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RESUMO  
Este artigo é parte da dissertação apresentada, pela autora para 
obtenção do título de Mestra em Políticas Públicas com o tema 
EDUCAÇÃO FORMAL A ADOLESCENTE SOB PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: 
possibilidades e limites na Educação de Jovens e Adultos no Centro 
Socioeducativo de Internação Sítio Nova Vida – Paço do Lumiar/MA. A 
pesquisa foi realizada com a colaboração dos adolescentes internos no 
CSISNV, técnicas/os, socioeducador/a e diretor e professor/a da escola 
de referência. Intencionando identificar as possibilidades e limites para 
a concretização do direito à educação previsto nas Legislações, tais 
como Constituição Federal do Brasil de 1988, Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
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ABSTRACT 
This article is part of the dissertation presented by the author to obtain 
the title of Master in Public Policy with the theme FORMAL EDUCATION 
FOR ADOLESCENTS UNDER DEPRIVATION OF FREEDOM: possibilities and 
limits in Youth and Adult Education at the Socio-educational Center for 
Internment Sítio Nova Vida – Paço from Lumiar/MA. The research was 
carried out with the collaboration of the teenagers in CSISNV, 
technicians, socio-educator and principal and teacher of the reference 
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school. Intending to identify the possibilities and limits for the 
realization of the right to education provided for in Legislations, such as 
the Federal Constitution of Brazil of 1988, the Child and Adolescent 
Statute and the National System of Socio-educational Assistance. 

 
Keywords: Formal Education; Adolescent; Youth and Adult Education. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo discorre sobre possibilidades e limites da educação formal, a adolescente em 

privação de liberdade no Centro Socioeducativo de Internação Sítio Nova Vida (CSISNV) no 

município Paço do Lumiar no Estado do Maranhão. Para tanto, considera os preceitos da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

12.594/12 que implantou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e demais legislações que definem a educação formal em 

ambientes privativos de liberdade.  

O Maranhão é o segundo maior Estado da região Nordeste e o oitavo maior do Brasil, 

com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 

ano de 2020 de 7.114.598 habitantes3, sendo o 11º mais populoso do país. Ainda de acordo 

com o IBGE, um em cada habitante (1,4 milhão) estava em situação de extrema pobreza, no 

ano em referência, com porcentagem relevante de adolescentes e jovens de raça e cor, 

parda/preta, a maioria do sexo masculino, moradores de áreas mais vulneráveis e com baixa 

escolaridade e parcela destes ocupam os Centros Socioeducativos de privação de liberdade. 

Tal situação de baixa escolaridade requer uma educação formal na privação de liberdade 

que ultrapasse os limites criados na trajetória de vida desses sujeitos entre “12 anos completos 

e 18 anos” e excepcionalmente jovens até a idade de 21 anos (BRASIL, 2021), criando 

possibilidades de produzir respostas mais igualitárias, considerando ser a educação formal força 

motriz de inclusão social. A obrigatoriedade da oferta de tal educação não é somente para 

adolescente com autoria do ato infracional, mas sim direito consagrado a toda população 

infantojuvenil pela Constituição de 1988, enquanto direito social e universal, tornando a 

matrícula compulsória dos quatro aos 17 anos de idade (BRASIL, 1988). 

 
3 Disponível em: https://oestadoma.com/noticias/2020/08/27/estimativa-da-populacao-do-maranhao -passa-de-
7-1-milhoes-segundo-ibge/ 
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O Sinase - Lei nº 12.594 de 18/01/2012, traz como escopo a regulamentação da 

execução das Medidas Socioeducativas primando pelo seu caráter educativo e firma a 

obrigatoriedade da oferta da educação, haja vista esta figurar como o primeiro direito citado 

entre os direitos sociais na Constituição Federal de 1988. Assim, “são direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia […]” (BRASIL, 1988), inferindo que a 

educação é um direito social necessário à formação da cidadania (BRASIL, 2012). 

Posto isto, este artigo objetivou analisar as possibilidades e limites da educação formal 

ofertada a adolescentes sob Medida de Privação de Liberdade no Centro Socioeducativo de 

Internação Sítio Nova Vida em Paço do Lumiar/MA.  

