é necessário identificá-las e a partir da identificação das mesmas criar 

metodologias de ensino que facilitem a compreensão por parte dos adolescentes. 

Para Pain (1985) a aprendizagem interage com outras questões que são 

necessárias de atenção: A aprendizagem depende da articulação de fatores 
internos e externos ao sujeito (os internos referem-se ao funcionamento do 

corpo, considerado como um instrumento responsável pelos automatismos, 

coordenações e articulações); do organismo: a infra-estrutura que leva o indivíduo 
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a registrar, gravar, reconhecer tudo que o cerca através dos sistemas sensoriais, 

permitindo-o regular o funcionamento total; do desejo: entendido como o que se 

refere às estruturas inconscientes, - representa o “motor” da aprendizagem e deve 

ser trabalhado a partir da relação que com ela estabelece; das estruturas 

cognitivas, representando aquilo que está na base da inteligência, considerando-se 

os níveis de pensamento propostos por Piaget (1982); da dinâmica do 

comportamento, que diz respeito às respostas do sujeito à realidade que o cerca. Os 

fatores externos são aqueles que dependem das condições do meio que circunda o 

individuo. 

Desta forma devemos analisar todos os fatores externos e internos que 

terminam por atrapalhar o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. 

E o próprio Piaget (1982) nos diz: a aprendizagem é um processo 

necessariamente equilibrante, pois faz com que o sistema cognitivo busque novas 

formas de interpretar e compreender a realidade enquanto o aluno aprende. E 

Piaget (1982) reforça aspectos importantes com relação à aprendizagem: o 

comportamento dos seres vivos não é inato, nem resultado de condicionamentos. 

Para ele o comportamento é construído numa interação entre o meio e o indivíduo. 

Esta teoria epistemológica (epistemo = conhecimento; e logia = estudo) é 

caracterizada como interacionista. E no tocante à dificuldade Piaget afirma que o 

indivíduo só recebe um determinado conhecimento se estiver preparado para 

recebê-lo. Ou seja, se puder agir sobre o objeto de conhecimento para inseri-lo num 

sistema de relações e, se isso não ocorrer, originam-se as dificuldades de 

aprendizagem. 

Mas como definir Dificuldade de Aprendizagem?  

Sabe-se da preocupação em identificar as dificuldades de aprendizagem 

e na aprendizagem temos vários conceitos dentre eles Segundo Bruner (1979): Na 

dificuldade de aprendizagem SINTOMA pode-se observar que as possibilidades 

externas para a aprendizagem existem, porém perdeu-se o desejo, a motivação de 

aprender. E na dificuldade de aprendizagem REATIVA, há o desejo de aprender, no 

entanto não foram proporcionadas ao indivíduo situações viáveis de aprendizagem. 

Com essa abertura de novos conceitos sobre dificuldades na 

aprendizagem, surge outra vertente sobre o tema: a teoria sócio – interacionista com 

o autor Vygotky( 1988) quando ele defende que: O desenvolvimento cognitivo das 

crianças é, inicialmente, determinado por processos biológicos e guiado, 
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subseqüentemente, por interações sociais com adultos, que iniciam e medeiam, 

pelas interações sociais, o desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

E assim com estudos e pesquisas sobre o assunto, todos os teóricos 

reforçam suas idéias e a pedagoga Fernandez (1990) destaca aspectos importantes 

que deverão ser abordados ao perceberem-se as dificuldades de aprendizagem. As 

dificuldades de aprendizagem são sintomas ou “fraturas” no processo de 

aprendizagem, em que necessariamente estão em jogo quatro níveis: o organismo, 

o corpo, a inteligência e o desejo. 

Uma opinião que complementa as idéias de Fernandez (1990), na visão 

de Scoz (2008, p.22) sobre essa questão da definição de Problema / Dificuldade de 

Aprendizagem: 

 
Os problemas de aprendizagem não são restringíveis nem a causas físicas 
ou psicológicas, nem a análises das conjunturas sociais. È preciso 
compreendê-los a partir de um enfoque multidimensional, que amalgame 
fatores orgânicos, cognitivos, afetivos/ sociais e pedagógicos, percebidos 
dentro das articulações sociais.   
 

Já Souza (1995) refere-se à Dificuldade de Aprendizagem, como sendo 

um impedimento de um bom desempenho intelectual, vinculado a problemáticas 

emocionais associados a conflitos familiares não explicitados.  

A problemática da dificuldade de aprendizagem é imensa como nos diz 

Polity (2001): nomeio a dificuldade de aprendizagem como um conjunto de sinais, de 

origem bio-psicossocial, calcados em algumas constituintes básicas: a criança, a 

família, a escola e o meio social. 

