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SOBRE OS SENTIDOS… 

“Ao contrário do que em geral se crê, sentido e 

significado nunca foram a mesma coisa, o significado 

fica-se logo por aí, é direto, literal, explícito, fechado 

em si mesmo, unívoco, por assim dizer; ao passo que 

o sentido não é capaz de permanecer quieto, fervilha 

de sentidos segundos, terceiros e quartos, de 

direções irradiantes que se vão dividindo e 

subdividindo em ramos e ramilhos, até se perderem 

de vista, o sentido de cada palavra parece-se com 

uma estrela quando se põe a projetar marés vivas 

pelo espaço fora, ventos cósmicos, perturbações 

magnéticas, aflições.” 

José Saramago 

Todos os nomes 

 



 
 

 

RESUMO 

 

ANDRADE, Marcia Maria Razera. Produção de sentido das práticas pedagógicas 
na socioeducação. 2017, f. 300. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2017. 

 

A pesquisa tem como objeto o estudo das práticas pedagógicas desenvolvidas em 
duas unidades socioeducativas: O Centro de Socioeducação (CENSE) São 
Francisco, situado no município de Piraquara-PR e Centro de Socioeducação 
Curitiba, localizado no município de Curitiba-PR. A pesquisa visa analisar a 
produção de sentido na socioeducação por meio das práticas pedagógicas nas 
instituições socioeducativas selecionadas. Para tanto elencamos os seguintes 
objetivos específicos: identificar quais as finalidades da educação nas instituições 
socioeducativas de acordo com a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; 
definir o perfil dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem nas 
unidades de socioeducação estudadas: alunos e professores; analisar a concepção 
de escola relatada pelos adolescentes pesquisados; verificar quais as práticas 
pedagógicas desenvolvidas nestas unidades socioeducativas. Para a efetivação 
destes objetivos, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com levantamento de 
informações junto às instituições para elaboração do perfil dos jovens infratores e 
dos profissionais que os atendem. Foi realizada também uma análise documental e 
instrumentos de pesquisa destinados a alunos e profissionais das unidades, visando 
a apreensão das finalidades da instituição e especificidades da dinâmica interna das 
unidades socioeducativas, focando especialmente nas práticas pedagógicas. A 
pesquisa se justifica, uma vez que seus resultados poderão contribuir para a 
formação dos adolescentes durante o período de internação e para suprir a 
escassez de produção de trabalhos sob o tema. O problema de investigação se 
orienta para a reflexão sobre os limites e possibilidades de uma unidade 
socioeducativa para o cumprimento de sua finalidade fundamental, conforme prevê a 
legislação, ou seja, a formação dos jovens infratores durante seu processo de 
internamento. Entre as principais referências teóricas estão Adorno (1999), Altoé 
(2009), Bauman (2012), Dias (2011), Franco (2015), Spink (2013) e Veiga (2000). A 
pesquisa apresenta abordagem qualitativa e foi desenvolvida por meio de fonte 
documental e pesquisa de campo. A partir da análise dos dados coletados conclui-
se que dependendo de como se conduz a prática pedagógica o resultado 
corresponde a produção de sentido na escolarização. Sabendo que as práticas 
direcionam os conteúdos ensinados e determinam o grau de envolvimento dos 
alunos, a pesquisa analisou estas práticas de acordo com a perspectiva da produção 
de sentidos. 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Socioeducação. Professores. Adolescentes 
Infratores. Produção de Sentido 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

ANDRADE, Marcia Maria Razera. Production sense of pedagogical practices in 
socioeducation. 2017, f. 300. Dissertation (Master of Education) - Program of 
Graduate Studies in Education, University Tuiuti. Curitiba, 2017. 
 