 

2 A EDUCAÇÃO FORMAL NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO SÍTIO NOVA VIDA 

(CSISNV) 

 

Nos artigos 206 e 208 da Constituição de 1988, é possível visualizar a sinalização da 

igualdade de condição para o acesso e a permanência na escola, com ensino obrigatório e 

gratuito, isto por ser a educação direito público subjetivo. Mesmo dito desta forma, em 

havendo falhas na oferta do ensino pelo Poder Público, importará responsabilidade da 

autoridade competente (BRASIL, 1988). Nesse sentido, o entendimento de direito subjetivo cria 

possibilidades para que o ensino básico na Política da Socioeducação em sintonia com o ECA e 

a LDB, seja reivindicado, seja garantido. 

A educação é direito que deve ser assegurado pelo poder público nas três esferas de 

governo com absoluta prioridade, até mesmo em situação de privação de liberdade de 

adolescente. No CSISNV, o Centro de Ensino Coelho Neto é a escola estadual que atende os 

socioeducandos, com a oferta da EJA. Tal oferta se firma na Resolução CNE/CEB Nº 2, de 19 de 

maio de 20104, que segue, entre outras orientações a de ser organizada de modo a atender às 

peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade da população “carcerária” levando em 

consideração a flexibilidade prevista no art. 23 da Lei nº 9.394/96 (LDB). 

Tal artigo propõe que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base 

 
4 Resolução CNE/CEB 2/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 20 de maio de 2010, Seção 1, p. 20. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br 
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na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996). Nesse 

sentido, a organização do calendário escolar, na privação de liberdade, poderá ser elaborada 

de acordo com as particularidades do público, de forma que tal calendário se adeque às horas 

letivas previstas na LDB.  

O Regimento Interno do CSISNV, aduz que a atividade da educação formal siga as 

normativas que a regem, deverão ser realizados procedimentos de verificação de 

documentação que comprove o nível de conhecimento do socioeducando, e na ausência desta 

a/o pedagoga/o avalia, com base em parâmetros nacionais, o nível de escolaridade / faixa-

etária do adolescente para só então efetivar a matrícula na série correspondente (FUNAC, 

2018). 

Feito isto, as atividades da educação no CSISNV, segundo relatos, acontecem em dias 

alternados, cada dia a turma é composta por um determinado grupo de socioeducandos, ou 

seja, hipoteticamente se João, Lucas e Samuel compuseram o grupo que tem aula na segunda-

feira, não farão parte do grupo de terça-feira e assim sucessivamente com os demais internos. 

Para formação dos grupos há realização de avaliação pela equipe técnica e de segurança do 

Centro, pois há situações em que não é possível juntar adolescentes de alojamentos diferentes, 

disse o respondente Gedeon.  

Além disso, a educação formal ainda se depara com outras limitações que dificultam sua 

efetivação, tais como estrutura física inadequada e incompatível com o ambiente escolar, 

rivalidade entre adolescentes pertencentes a diferentes grupos de facções, mudanças de 

gestores dentre outras. É necessário que as Instituições Socioeducativas disponibilizam 

instalações adequadas, tais como sala de aula equipada e arejada, material escolar …, 

elementos essenciais para garantir os direitos de adolescente privado/a de liberdade dentre os 

quais se destaca “receber escolarização, profissionalização”, (BRASIL, 2021, p. 73-74).  

Dito isto, aprofundaremos a exposição descritiva, primando pela fidelidade do resultado 

que obtidos a partir dos sujeitos envolvidos - adolescentes e as equipes do CSISNV e da Escola 

de referência. 
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3 A EDUCAÇÃO FORMAL NA VISÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

3.1 ADOLESCENTE 

 

Os critérios utilizados, com os adolescentes, foram de estarem matriculados e 

frequentando a escola. Assim, com anuência dos 23 adolescentes internos, com idade entre 17 

e 19 anos, e em respeito à preservação de suas identidades foram adotados nomes fictícios. De 

início cinco não informaram a idade (21,73%), sete disseram ter 17 anos (30,40%), quatro com 

18 anos (17,39%) e dois jovens disseram estar com 195 anos de idade (8,69%) e cinco (21,73%) 

optaram por não responder.  