Pamplona (2002): Os fatores que podem levar ao fracasso (ou sucesso) 

escolar podem ser divididos em: psicológicos, pedagógicos, neurológicos, 

oftalmológicos, audiológicos, culturais, econômicos, fonoaudiológicos, lingüísticos e 

biológicos, alertando que possibilitam uma visão ampla e total do ser humano, a 

partir de aspectos individuais, isto é, subjetivos articulados com fatores contextuais, 

objetivos. 

Vários autores nos instigam a pensar e irmos ao encontro dessas 

respostas através da família como nos diz Fernandez (1990, p.82). 
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O problema de aprendizagem que constitui um ‘sintoma’ ou uma ‘inibição’ 
toma forma em um indivíduo, afetando a dinâmica de articulação entre os 
níveis de inteligência, o desejo, o organismo e o corpo, redundando em um 
aprisionamento da inteligência e da corporeidade por parte da estrutura 
simbólica inconsciente. Para entender seu significado, devemos descobrir a 
funcionalidade do sintoma dentro da estrutura familiar e aproximar-nos da 
história individual do sujeito. 

 

É importante á atuação da família nesse processo de aprendizagem, pois 

segundo Ajuriaguerra & Marcelli (1986), As crianças pertencentes às famílias em 

que há uma total ausência de organização (os adultos a alimentam quando se 

lembram, aparecem e desaparecem sem razão, amam ou se batem alternadamente, 

não diferenciam fome/ saciedade, presença/ ausência, limpo/ sujo, falta/ satisfação, 

amor/ódio) poderão sofrer um esvaziamento da utilização dos processos mentais, ao 

perceberem a completa impotência para modificar ou esperar modificações em seu 

ambiente. 

E os jovens com problemas com a lei terminam por sentirem-se excluídos 

desse processo de aprendizagem e ao voltarem-se para o aprender é uma forma 

dos mesmos saírem das celas, distraírem-se e ocupar-se com “coisas” que o farão 

criar oportunidades futuramente e a cada educador, pai,mãe,irmão envolvido nesse 

processo as chances aumentam e assim, o desenvolvimento cognitivo é fortalecido 

e o interesse, a motivação criam no menor infrator uma nova perspectiva de 

ressocialização, pois o mesmo passa a sentir-se integrado na sociedade e passa a 

criar expectativa, uma nova direção de mundo diferente do que o mesmo conhece 

violando as leis e agindo com violência e sem ter atitudes positivas que o tornem um 

adulto digno de adequar-se no mundo o qual o mesmo está inserido. 

E como agir diante das dificuldades das crianças e jovens dos Centros 

Educacionais que já visam em seus objetivos a ressocialização?  Com apoio, 

diálogo, procurando criar meios de incentivá-los a aprender, a ultrapassar os muros 

do cárcere de que o impedem de desenvolver-se como pessoa e terminam por 

escravizá-los não apenas em sua liberdade de mundo, mas na liberdade que não o 

deixa conhecer aspectos culturais, de cognição que o fariam perceber uma nova 

oportunidade e assim, mudar de vida. 

As interferências sócio-afetivas terminam por contribuir para as 

Dificuldades de Aprendizagem e o papel da família e da escola nesse processo, 

além da criação de medidas sócio-educativas para reinserção do jovem a sociedade 

são fundamentais nesta ressocialização, pois como Bowby (1993): a existência de 
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uma criança com problema representa uma ruptura para os pais, pois os mesmos 

são co-responsáveis por esse fracasso ou sucesso escolar. 

E assim, questionamos: qual a postura das famílias diante da 

comprovação das dificuldades de aprendizagem? 

 

3.2. PAPEL DA FAMILIA NO PROCESSO DE DIFICULDADE DEAPRENDIZAGEM 
 

A responsabilidade do desenvolvimento da aprendizagem não se detém 

apenas a escola, mas principalmente a família que, ao propiciar um ambiente 

harmonioso, cultural que motive a criança a querer estudar. 

Sabemos que vários são os fatores que comprometem a aprendizagem e 

a família tem um papel fundamental nesse processo, pois é um alicerce, a base, o 

primeiro espaço onde o conhecimento é ministrado antes mesmo da inserção na 

escola e por ser assim, tem um papel fundamental na busca em solucionar tais 

dificuldades e no caso desses menores infratores não criticar mais porque não 

resolverá mais e sim, pensar meios junto aos centros de socialização. 

E a família desse jovem que sofre por buscar ressocializar-se em um 

mundo que o discrimina, aceita- o com restrições?  

A família deve ser um ponto de equilíbrio independente de sua formação, 

pois assim o adolescente sente-se seguro e com apoio. 

Como é essa parceria entre esses jovens e suas famílias? Como os 

mesmos são inseridos nesse ambiente familiar? 

