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Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo 

sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, 

destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 

transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. (FREI-

RE, 2000. (p. 67)). 



 

 

RESUMO 

 

Este ensaio acadêmico tem por objetivo analisar a organização do sistema socioeduca-

tivo aplicado ao adolescente infrator, com foco na medida em meio aberto de liberdade assis-

tida, que conta, dentre outros, com a participação do profissional de pedagogia para aplicabi-

lidade da mesma, tendo em vista que a principal ferramenta para a ressocialização deste ado-

lescente é a educação.  

O presente artigo busca contribuir para o debate sobre que pedagogia deve ser exercida 

no contexto das medidas sócio educativas, para que esta esteja baseada em uma educação que 

visa à formação de cidadãos críticos e reflexivos, cuja diretriz é firmada no poder transforma-

dor da ação educativa, a fim de que os direitos estabelecidos no ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) sejam de fato aplicados na prática. 

 

Palavras-chave: Medida Socioeducativa. Pedagogia. Ressocialização. SINASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This academic essay is to analyze the organization of socio-educational system applied 

to the adolescent offender, focusing as open means of probation, which includes, among oth-

ers, with the participation of professional pedagogy for applicability of it, given that the main 

tool for the rehabilitation of this teenager is education. 

This article seeks to contribute to the debate on that pedagogy should be exercised in 

the context of socio educational measures, so that it is based on an education that aims at the 

formation of critical and reflective citizens, whose guideline is signed in the transformative 

power of educational action, so that the rights set forth in the ECA (Statute of Children and 

Adolescents) are actually applied in practice. 

 

Key Words: Socio-educational measures. Pedagogy. Resocialization. SINASE
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Constituição Federal, no artigo 227: 

 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao la-

zer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-

vência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligên-

cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 

 

Porém, no Brasil, a realidade das crianças e adolescentes que vivem às margens da so-

ciedade revela o descumprimento desse artigo. Muitos são os dilemas e situações enfrentados 

por estes indivíduos, tais como fome, abuso sexual, trabalho infantil, abandono, maus tratos, 

precariedade dos serviços públicos de educação e saúde, entre outros. E uma das principais 

consequências desta falta de atenção é o aumento da criminalidade juvenil, visto que este jo-

vem cresce de forma vulnerável e sem perspectivas para o futuro.  

Vale ressaltar que, não afirma-se que somente aqueles que são desfavorecidos econo-

micamente cometem atos infracionais, porém infelizmente podemos constatar, através de da-

dos quantitativos descritos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

que no Brasil a gritante desigualdade social e o descaso do Estado refletem negativamente na 

vida da criança ou do adolescente.  

Em 2002 havia, no país, 9.555 adolescentes em cumprimento de medida socioeducati-

va de internação e internação provisória. Destes, 51% (cinquenta e um por cento) não fre-

quentavam a escola; 90% (noventa por cento) não concluíram o Ensino Fundamental; 12,7% 

(doze vírgula sete por cento) viviam em famílias que não possuíam renda mensal e 66% (ses-

senta e seis por cento) em famílias com renda mensal de ate dois salários mínimos, ou seja, 

quase 80% das crianças e adolescentes infratores viviam em famílias em condições de vida 

miseráveis, o que revela um desrespeito com suas necessidades e direitos.  

Neste sentido, este ensaio acadêmico busca refletir sobre a pedagogia enquanto papel 

ressocializador, bem como apresentar quais são as políticas públicas de atendimento direcio-
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nadas a estes jovens que cometem atos infracionais, e para tal fora realizado um levantamento 

bibliográfico relacionado à temática, cuja finalidade foi analisar o processo histórico das poli-

ticas públicas, bem como, as legislações de atendimento ao adolescente infrator até alcançar o 

perfil atualmente em vigor. 

O presente texto organiza-se em quatro partes, destinando esta primeira parte a intro-

duzir e apresentar a temática e os objetivos propostos. Na segunda, apresentamos um pequeno 

resumo sobre o que é medida socioeducativa, bem como um breve histórico da legislação im-

putada ao adolescente que se encontra em conflito com a lei; na terceira parte pontuam-se as 

particularidades da medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida, que é o foco 

deste ensaio, baseadas no SINASE e por fim abordamos a importância da pedagogia no con-

texto socioeducativo em prol da ressocialização do infrator, por meios de ações pedagógicas. 
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O QUE SÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS? 