A situação socioeconômica apontou que as relações sociais e econômicas, interferem na 

situação econômica das famílias do sujeito com prática de ato infracional – sobretudo nas 

famílias com baixa capacidade para adquirir bens e serviços necessários à vida, famílias em 

situação de pobreza e vulnerabilidade. Tal condição não se constitui, certamente, como único 

fator determinante que justifique a prática de delitos, e a intenção não é relacionar o ato 

infracional a todo adolescente pertencente a essas famílias, pois a prática de delitos ocorre em 

todas as classes sociais. O que os diferencia é a resposta social que lhes é dada (VOLPI, 2015). 

Foi possível verificar o nível educacional do adolescente antes e durante o cumprimento 

da medida, e por vezes “o primeiro contato com sala de aula acontece quando estão em 

cumprimento de medidas socioeducativas” (respondente Carla). No momento da prática do ato 

infracional, oito (44,44%) socioeducandos não estavam matriculados, nove (50%) estavam 

matriculados e frequentando a escola e apenas um (5,55%) não informou sua situação escolar, 

“considerando o perfil dos adolescentes atendidos, […] a maioria se encontrava fora da escola 

quando admitidos na instituição” (FUNAC, 2019, p. 6). 

Os matriculados estavam nas séries do Ensino Fundamental (Etapa I - 1° ao 9° ano): um 

(5,55%) adolescente no 1º e 2º ano (séries unificadas), dois (11,11%) no 4º e 5º ano (séries 

unificadas), dois (11,11%) no 6º ano, um (5,55%) no 7º ano, três (16,66%) no 8º ano e um 

(5,55%) no 9º ano. No Ensino Médio (Etapa II) um (5,55%) cursava o 2º ano, um (5,55%) o 3º 

 
5 O interno que atinge a idade de 19 anos, ou seja, a maioridade civil durante o cumprimento da Medida 
Socioeducativa, poderá permanecer cumprindo amparado pelo § 5º do artigo 121 do ECA, “a liberação só é 
compulsória aos vinte e um anos de idade” (BRASIL, 2020). 
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ano e sete (38,88%) não informaram. As entrevistas se deram de forma presencial, ficando o 

adolescente à vontade para registrar, de forma escrita sua concepção sobre o tema.  

Tal alternativa viabilizou concluir que aqueles que não se sentiram à vontade ou não 

souberam responder, apresentavam dificuldade na escrita, estavam em processo de 

alfabetização e pelo menos três (16,66%) eram analfabetos. O que pode ser constatado no 

desabafo do socioeducando de codinome Pedro - “quero escrever, mas não sei, não conheço 

muito as palavras, não tinha o costume de ir para escola”. 

Se foram matriculados na rede de ensino formal quando adentram no CSISNV, um 

(5,55%) respondeu estar matriculado na 4º e 5º séries correspondentes à Etapa I do Ensino 

fundamental, dois (11,11%) somente na 4º, um (5,55%) matriculado apenas no 1º ano, um 

(5,55%) no 1 e 2º ano, um (5,55%) no 6º ano, um (5,55%) no 7º, e três (16,66%) no 8º e 9º ano 

referentes também as séries da Etapa I do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, um (5,55%) 

estava na série que corresponde ao 1º e 2º ano e dois no 3º ano. Três (16,66%) estavam 

matriculados, mas não disseram em qual ano, e dois (11,11%) não informaram. Sobre a 

frequência nas aulas 16 (88,88%) declaram que nunca faltaram, um disse ter faltas frequentes, 

mas não quis falar o motivo de sua ausência, apenas um (5,55%) não informou. 

Ao falar sobre os dias que a escola funciona no CSISNV, a maioria 14 (77,77%), 

respondeu que só funciona uma vez por semana e quatro (22,22%) não informaram, ou seja, a 

informação registrada anteriormente, que são três dias por semana que acontecem as 

atividades de educação formal, confirma que em cada dia é um grupo de adolescente se 

concretiza nas respostas “só uma vez por semana”. 

Quantos/as professores/as dão aulas para vocês? 12 (66,66%) dos internos, que 

optaram em falar apenas sobre o contexto que estão vivenciando - de Pandemia do Covid 19, 

apenas uma professora, que segundo o socioeducando Jeremias é a pedagoga do CSISNV quem 

desempenha tal função. Um (5,55%) adolescente diz ter dois, dois (11,11%) disseram ser três 

professores e três (16,66%) não informaram.  