The aim of this research is to study the educational practices developed in two socio-
educational units: The São Francisco Socio-Education Centre (CENSE), located in 
the city of Piraquara-PR and the Socio-Education Centre Curitiba, located in the city 
of Curitiba-PR. This research aims to analyse the production of meaning in the social 
education through pedagogical practices in the selected socio-educational 
institutions. In order to do so, we set out the following specific objectives: to identify 
the purposes of education in socio-educational institutions according to the modality 
of Youth and Adult Education; Define the profile of the subjects involved in the 
teaching and learning process in the social education units studied: students and 
teachers; analyse the conception of school reported by the adolescents surveyed; to 
verify the educational practices developed in these socio-educational units. To 
achieve these objectives, a survey was carried out with the institutions to elaborate 
the profile of young offenders and the professionals who serve them. A documentary 
analysis and the production of research instruments were also carried out, such as 
questionnaires aimed at students and professionals of the studied units, aiming at the 
apprehension of the purposes of the institution and specificities of the internal 
dynamics of the socio-educational units, focusing especially on educational practices. 
The research is justified, since its results may contribute to the training of 
adolescents during the period of hospitalization and to fill the shortage of output of 
works under the theme. The research problem is oriented to the reflection on the 
limits and possibilities of a socio-educational unit for the fulfilment of its fundamental 
purpose, as foreseen by the legislation, that is, the training of young offenders during 
their internment process. Among the main theoretical references are Adorno (1999), 
Altoé (2009), Bauman (2012), Dias (2011), Franco (2015), Spink (1999) and Veiga 
(1989). The research presents a qualitative approach and as it is being done through 
documentary and field research, it is expected that the research contributes to 
indicate advances and challenges related to educational practices in the socio 
education and the production of meanings of a meaningful education for the life of 
teenagers. 
 
Key words: pedagogical practices, Socio education, Teachers, Teenage offenders, 
Production of Meaning 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Entendo que é importante para o leitor conhecer um pouco de minha 

trajetória pessoal e profissional, sentimentos, pensamentos e emoções que me 

conduziram a atuar no Programa de Remição da Pena pela Leitura na Colônia 

Penitenciária Agroindustrial do Paraná em Piraquara e desenvolver a pesquisa. 

 As experiências formativas acadêmico-profissionais constituem minha 

identidade profissional como professora – docência Fase I (na EJA equivale do 1º ao 

5 º ano) e professora de Língua Portuguesa e Inglesa. 

 As experiências formativas relativas ao Ensino Médio ocorreram no Colégio 

Estadual Sagrada Família, em Campo Largo (cidade onde morava na época). Neste 

Colégio conclui o Curso Magistério no ano 1985 e paralelamente aos estudos 

consegui meu primeiro emprego como professora primária contratada pela Prefeitura 

Municipal de Campo Largo. Essa experiência de iniciação no magistério foi muito 

importante para minha formação profissional, pois com apenas 15 anos de idade 

senti toda responsabilidade em assumir uma turma com 22 alunos. Nesse ambiente 

escolar construí e vivenciei situações de ensino e aprendizagem firmando e 

reforçando a decisão de prosseguir na carreira do Magistério. 

 Na dinâmica da minha formação acadêmica e profissional incluo a 

Aprovação no Concurso Público do Estado do Paraná para Professores - 1ª a 4ª 

série, no ano de 1986. Destaco que fui aprovada no concurso público estadual com 

apenas 18 anos de idade. No referido ano mudei para a cidade de Campo Magro 

onde assumi aulas de 1ª a 4ª séries (atualmente 1º ao 5 º ano) na Rede Estadual de 

Educação. 

 Ainda nesta etapa cabe enfatizar que no ano de 1989 assumi a direção da 

Escola Estadual Professora Iria Borges Macedo (1ª a 4ª séries) onde atuei até 1991. 

A experiência na direção da escola permitiu-me compreender a complexidade da 

formação inicial sob uma visão mais ampla bem como aspectos relacionados ao 

funcionamento geral da escola. 

 Durante este período significativo da minha trajetória profissional percebi o 

sentido da verdadeira liderança e a importância do trabalho cooperativo de uma 

equipe para a efetivação dos objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico da 

escola. Vale destacar que enfrentei muitos problemas no início da minha gestão, 



 
 

principalmente por assumir com apenas 21 anos de idade a direção de uma escola. 

Porém, com dedicação e determinação consegui realizar um excelente trabalho na 

referida escola onde busquei parcerias para a execução de projetos os quais foram 

significativos para toda comunidade escolar. 