 

Os meios socioeducativos são formas de responsabilização especiais aplicáveis à cri-

ança ou adolescente quando estes cometem um ato infracional “uma ação caracterizada na lei 

como crime ou contravenção penal (ECA, art. 103)”.  

A finalidade da criação destas medidas é ressocializar a criança ou o adolescente à 

comunidade e reintegrá-lo ao convívio familiar através de intervenções educativas que desen-

volvam sua capacidade intelectual e profissional, garantindo assim seus direitos fundamentais.  

A imposição das medidas socioeducativas é aplicada pelo juiz levando sempre em 

consideração à proteção integral da criança ou do adolescente, bem como as circunstâncias do 

ocorrido, a capacidade de cumpri-lo e a gravidade da infração.   

Segundo o SINASE: 

 

 

 As ações socioeducativas devem exercer uma influência sobre a vida do 

adolescente, contribuindo para a construção de sua identidade, de modo a fa-

vorecer a elaboração de um projeto de vida, o seu pertencimento social e o 

respeito as diversidades (cultural, étnico-racial, de gênero e orientação sexu-

al), possibilitando que assuma um papel inclusivo na dinâmica social e co-

munitária. Para tanto, é vital a criação de acontecimentos que fomentem o 

desenvolvimento da autonomia, da solidariedade e de competências pessoais 

relacionais, cognitivas e produtivas. (BRASIL, 2006a. p. 60.)  

  

 

Seis tipos de medidas poderão ser aplicadas à criança ou adolescente que praticar atos 

infracionais, todas previstas no artigo 112 do ECA. Sendo as quatro primeiras medidas em 

meio aberto, ou seja, não privativas de liberdade e de caráter essencialmente pedagógico, e as 

duas últimas medidas em meio fechado, com privação de liberdade, cuja intenção também é 

pedagógica, porém, sem deixar de ser coercitiva. 

 

01. Advertência – Esta medida consiste em uma orientação verbal reduzida 

a termo e assinada, de caráter intimidatório aplicáveis ao adolescente que cometeu in-

frações menos graves.  
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02. Obrigação de reparar o dano – Esta somente é imposta aquele ato in-

fracional que teve reflexos de prejuízos patrimoniais. Determinando que o infrator res-

titua a coisa, ou seja, promova o ressarcimento do dano, de forma a compensar o pre-

juízo da vítima. 

03. Prestação de serviços à comunidade – Consiste na realização de tare-

fas, a fim de prestar serviços junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, bem 

como em programas comunitários ou governamentais. O prazo desta medida durará no 

máximo seis meses, em até oito horas semanais e deve ser cumprida em dias que não 

prejudique o estudo ou o trabalho do adolescente. Para o jovem infrator, esta medida 

trata-se de uma oportunidade de participar da vida comunitária, de desenvolver valores 

e compromisso social. 

04. Liberdade assistida – Medida em meio aberto estabelecida pelo muni-

cípio, que é aplicada quando se verifica a necessidade de um acompanhamento da vida 

social do jovem infrator, seja ela estudantil ou laboral. Profissionais capacitados, tais 

como, psicólogo, assistente social e pedagogo, acompanham e orientam o adolescente 

infrator, bem como sua família. O prazo mínimo da aplicação desta medida é de seis 

meses podendo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida.  

05. Semiliberdade – Neste regime a liberdade do autor do ato infracional é 

restringida. Tem direito a participação de atividades externas, tendo acesso a serviços 

e programas sociais. Pode ser aplicada desde o início ou como forma de transição ao 

meio aberto. 

06. Internação – É a medida mais grave aplicada ao jovem infrator, e so-

mente é utilizada em casos de extrema gravidade. Ela consiste na privação de liberda-

de, sendo permitida a realização de atividades externas. O prazo máximo de internação 

é de 03 anos, sendo a cada 06 meses reavaliados. O ECA, em seu artigo 122, determi-

na que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

 

“I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;” 

“2º. Em nenhuma hipótese será aplicada à internação, havendo outra medida adequada." 
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Todas estas medidas foram criadas, especialmente para crianças e adolescentes, o que 

difere totalmente do sistema criminal dos adultos. Segundo o Estatuto da Criança e do Ado-

lescente (ECA), considera-se como criança toda pessoa com até 12 anos de idade incompletos 

e adolescentes com idade entre 12 e 18 anos de idade. 