Você já abandonou a escola? 17 (94,44%) disseram que sim, por envolvimento com as 

drogas, prática de ato infracional que os impossibilitava a frequência, e até mesmo por não ter 

vontade de estudar. Apenas Samuel disse nunca ter abandonado a escola e que mesmo no 

cumprimento da Medida continuava a estudar “nada me fez parar de estudar” e três (16,66%) 

não informaram. Em qual série? Qual o motivo? Diferentes causas e contextos foram apontados 
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como o motivo do abandono: mudança de local de residência da família e/ou responsável; por 

não ter mais vagas disponíveis, e até mesmo pelo fato de o calendário escolar já estar bem 

avançado no momento em que a vaga era solicitada.  

Já ficou reprovado? 13 (72,22%) afirmam que sim, mais de uma vez, três (16,66%) nunca 

ficaram e dois (11,11%) não informaram. O que influenciou a reprovação? Nove (27,77%) não 

informaram, e os demais, dois (11,11%) disseram “não conseguir aco pnhar as atividades 

(João)” ou “por não prestar atenção nas aulas (Jeremias)”; Paulo falou da condição não ser 

favorável “por dificuldade de transporte falta de condição”, para Adão “foram as drogas e o 

crime, já Tadeu disse ter sido a “falta de conhecimento e nota baixa”.  

Para os socioeducandos, a escola, lócus da educação formal, “é o futuro da vida” (Adão). 

Para Paulo a escola é importante para “mudar de vida estudar para mim formar e ajudar minha 

família (sic)”, Samuel diz que “na escola você vai adquirir conhecimentos em muitas áreas, você 

vai ter uma mente mais brilhante além de muitas amizades, a escola é importante, por que é 

de lá que começa a sua jornada para uma formação na sua vida dependendo do seu perfil”, 

pensamento este complementado por Tadeu vendo na escola uma possibilidade de “ser uma 

pessoa inteligente com capacidade de resolver questões com capacidade”. Portanto, “a 

educação […] propicia ao educando condições para vivenciar, identificar e incorporar valores 

positivos em sua vida” (COSTA, 2006, p. 44).  

E a educação que você tem na escola é a que gostaria de ter? O que mudaria? Oito 

(44,44%) estavam satisfeitos com a educação, destes um (5,55%) “não mudaria nada”, um 

(5,55%) “se pudesse mudaria todo mundo eu mudaria para respeitar o próximo”, outro (5,55%) 

“mudaria de vida poder trabalhar de carteira assinada ou até mesmo em jovem aprendiz”. Três 

(16,66%) disseram que colocaria mais dias com aulas, sendo que “por enquanto eu sei que não 

posso mudar a escola em que estou, mais eu preferia estudar com os professores presentes, 

com livros, cadernos e dialogando com os professores, etc.”. 

 

3.2 DIREÇÃO, PROFESSORES (AS), PEDAGOGIA, SERVIÇO SOCIAL, DIREITO, 

SOCIOEDUCADOR(A) 

 

Neste tópico, serão apresentados posicionamentos dos/as profissionais que 

desempenhavam no CSISNV função de direção, assistente social, pedagoga, advogada, 
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professor/a, sendo a maioria do sexo feminino. Posicionamentos imprescindíveis à 

compreensão do objeto de estudo, e por tratar da educação formal a adolescentes privados de 

liberdade, perguntamos sobre a fase adolescência. Importante informar que se corrobora com 

estudos que defendem a ideia de ser adolescências, por entender que estas se inserem em 

contextos socioeconômicos e culturais diferentes. 

A adolescência pode ser compreendida como o “momento na vida de transições, 

cercada de descobertas e dúvidas, a passagem da infância para a adolescência é uma fase de 

inquietações nas mudanças do corpo, interesses diferentes dos da infância, papel social em que 

são cobrados novos comportamentos e atitudes, com responsabilidades e que geram dúvidas, 

insegurança, o desejo de ser percebido e de pertencimento” (Carla). “Fase de mudança, 

aprendizagem e transição entre a infância e a vida adulta. É na adolescência que se começa a 

maturidade para se enfrentar os percalços futuros” (Silvia). 