 Diante das oportunidades relacionadas, senti necessidade da busca de 

conhecimentos e neste momento ocorreu minha mudança para Campo Largo. Nesta 

cidade o acesso a Curitiba para cursar a Universidade era mais fácil devido à 

diversidade de horários disponíveis para as linhas de ônibus, o que não ocorria em 

Campo Magro, pois na época havia apenas quatro horários para ônibus durante todo 

o dia.  

 Tal fato evidencia uma das prioridades em minha vida que é o estudo. Iniciei 

a faculdade de Letras Português/Inglês no ano de 1992 e morando em Campo Largo 

trabalhei no Colégio Estadual Sagrada Família como alfabetizadora no período da 

manhã e também ministrando aulas de Língua Portuguesa e Artes no período 

vespertino.  

 Neste ambiente escolar pude desenvolver minha prática pedagógica numa 

perspectiva sóciointeracionista baseada em Vygotsky explicitando a importância das 

interações sociais no desenvolvimento cognitivo. Por outro lado, percebi a 

importância decisiva da participação do professor no processo pedagógico enquanto 

elemento capaz de estabelecer a mediação entre o aluno e o conhecimento 

historicamente produzido. Dentro desta perspectiva, acrescento novos elementos 

decisivos para o aprimoramento profissional. 

 Destaco a dedicação ao curso de Letras principalmente na área de produção 

de texto e literatura brasileira. Enfatizo ainda, a conclusão deste curso e a decisão 

em assumir aulas de Língua Portuguesa e Literatura no período noturno para Ensino 

Médio. 

 Em decorrência de ter assumido tais aulas surgiu também à oportunidade de 

trabalhar no Colégio Cenecista “Presidente Kennedy com Educação de Jovens e 

Adultos (antigo Supletivo) no Ensino Fundamental e Ensino Médio em 1994. 

Permaneci neste colégio por dois anos quando mudei para Curitiba em 1996, 

assumindo uma turma de 1ª série do ensino Fundamental no Colégio Camões e 

paralelamente uma turma na Escola Estadual Monsenhor Ivo Zanlorenzi, escola em 

que permaneci até 2011. 



 
 

 No ano de 1999 concluí a Pós-Graduação em Magistério da Educação 

Básica com concentração em Psicopedagogia. Ao longo do curso procurei focar 

meus estudos em Psicolinguística e Psicologia Social entendendo que tais áreas 

seriam relevantes para o trabalho em sala de aula. 

 Atuando por vários anos no Ensino Fundamental acabei construindo um 

olhar mais atento às questões administrativas e pedagógicas relacionando ao 

processo ensino-aprendizagem na Rede Estadual de Educação do Paraná. 

Percebendo que necessitava iniciar um processo de mudanças aceitei a indicação 

de colegas professores e concorri à direção da escola, visto que nesta época a atual 

diretora deixou o cargo para iniciar outro trabalho no NRE. Portanto, no início de 

2003 assumi a direção da Escola Estadual Monsenhor Ivo Zanlorenzi onde havia 

trabalhado por oito anos como professora. 

 Esse momento significativo para minha trajetória profissional foi marcado 

pelos limites de infraestrutura física e pedagógica.  Para romper estas barreiras, a 

estratégia esteve focada em uma gestão democrática e descentralizada nas quais 

eixos do trabalho pedagógico foram norteados por uma liderança ativa, sem 

qualquer dúvida em relação aos objetivos e, principalmente, uma gestão eficiente, 

utilizando os recursos disponíveis de forma transparente primando pela qualidade de 

ensino, corrigindo e redirecionando os processos em busca da excelência. 

 Diante deste contexto, acredito na estratégia da “valorização” a qual revela a 

visão da escola além de um lugar de aprendizagem, na medida em que exerce 

funções de cuidado e atenção para com o outro, fato que repercute positivamente. 

Assim, a valorização dos alunos acontece na medida em que a escola considera 

suas opiniões, criando mecanismos onde os alunos descobrem habilidades e 

possibilidades para conquistar sua autonomia e consequente cidadania. 

 Ainda com base nessa experiência, ressalto a importância do trabalho em 

equipe e a valorização dos professores e funcionários por meio de ações capazes 

de gerar um clima de satisfação caracterizado por suporte e condições para o 

desenvolvimento do trabalho. Entretanto, no decorrer do percurso, surgiram vários 

problemas de ordem financeira relacionados com a mantenedora além de questões 

envolvendo os alunos como indisciplina, uso de drogas, falta de limites e até mesmo 

abandono por parte da família. O quadro de professores e funcionários nem sempre 

estava completo ocasionando transtornos temporários a serem solucionados pela 

direção e equipe pedagógica. 