Entretanto, é sabido que a ótica de preservar a proteção integral da criança e do ado-

lescente nem sempre foi vista dessa maneira em nosso país.  

 

 

BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

  

Durante o período da escravidão, as crianças escravas eram tratadas como adultos em 

miniatura e desde muito cedo já eram iniciadas no trabalho e na vida sexual. O índice de mor-

talidade infantil era muito alto e, além disso, sofriam maus tratos por parte dos seus senhores, 

pois, não existia, naquela época, uma legislação voltada para o contexto infanto-juvenil tal 

como hoje.  

Somente em 1830 foi promulgado o “Código Criminal do Império” responsabilizando 

penalmente através de medidas punitivas, os adolescentes maiores de 14 anos, recolhendo-os 

as casas de correção.  

Os primeiros programas voltados à criança tiveram um caráter higienista - médicos es-

pecialistas em doenças infecciosas tratavam as crianças de forma preconceituosa, principal-

mente aquelas que viviam abandonados nas periferias, relacionando-as com a criminalidade e 

como representação de “perigo” para a sociedade. Eles acreditavam que tal comportamento 

social estava ligado a uma questão patológica e assim internavam as crianças a fim de realiza-

rem os devidos tratamentos. Foi durante este período também, que o termo “menor” foi sendo 

construído com uma conotação negativa, apontando-os como delinquentes e marginais, e atu-

almente este termo não é mais usado em nenhum documento relacionado a medidas socioedu-

cativas. 

Com a abolição da escravidão e a Proclamação da República, aos poucos, foram de-

sencadeando reformas educacionais direcionadas às crianças e adolescentes. Todavia, em 
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1889 são criadas as primeiras instituições de internação voltadas aos ditos “menores infrato-

res”: os reformatórios, que abrigavam adolescentes abandonados considerados delinquentes 

sob regime disciplinar. 

Com o passar dos anos, percebeu-se então a necessidade de leis específicas voltadas 

para crianças e adolescentes. Assim em 1927, foi instituído o Código de Menores, remetendo 

o Estado a assumir a responsabilidade legal da criança órfã e abandonada – esta, assim que 

inserida nas instituições recebia as devidas orientações e aprendia um ofício. Contudo, apesar 

de ter tido um avanço significativo, esta legislação foi marcada por violências, arbitrariedades 

e humilhações vividas pelas crianças e adolescentes, sendo considerada ineficiente no proces-

so de recuperação destes adolescentes.  

Na década de 30, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde e, assim, o governo 

federal se tornou mais responsável pela infância desamparada. 

Na década de 40, dois importantes órgãos destinados à infância foram criados: o De-

partamento Nacional da Criança (DNC) vinculado ao Ministério da Educação e da Saúde, e o 

Serviço de Assistência a Menores (SAM), vinculado ao Ministério da Justiça. O SAM perdu-

rou por mais de vinte anos, era um modelo repressivo que pouco diferenciava do sistema pri-

sional dos adultos e por isso sofreu inúmeras críticas e graves denúncias. 

Em substituição ao modelo do SAM, em 1964 cria-se a Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor – FUNABEM, entidade federal estabelecida inicialmente para formular uma 

política de atendimento a criança e ao adolescente, porém com a herança dos espaços físicos 

do SAM, a FUNABEM tornou-se um modelo de caráter assistencialista-repressor em que 

tratava os jovens “delinquentes” como menores carentes. Logo em seguida, nos estados do 

Brasil foram criadas as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor, as famosas FEBEMs. 

Em 1979, surge um novo Código de Menores que se fundamentava na Doutrina de Si-

tuação Irregular, ou seja, apenas voltado para a população infanto-juvenil que se encontrava 

em conflito com a lei, corroborando assim com o aumento da violência e a discriminação da 

infância pobre.  

Somente com a Constituição Federal de 1988 estabeleceu-se a doutrina de proteção in-

tegral, em que a criança e o adolescente passam a serem compreendidos como indivíduos em 



13 

 

 

 

situações peculiares - sujeitos que possuem direitos e deveres especiais, envolvendo o Estado, 

a família e a sociedade na responsabilização da criança e do adolescente. 