Depreende-se a partir dessas colocações que as particularidades socioculturais e 

históricas, a fase da infância e adolescência foram sendo definidas de acordo com as relações 

sociais e cognitivas do sujeito. Assim, tais particularidades que permeiam a adolescência, 

poderá levar a reflexão de ser este período peculiar no desenvolvimento humano que propicia 

ao/a adolescente definir sua identidade, e a “reconhecer-se em um meio social, bem como as 

regras, costumes, cultura” próprias da convivência em sociedade” (Joana). É fase de 

transformações, que além de se evidenciarem no/a adolescente, também refletem na família e 

comunidade na qual está inserido/a. 

Tal fase foi definida, no ECA, como todo ser em desenvolvimento, com idade de 12 anos 

completos a 18 anos (BRASIL, 2021). Amparada nessa compreensão, o Estatuto é na visão da 

respondente Carla um “avanço na garantia de direitos de nossas crianças e adolescentes. 

Contudo, ainda não conhecida, valorizada e cumprida em sua integridade”, pois mesmo com 

avanços ainda enseja que direitos promotores de proteção integral devam ser assegurados 

“como uma forma normativa e democrática de proteção integral à criança e ao adolescente. 

[…] o Estatuto surgiu como uma norma necessária para especificar os direitos e clarificar a 

proteção” (Silvia). 

Logo, o ECA “é um marco fundamental para compreensão da criança e do adolescente 

em sua peculiaridade de sujeito em desenvolvimento, sendo progressista na superação da 

concepção de “menor” e "delinquência" tal como era compreendido anteriormente, 
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demonstrando avanço no debate a garantia de direitos desse grupo” (Joana, aspas originais da 

respondente). “É uma lei criada a partir da cobrança de pessoas que lutaram para que os 

direitos e deveres das crianças e adolescentes fossem garantidos efetivamente, pois o que 

tínhamos […] não atendia aos reais interesses da categoria” (Duda). 

Infere-se que o ECA, Lei 8.069/1990 é uma evidente transformação da categoria 

adolescência(s), tornando-a sujeito/s de direitos em peculiar situação, portanto um conjunto 

de normas complementares da Constituição Federal. Logo a compreensão do/as respondentes 

coaduna com este pensamento ao considerar o ECA avanço fundamental no trato dessa 

categoria primando pela garantia de seus direitos e deveres. “Contudo, ainda necessita ser mais 

(re)conhecida valorizada e principalmente ser cumprida na sua integralidade” (Carla). 

Sobre adolescência, o ECA dispensa atenção diferenciada a adolescentes com autoria de 

ato infracional. Assim, a concepção de ato infracional para Carla é todo “ato ocorrido no período 

da adolescência que conforme a lei se dá entre os 12 e 18 anos incompletos, podendo ser 

responsabilizado e cumprir medida socioeducativa que deve possuir o seu caráter EDUCATIVO”, 

ou seja, “é a conduta da criança e do adolescente em confronto com a lei, que pode ser descrita 

como uma contravenção penal” (Helena), “atitudes que ferem o direito de outros cidadãos” 

(Joana). 

De fato, o ato infracional está descrito no ECA no artigo 103, como sendo todo ato 

cometido por criança e adolescente análogo a crime ou contravenção penal (BRASIL, 2021), 

assim “usa-se essa terminologia por se tratar de um adolescente, sujeito ainda em 

desenvolvimento físico e mental, portanto, apto a desenvolver outros atos diferentes a partir 

de toda uma oferta de possibilidades que abram novos horizontes para os adolescentes 

(Meiriane)”. 

“Crianças e adolescentes podem praticar ações ilícitas ao preceito legal e são nomeados 

atos infracionais, desta forma, recebem tratamento distintos, como o disposto no art. 105 do 

ECA, […]” (Paulo). No entanto, há que “considerar as circunstâncias em que esse ato é 

cometido” (Gedeon), “não podemos analisar o ato infracional descolado da análise da vida 

social desse adolescente, suas relações familiares, comunitárias, as oportunidades, o meio no 

qual está inserido...”. Depreende-se que o ato infracional advém do princípio constitucional da 
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legalidade e ao ser caracterizado como típico antijurídico6, e culpável, não retira do/a 

adolescente a garantia de ser atendido por um sistema próprio, responsabilizando-o/a de 

acordo com legislação própria.  

Tal Sistema foi estabelecido em 2006 e formalizado em 2012, por meio da Lei nº 12.594, 

para responder às demandas que envolvem desde a apuração do ato infracional ao 

cumprimento de alguma das medidas socioeducativas por adolescentes (BRASIL, 2006; 2012). 