 
 

 Ocupando o cargo de direção da escola por nove anos consecutivos, 

participei de inúmeros eventos, oportunidades nas quais troquei experiências, 

acumulei conhecimentos e enriqueci meu currículo. Também adquiri experiência no 

que se refere a relacionamento interpessoal devido aos incontáveis atendimentos 

aos pais, alunos, professores, funcionários e comunidade em geral além de 

intermediar questões graves envolvendo inclusive a presença da Patrulha Escolar 

Comunitária, Conselho Tutelar e Rede de Proteção. 

 Entre as experiências formativas destaco a conclusão da Pós-Graduação em 

Educação Profissional Integrada a Educação Básica na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA) na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 

2009. A dinâmica de estudos e atividades inerentes a este curso possibilitou a 

compreensão de que uma das razões pelas quais os alunos da Educação para 

Jovens e Adultos (EJA) retornam para a escola é atender às exigências do mundo 

de trabalho. O trabalho é um dos eixos articuladores propostos para as Diretrizes 

Curriculares Estaduais para EJA, assim como cultura (diversidade cultural) e tempo. 

 Juntamente com esta experiência exerci a função de professora de Língua 

Portuguesa no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos 

(CEEBJA) Campo Comprido nos anos de 2005 a 2007, no período noturno, 

retornando em 2011 com as disciplinas de Língua Portuguesa e Inglesa. Tal 

experiência no CEEBJA possibilitou uma ressignificação do meu entendimento sobre 

a educação de Jovens e Adultos onde construí meu objeto de estudo na 

especialização em EJA. Acrescento também novos elementos fundamentais que 

destacam meu fascínio pelo trabalho no CEEBJA tais como o interesse e dedicação 

dos alunos nas aulas e o extremo respeito e valorização dos profissionais da 

educação. 

 No circuito do meu histórico profissional consta a aprovação no segundo 

concurso público estadual no ano de 2003 na disciplina de Língua Inglesa. Em 2010 

exonerei este padrão para realizar a unificação, ficando com um único padrão de 40 

horas. Também em 2010 fui aprovada em todas as etapas do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Curitiba – Docência I, porém não assumi este padrão por 

exercer a função de direção (40h) no período diurno e trabalhar no CEEBJA Campo 

Comprido com algumas aulas no período noturno. 

 Considero relevante em meu currículo a participação no Edital de Seleção 

de Tutores a Distância para atuação no Curso “Gênero e Diversidade na Escola”. Fui 



 
 

selecionada e atuei como Tutora a Distância do referido curso nos meses de agosto 

de 2009 até março de 2010. Esta experiência foi primordial para a compreensão da 

amplitude das questões principalmente relativas à diversidade. 

 Tratando-se de Educação a Distância, no ano de 2011 participei de um 

Edital de Seleção de Tutores para o curso de Graduação em Pedagogia Anos 

Iniciais e Educação Infantil - Universidade Federal do Paraná. Como possuía 

experiência anterior em Tutoria e realizei dois cursos de Formação de Tutores, 

consegui a função a qual exerci até 2014. Este trabalho exigiu muito estudo por 

parte do tutor em relação às disciplinas constantes no curso de Pedagogia para 

posterior correção das atividades. 

 Também no ano de 2011 participei do Edital de Seleção de Professores para 

trabalhar no Sistema Prisional do Paraná. Fui aprovada e iniciei trabalhando no 

CEEBJA Dr. Mário Faraco, no município de Piraquara, com Fase I na Educação de 

Jovens e Adultos. Em meados de 2013 assumi a direção auxiliar deste CEEBJA 

atuando no Programa de Educação em Unidades Socioeducativas (PROEDUSE) 

São Francisco também como direção auxiliar até 2015. Considero que meu 

crescimento pessoal e minha realização profissional decorrem do trabalho com os 

adolescentes infratores em cumprimento de medida socioeducativa. Este trabalho 

fez com que eu repensasse o sentido da escolarização para estes adolescentes 

surgindo assim o tema para a pesquisa de mestrado.  