Segundo Macedo in Bossa (1994, p.185) o conceito de família volta-se 

para questão psicológica em que: 

 
O que define a família são as funções desempenhadas por seus membros 
em suas inter-relações, podendo assim apresentar-se como família, um sem 
número de arranjos entre membros com tais características de lealdade, 
afeição e durabilidade de pertinência [...]. 
 

Sabemos o quanto é difícil para as famílias identificarem e até aceitarem 

que seus filhos (as) têm problemas de aprendizagens devido a suas condições 

familiares, mas é necessário que as famílias assumam seus papéis e contribuam 

para o desenvolvimento e ampliação do conhecimento e quando envolvem o fato de 

que, seus filhos, além, de problemas de aprendizagem tem problemas com a lei e 

terminam por serem excluídos torna-se mais difícil. 
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Mas independente das definições e causas acerca do Problema / 

Dificuldades na Aprendizagem, devemos nos posicionar como defensores de uma 

solução para essa questão.  

E assim, contribuirmos favoravelmente para transformação da sociedade 

a qual estamos inseridos, bem como do sistema educacional, prisional, além do 

nosso publico maior de interesse que são as crianças, os jovens que, por algum 

motivo, estão com dificuldades de aprendizagem e cabe a nós sermos agentes de 

transformação e humanização com um olhar humano, vermos muito além do que 

está sendo mostrado e indo além dos muros do sistema educacional, do cárcere 

privado que ceifa a liberdade desses jovens que buscam uma nova oportunidade e 

contribuir para identificar e sanar os sintomas que travam nossos seres humanos a 

um desenvolvimento cognitivo, social e pessoal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“A prisão, tal como hoje é concebida, é uma invenção moderna. Embora a 

prática de aprisionar os homens seja tão velha quanto à própria sociedade [...]” 

Onofre (2007, p.93). Diante dessa afirmação nos reportamos ao fato de que no inicio 

de nossa pesquisa nos detemos sobre o fato de que, indígenas, negros, órfãos, 

mendigos e outras classes eram massacrados, escravizados e indagamos: o que 

mudou se hoje temos jovens, adolescentes encarcerados, sem suas liberdades? 

Podemos dizer que no passado não havia escolhas e hoje, muitos deles, são 

menores infratores e podemos questionar: Eles tiveram escolhas? Alguns sim, 

outros não... E o que fazer diante do quadro proposto que indaga, questiona que há 

a dificuldade de aprendizagem e os mesmos que já são marginalizados por suas 

atitudes encontram-se também com dificuldade de aprendizagem. 

O trabalho foi enriquecedor, pois permitiu um maior conhecimento sobre o 

tema, pois existia o conhecimento da realidade prisional, mas no foco da 

aprendizagem e o contexto histórico favoreceu uma maior compreensão 

possibilitando assim, uma nova visão sobre a necessidade de mudar a postura 

educacional no que diz respeito a criar estratégias para contribuir para que os jovens 

assimilem mais o conteúdo que está sendo ministrado. E se as metodologias 

estiverem relacionadas ao cotidiano, a realidade, assuntos de interesse dos mesmos 

a cognição será desenvolvida e os resultados serão favoráveis. 

A realidade do jovem encarcerado é diferente daquele jovem que não tem 

problemas com a lei, mas que por algum motivo pode vir a ter problemas de 

aprendizagem. Desta forma é necessário modificar o sistema educacional a fim de 

corresponder as expectativas dos jovens e assim, constatar a evolução dos mesmos 

na educação e consequentemente na vida. 

Que possamos sair do quadro branco e ir em direção aos menores 

infratores a fim de deixá-los seguros e convictos que com determinação, coragem e 

motivação obtém-se resultados. 

A educação escolar permite a cada jovem ter uma visão de mundo 

diferente daquela da prisão e essa nova visão é colocada em risco quando surgem 

às dificuldades de aprendizagens e cada educador, gestor de unidade prisional após 
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identificar as causas de tais dificuldades deve procurar saná-las a fim de motivar em 

cada jovem uma mudança de vida, além daquela que ele está vivendo encarcerado. 

Nossa tarefa não pode parar diante da realidade de muitos jovens que ao 

constatarem as dificuldades de aprendizagens se vêem sem perspectiva de futuro, 

pois a educação é uma porta que permite que cada um veja um novo horizonte. 

E assim, a mudança é necessária não apenas de metodologias 

educacionais, mas de postura como seres humanos principalmente daqueles que 

passam muitas horas acompanhando a vida desses menores infratores. 

A realidade está na nossa frente para ser transformada e cada ser 

humano pode ser um instrumento dessa transformação e como disse um aluno – 

preso, maio de 2004 ‘[...] A finalidade da escola nas prisões, em minha opinião, 

penso assim que eles deveriam, eles tão tentando, recuperar aquela pessoa no 

máximo de ajuda que eles puderem dar’ 

Esse trabalho é um passo diante de toda trajetória que temos na nossa 

frente. 
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