Para Carla, este sistema é mais um avanço na legislação brasileira que vem para regular e 

orientar a execução das medidas socioeducativas. Traz a necessidade da interlocução sobre as 

demais políticas públicas para uma ação intersetorial na execução de tais medidas. Porém, Sílvia 

traz a percepção de que “deveria ser responsável quanto ao cumprimento de medida de 

internação, para que possa se aplicar a reestruturação da vida dos adolescentes e não uma 

política de encarceramento”. 

Para Helena, é um sistema criado para regulamentar as regras de um atendimento 

especializado a quem comete ato infracional. Logo, tal Sistema surge como instrumento para 

regular, orientar a execução das medidas socioeducativas estabelecendo diretrizes de cunho 

pedagógico com o intuito de provocar mudanças no atendimento socioeducativo. 

De forma sintética, as respostas sobre ECA, Ato Infracional e o Sinase coadunam com a 

literatura que versa sobre esses temas. Reafirmam o ECA como um dispositivo que visa romper 

com um passado de punições e vigilância presentes no período de vigência do Código de 

Menores, mudança no paradigma que aborda sobre a política de atendimento à criança e 

adolescente enquanto categoria de sujeitos de direitos. E o Sinase, avanço na promoção e na 

defesa de adolescente que se atribui ato infracional, com a finalidade de regulamentar a 

execução das Medidas Socioeducativas nas esferas estaduais, municipais e distrital.   

Sobre a educação formal oferecida ao adolescente interno no CSISNV, “vejo a existência 

de uma educação informal”, o “modelo de ensino existente (EJA) não cabe a necessidade de 

muitos adolescentes que adentram a medida socioeducativa com déficit no grau escolar e faixa 

etária” (Carla). Tal realidade apontada por Carla, é recorrente entre adolescentes com trajetória 

de ato infracional, não exclusiva do CSISNV. Depreende-se, que somente por meio de uma 

política da educação institucionalizada, de âmbito nacional, direcionada à socioeducação, e 

 
6Típico e antijurídico, todo ato previsto em Lei, que seja contrário à lei penal, que viole bens jurídicos protegidos 
pelo ordenamento jurídico. Disponível em: https//www.danielvaz2.jusbrasil.com.br 
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alinhada com a proposta política pedagógica, seremos capazes de vislumbrar uma mudança no 

formato da educação formal ofertada a adolescente privado de liberdade (JULIÃO, 2007). 

Não obstante, para Joana o ‘modelo adotado (EJA), é adequado. Uma vez que a grande 

maioria dos adolescentes e jovens que chegam no CSISNV encontravam-se evadidos e/ou 

tinham abandonado a escola há anos, sendo necessário “correr contra o tempo perdido” devido 

à brevidade da medida’ (aspas dupla originais da respondente). Para Helena, a adequação da 

EJA acontece primeiramente através de um questionário pedagógico e atividades diagnósticas 

para verificação do nível de aprendizagem. Já Meiriane, “a oferta da EJA ao público seja a mais 

adequada devido aos vários fatores que se apresentam em cada adolescente”, porém não 

aponta quais são esses fatores. E Silvia fala que antes da pandemia do Covid 19, era possível 

realizar aulas diferenciadas para cada fase escolar, porém, na modalidade EJA, acredita que seja 

um paliativo, todavia, não sendo eficaz para todos os socioeducandos. 

Tal modalidade divide a opinião das respondentes, ora não é adequada às necessidades 

dos internos, vista como “paliativo”, ora é adequada na privação de liberdade. Diante desse 

impasse a relação dessa modalidade e o princípio da brevidade pode ser visto como fator 

favorável para sua escolha - “sendo necessário correr contra o tempo perdido”, ou seja, o 

tempo de permanência do adolescente no Centro pode não corresponder ao tempo satisfatório 

para a apreensão dos conteúdos curriculares.  

Mesmo não correspondendo ao tempo satisfatório, o ECA, no artigo 57, estabelece que 

“o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, 

seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 

adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório” (BRASIL, 2021).  