Nesse contexto em 1990 surge o Estatuto da Criança e do Adolescente - o ECA - uma 

conquista importante e significativa para a garantia do cumprimento dos direitos de todas as 

crianças e adolescentes, colaborando com a redução da violência e da discriminação. Segundo 

o estatuto, no seu artigo 5º, “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma 

da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.” 

O ECA contribuiu também para a consolidação da efetiva cidadania dos adolescentes 

em conflito com a lei, criando medidas socioeducativas voltadas especialmente para esta po-

pulação assegurando aos mesmos a oportunidade de mudança e reconstrução de sua vida.  

Dezesseis anos depois da criação do ECA, surge, em 2006, um documento muito im-

portante que contribuiu para nortear e padronizar a aplicação das medidas socioeducativas. É 

o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), um projeto de lei aprovado 

por resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

O SINASE veio para fortalecer o ECA e valorizar as medidas em meio aberto em detrimento 

as medidas privativas de liberdade, visando sempre a reinserção social do jovem infrator. 

 “O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídi-

co, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apura-

ção de ato infracional até a execução de medida socioeducativa. (BRASIL, 2006a p. 23).” 

Entretanto, é importante ressaltar que em Janeiro/2012 este que era um projeto, de fato virou 

lei nº 12.594/2012. 

Com este breve histórico podemos constatar, que ao longo do tempo as formas de res-

ponsabilização aplicáveis a crianças e adolescentes autores de atos infracionais, vêm sofrendo 

mudanças a fim de proporcionar resultados mais efetivos no processo de ressocialização. Ou-

trora, as medidas utilizadas eram de cunho essencialmente punitivo e, atualmente, com a cria-

ção das medidas socioeducativas, elencados no ECA, surgiu uma nova forma de tratamento 

para o jovem infrator, haja vista serem indivíduos com direitos e deveres devendo, portanto, 

serem respeitados como tal. 
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Ainda há muito que fazer para que de fato os direitos da criança e do adolescente se-

jam cumpridos de forma efetiva no Brasil, porém temos que considerar que importantes pas-

sos já foram dados até aqui. Em especial, criam-se as condições possíveis para que o adoles-

cente em conflito com a lei deixe de ser considerado um problema para ser compreendido 

como uma prioridade social em nosso país. (BRASIL, 2006a. p. 13.). 
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MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO DE LIBERDADE ASSISTIDA 

 

Com a mudança na Legislação, as medidas socioeducativas em meio aberto passam a 

ser de responsabilidade de cada município e não mais do Estado. Entenda-se aqui, neste traba-

lho, medida socioeducativa como a preparação do “adolescente para o convívio em sociedade 

sem a contrariedade das normas sociais.”. (SOUZA, 2008. p. 63.). A municipalização se deu 

para facilitar o atendimento e a aplicabilidade das medidas, que devem ser executadas no limi-

te geográfico do autor do ato infracional.  

Deste modo fica a cargo dos Municípios implementarem medidas políticas e socioe-

ducativas de acordo com a realidade de cada um, visando sempre a recuperação e reinserção 

dos adolescentes / jovens à sociedade. Cabe ressaltar também que, a implementação destas 

medidas pelos municípios conta com o apoio financeiro Federal e requer apoio de profissio-

nais, como pedagogos, psicólogos, assistente social, da família e de outros membros da socie-

dade.  

Uma vez que a responsabilidade nem sempre foi dos municípios, deve-se levar em 

consideração que estes tiveram que se adequar e se adaptar às exigências estruturais que tal 

mudança exigiria. Tais como: condições adequadas de higiene e limpeza, espaços para aten-

dimentos individuais e coletivos, segurança, espaço para os setores administrativos, espaço 

para atividades pedagógicas dentre outros. 

O objetivo do cumprimento da medida de liberdade assistida é propiciar orientação, 

auxilio e acompanhamento na vida social do adolescente, sendo esta medida a mais aplicada, 

correspondendo a 47% do total
1
 de adolescentes inseridos no sistema socioeducativo.  

O principal foco desta medida, por muitas vezes repetida e enfatizada no documento 

SNASE, é ressocializar, ou seja, preparar o indivíduo para conviver novamente a sociedade. A 

implementação do SINASE objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação socio-

educativa sustentada nos princípios dos direitos humanos. 

Os primeiros atendimentos aos jovens que se encontram em condições de conflito com 

a lei, após a sentença do juiz, são dados por uma entidade determinada pelo município.  

