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RESUMO: O Brasil atravessa um momento difícil no que diz respeito à 
conjuntura política, marcado por rupturas e reinstalação de “velhas” práticas que 
impactam de modo direto e negativo na efetivação das políticas públicas. Nesta 
direção, mesmo amplamente garantido na legislação brasileira, o direito à 
educação tem sido um dos mais ameaçados. A lógica conservadora que 
sombreia a vida da população brasileira busca, através de cortes orçamentários 
e investidas ideológicas, enfraquecer a política educacional, limitando esta ao 
serviço do viés mercadológico, descaracterizando seu múnus principal que é a 
emancipação dos sujeitos históricos. Considerando o exposto, este ensaio 
teórico-reflexivo tem como objeto de discussão a educação como direito 
fundamental, com especial olhar para o seu caráter humanizador. A problemática 
centrou-se na necessidade de compreender o aspecto pedagógico das medidas 
socioeducativas destinadas aos jovens que cometem atos infracionais, 
argumentando seu papel na restruturação da dignidade desses adolescentes. A 
investigação mostra-se relevante para os espaços de formação docente, pois 
permite a análise quanto aos programas educativos planejados e executados no 
interior das unidades de atendimento aos adolescentes em privação de 
liberdade. O trabalho teve como objetivo discutir a proposta educacional da 
socioeducação para jovens que cometem ato infracional como direito e 
instrumento de ressocialização. Realizamos um resgate teórico contemplando 
pesquisa bibliográfica sobre o tema da educação e juventude com destaque para 
os seguintes autores como Gramsci (2001), Freire (1997), Brandão (1981), 
Nunes (2018), Foucault (2008) e Volpi (1999), bem como, uma análise 
documental da legislação brasileira CF/1988, ECA/1990, LDB/1996, 
Sinase/2012, PNE/2014. Os resultados apontam a necessidade da 
ressignificação das medidas socioeducativas nas unidades de atendimento aos 
adolescentes. Os princípios educativos e a ressocialização propostos nos 



documentos oficiais se distanciam do que é praticado no cotidiano dessas 
instituições. Cabe ressaltar, que a educação defendida neste trabalho permite 
aos jovens emancipar-se, implicando-se na construção do saber. Partindo de 
suas próprias experiências, saindo do papel de espectador e assumindo a função 
ativa em sua formação, real sentido da humanização. 
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