Sobre as faixas etárias, e as estratégias utilizadas para contemplá-las, para Sílvia “não é 

possível integrar as fases do EJA necessariamente com faixa etária, mas sim com as fases de 

conhecimento de cada aluno”, enquanto Helena "não. Tem faixa etária que não se inclui no 

formato de EJA”. Já o diretor da escola de referência diz que “todas são contempladas”. Nesse 

quesito é possível aferir que a EJA, mesmo sendo apontada por alguns respondentes como 

adequada na privação de liberdade, deixa uma lacuna quanto à faixa etária dos internos, 

pessoas que não tiveram acesso ou direito à educação formal, importante ferramenta para 

formação e emancipação cidadã.  
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E como deve ser a educação formal na privação de liberdade tendo como parâmetro a 

Constituição Federal de 1988, o ECA, a LDB e o Sinase? Carla fala sobre a necessidade do “tema 

ser mais estudado, com reforço no diálogo com as políticas da educação e socioeducação […] 

garantia de aulas regulares diárias”. “A educação formal poderia continuar com a EJA, porém, 

cada adolescente pensado em um atendimento individualizado” (Silvia), “educação de 

qualidade, com profissionais de diversas áreas, boa estrutura, recursos variados de acordo com 

o perfil dos adolescentes em situação de privação de liberdade” (Helena) e “dividida por etapas 

de ensino com caráter não apenas burocrático e como eixo do Sinase, mas dando a real 

importância para a construção de conhecimento com base na formação de cidadãos críticos” 

(Joana). 

Dito assim, a educação formal se constitui importante instrumento para inserção social 

do sujeito. Uma educação capaz de colaborar com este sujeito na organização reflexiva de seu 

pensamento (FREIRE, 1997). Entretanto, a educação causa inquietações, de maneira que 

profissionais que integram a Política de Socioeducação percebem que a educação formal é 

inquietante em sua essência, não apenas para a socioeducação, pois esta está cada vez mais 

voltada para uma lógica mercadológica perdendo a essência da educação que é o processo de 

formação para a libertação (Joana). 

As possibilidades e limites para a efetivação da educação formal a adolescentes internos 

no CSISNV, “estão principalmente na infraestrutura e na pandemia, que impediu a participação 

mais efetiva dos professores” (Sílvia), porém, “vários fatores são importantes para se pensar o 

processo da educação formal, primeiramente o modelo formal mesmo em sua essência, 

segundo a realidade desses adolescentes e jovens […] que é de abandono escolar e um fator 

muito delicado na contemporaneidade são as facções que por vezes dividem as etapas da 

escolarização, bem mais do que a faixa etária”. 

“Em 2019 as aulas eram por casa (bloco), os professores davam aula para vários níveis 

de escolarização, sendo isso um limite ao aprendizado, pois misturava-se alunos de várias 

séries/anos. No início de 2020 houve a necessidade de se dividir por série/ano, porém, a 

pandemia impediu e a solução foi retornar ao modelo de saída para a escolarização por casas, 

colocando novamente um ritmo diferente ao aprendizado. É o maior limite para o processo de 

ensino-aprendizagem, mas é possível se a Educação for compreendida pelas entidades 

envolvidas em sua execução não apenas como um direito que precisa ser executado, mas como 
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um direito necessário e fundamental para formar cidadãos e não apenas para servir de dados 

quantitativos” (Joana). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As possibilidades e limites da oferta da educação formal, por meio da utilização da 

modalidade da EJA, vão se tornando aparentes e perceptíveis ao olhar. São limites que obstam 

a oferta dessa educação, mesmo nessa modalidade, tais como adolescentes fora da escola 

quando adentraram o sistema socioeducativo, sem documentação que comprovasse a 

escolarização, em defasagem idade / série, ausência de espaço para funcionar a escola, tempo 

de permanência no cumprimento da medida desfavorável ao calendário escolar, adolescente 

não frequenta regularmente as aulas nos dias em que são ofertadas pela escola de referência e 

ainda professor(a) polivalente. 

Diante dos limites e possibilidades enfrentados na oferta da educação formal no CSISNV, 

com a adoção da modalidade EJA, ainda percebe-se relevante fragilidade na execução do 

processo de ensino e aprendizagem nesse âmbito, pois a finalidade a qual se propõe, ou seja, o 

acesso, a permanência e a continuidade dos estudos ainda não alcançaram o adolescente, por 

vezes impossibilitado de desenvolver uma continuidade nos estudos, pelo tempo diminuto de 

permanência no cumprimento da medida. 
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