                                                           
1
 Dados do último levantamento estatístico comparado, realizado em 2004 pela SPDCA/SEDH. 
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No Estado do Rio de Janeiro, a maioria dos atendimentos e dos programas socioeduca-

tivos são desenvolvidos no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Soci-

al) – “unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indiví-

duos e famílias
2
 com seus direitos violados ”. (BRASIL, Guia de Orientação CREAS, p.4) 

No CREAS o adolescente infrator é recebido e a medida socioeducativa de LA é inici-

almente desenvolvida por uma equipe técnica que o atende. 

  Para a composição desta equipe é de suma importância conter profissionais capacita-

dos e uma equipe técnica interdisciplinar, para acompanhar e prestar o atendimento integral 

ao adolescente.  

 

 

As diferentes áreas do conhecimento são importantes e complementares no atendi-

mento integral dos adolescentes. A psicologia, a terapia ocupacional, o serviço soci-

al, a pedagogia, a antropologia, a sociologia, a filosofia e outras áreas afins que pos-

sam agregar conhecimento no campo do atendimento das medidas socioeducativas. 

(BRASIL, 2006a p. 62) 

 

 

Algumas observações devem ser feitas durante a escolha do profissional que atuará 

com o adolescente infrator, tendo em vista que na relação de educação estabelecem-se víncu-

los, por isso a postura do profissional deve ser exemplo para o adolescente, ensinando o que 

de fato vive e não apenas o que fala, além disso, o profissional precisa exigir disciplina para a 

realização da ação pedagógica, definindo preliminarmente normas e regras para o adolescente, 

porém, isso não quer dizer autoritarismo.  

A formação destes profissionais deve ser contínua, buscando capacitação e atualização 

sobre a temática. Além disso, é importante que os atores envolvidos no atendimento socioe-

ducativo conheçam a realidade em que vive o adolescente que acompanha e para adquirir esta 

relação precisa-se de tempo, por isso para não sobrecarregar os atendimentos, o SINASE pre-

                                                           
2
 O conceito de família refere-se a todos as diferentes formações familiares, quaisquer que assumem a função de 

responsabilidade pelo adolescente, tendo em vista que o respeito a diversidade faz parte do programa socioedu-

cativo. 
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vê uma quantidade máxima de 02 adolescentes por técnico que realize ações externas e 20 

adolescentes para o técnico que realize ações institucionais. 

Segundo o ECA, as principais ações da equipe são, entre outras, ajudar a promover so-

cialmente o adolescente e sua família, se julgar necessário inseri-los em programas de auxilio 

e assistência social, supervisionar sua vida estudantil, bem como, a frequência e seu rendi-

mento escolar, providenciar sua profissionalização para a inserção no mercado de trabalho e 

por fim, apresentar relatório de caso. Ressaltando, a importância de respeitar as particularida-

des de cada indivíduo, bem como, a diversidade étnica-racial, de gênero e orientação sexual, 

estruturando as ações em uma base ética-pedagógica. 

Dentro do SINASE, encontramos diretrizes pedagógicas que norteiam o trabalho do 

profissional socioeducativo, pois “o adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socio-

educativas que contribua na sua formação, e superação de sua situação de exclusão.” (BRA-

SIL, 2006a p. 51) 

Estas ações tem por objetivo a elaboração de projetos políticos pedagógicos em con-

sonância com diversas áreas, a organização de programas de atendimentos socioeducativos e 

planejamentos das ações (semanal, mensal, semestral e anual) que deverá ser desenvolvido e 

compartilhado a todos os envolvidos no processo. 

Tendo em vista que cada ser humano possui sua especificidade, não é possível que es-

te planejamento seja igual a todos, por isso cada adolescente em conflito com a lei deve ser 

tratado de forma particular, através do Plano Individual de Atendimento (PIA) e este deve 

contar com a participação dos pais ou de algum responsável, bem como do próprio adolescen-

te. 

A elaboração do PIA tem como requisito a realização de um diagnóstico polidimensi-

onal, através de intervenções técnicas junto às áreas: Jurídica, da Saúde, da Psicologia (difi-

culdades e potencialidades), Social (as relações sociais em geral) e Pedagógica (criação de 

metas relativas a tudo que concerne a educação e cultura). Registrando em um relatório todos 

os avanços e retrocessos pessoais e sociais do adolescente. 

Em resumo, o SINASE, organiza os parâmetros das ações socioeducativas, divididos 

por diversos eixos ditos estratégicos, que são eles: 

 Suporte institucional e pedagógico 
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 Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual; 

 Educação; 

 Esporte, cultura e lazer; 

 Saúde; 

 Abordagem familiar e comunitária; 

 Profissionalização/ trabalho/previdência e 

 Segurança. 

 

Em cada eixo enumera todo o suporte que o adolescente deverá receber tendo em vista 

ser direito garantido por lei. Os primeiros são comuns a todos que executam as medi-

das socioeducativas e os outros específicos a cada medida. Por ser tratar de leis que 

possuem singularidades especiais, tais eixos encontram-se anexados na íntegra ao final 

deste trabalho. 

 

 



19 

 

 

 

A PEDAGOGIA E A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO DE LIBERDA-

DE ASSISTIDA 

 

 Vale ressaltar que infelizmente existem ainda poucas pesquisas relacionadas ao tema 

proposto, pois a maioria dos estudos relacionados à medida socioeducativa são de cunho jurí-

dico e não pedagógico. 

A aplicabilidade das medidas socioeducativas ao adolescente que comete ato infracio-

nal possui caráter punitivo, entretanto sua essência é de caráter pedagógico, de forma que este 

adolescente reflita sobre seu ato, reconhecendo seus erros e assim reveja sua conduta até então 

praticada. 

Por muitas vezes enfatizada nos documentos sobre medidas socioeducativas, bem co-

mo no presente trabalho, o foco principal da medida em meio aberto de liberdade assistida é a 

ressocialização do adolescente através da educação. 

O homem é um ser inacabado, que sofre constantes mudanças e que recebe diversas 

influências do meio em que vive. Neste sentido, o papel do educador neste contexto, não é 

apenas de transferir conhecimentos, mas sim de pensar a educação como instrumento de mu-

dança e de desenvolvimento da capacidade humana para interação social e sua construção 

individual. 

 

 

Como um jardineiro seria louco se quisesse influenciar o crescimento das plantas, 

puxando-as diretamente do solo com as mãos, o pedagogo entraria em contradição 

com a natureza da educação se forçasse sua influência direta sobre a criança. Mas o 

jardineiro influencia o crescimento da flor aumentando a temperatura, regulando a 

umidade, mudando a disposição das plantas vizinhas, selecionando e misturando ter-

ra e adubo, ou seja, mais uma vez agindo indiretamente, através das mudanças cor-

respondentes do meio. Assim faz o pedagogo que, ao mudar o meio, educa a criança. 

(VYGOSTSKI, 2001, p. 66). 

 

 

A prática pedagógica aplicada a este adolescente deve ocorrer de maneira que o mes-

mo tenha a oportunidade de construir novos valores e perspectivas para sua vida. Por isso, é 

de suma importância que a visão do profissional que atue diretamente neste contexto seja uma 

concepção do educando como sujeito do seu processo educativo, visando suas potencialida-
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des, respeitando suas peculiaridades e acreditando no poder transformador e ressocializador 

da educação. 

 O adolescente que se encontra em conflito com a lei é possuidor de direitos e deveres 

que devem ser garantidos na prática e não apenas em sua teoria. Como já dito anteriormente, a 

maioria destes atores infratores vivem em uma situação de exclusão social, e é por esse moti-

vo que devemos tratar a causa da violência e não o efeito em que ela trás, simplesmente punir 

ou enjaula-los em cadeias super lotadas junto com os adultos, como muitos atualmente lutam 

pela redução da maioridade penal, não irá reduzir a violência, apenas causar mais revolta e 

perpetuar a participação do adolescente na criminalidade, impossibilitando qualquer tentativa 

de recuperação e reinserção a sociedade. .  

Tratar a causa significa ampliar a qualidade da educação, bem como amenizar a situa-

ção de exclusão social em que estes adolescentes vivem. Pode parecer utopia, porém como 

uma futura pedagoga e educadora, concordo com Freire e acredito que somente através da 

educação a sociedade enfim poderá ser transformada. 

 A pedagogia pode, além de propor medidas socioeducativas que contenham caráter 

pedagógico para o aprendizado, também contribuir na formação dos profissionais que lidam 

com essas crianças e adolescentes, assim como também ajudar a formular, acompanhar e ava-

liar políticas públicas mais adequadas às especificidades desses atores sociais. 
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