 Portanto, esta trajetória de experiências acadêmicas e formativas contribuiu 

para reforçar a minha decisão em ingressar no Programa de Pós-Graduação 

(Mestrado).  

 Atualmente, trabalho no Programa de Remição da Pena pela Leitura na 

Colônia Penitenciária Agroindustrial do Paraná em Piraquara. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A questão dos menores infratores permeia discussões e promove 

questionamentos nos mais diversos segmentos da sociedade. A delinquência juvenil 

é uma questão delicada e ao mesmo tempo desafiadora para autoridades 

governamentais, e para a sociedade, pois engloba não apenas o setor econômico, 

mas também o social, político, cultural e educacional. Há muitos questionamentos 

sobre os fatores que levam o adolescente a cometer uma infração e de como 

recuperá-los. Por outro lado, existem as medidas socioeducativas aplicadas a este 

adolescente com objetivo de reintegração social. Neste sentido, a educação assume 

um papel primordial, e talvez seja a única capaz de contribuir para que o 

adolescente volte ao convívio social com possibilidade de construção de um novo 

futuro e projeto de vida. 

 Diante das questões abordadas e a experiência profissional da pesquisadora 

como direção auxiliar na socioeducação atuando no Programa de Educação em 

Unidade Socioeducativa – PROEDUSE, na unidade São Francisco entre os anos de 

2013 e 2015 e a inquietude em relação à delinquência juvenil, a reinserção social e 

as possibilidades de mudanças viabilizadas por meio da educação, despertou o 

desejo de aprofundar os conhecimentos sobre a produção de sentido referente às 

práticas pedagógicas na socioeducação. Ao elaborar o projeto inicial de pesquisa 

para ingressar no Programa de Mestrado em Educação da Universidade Tuiuti do 

Paraná foi pensada na inserção de apenas o Centro de Socioeducação São 

Francisco, porém ao iniciar o processo de autorização para realização da pesquisa 

no Departamento de Atendimento Socioeducativo – DEASE, representado pelo 

Diretor Doutor Pedro Ribeiro Giamberardino, foi sugerida a inclusão também do 

Centro de Socioeducação de Curitiba. O argumento foi obtenção de critérios de 

análise que pudessem balizar uma realidade mais abrangente sobre práticas 

pedagógicas em diferentes unidades. O desafio foi aceito. 

Desta forma, a pesquisa tem como objeto de estudo as práticas pedagógicas 

em duas unidades socioeducativas distintas do Estado do Paraná, que aplicam 

medida socioeducativa de internação: Centro de Socioeducação São Francisco e 

Centro de Socioeducação Curitiba.  

  A medida socioeducativa de internação, prevista pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente e reafirmada pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
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- SINASE, é uma medida privativa de liberdade, que responsabiliza legalmente o 

adolescente pela prática de ato infracional, o que implica em sua internação. 

Estabelece também a obrigatoriedade de escolarização durante seu cumprimento. 

 A declaração do direito à educação é expressa na Constituição Federal de 

1988, no artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

 É um desafio permanente assegurar aos adolescentes em medida 

socioeducativa, o direito público e subjetivo à educação básica preconizado na 

Constituição Federal, mediante a construção de uma proposta pedagógica 

específica integrada ao sistema de ensino, que possibilite a certificação do 

estudante e a continuidade dos estudos num ambiente com privação de liberdade. 

Para tanto, as determinações da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no que se refere ao direito de escolarização dos adolescentes privados 

de liberdade, devem ser respeitadas. 

 Assim, dentro dos Programas de Educação na Socioeducação nos Centros 

Socioeducativos São Francisco e Curitiba, as medidas de segurança norteiam todas 

as ações adotadas durante a execução da medida socioeducativa. Faz-se 

necessário evidenciar que estas medidas, além do caráter educativo, tem o objetivo 

de obter o poder de vigilância e controle sobre o jovem infrator, disciplinando seu 

comportamento, de acordo com princípios dos Direitos Humanos, e preparando-o 

para o retorno à sociedade. 

 Segundo Francisco Dias, (2011), é óbvio que os direitos humanos são 

universais e dizem respeito a todos os seres humanos, porém, em situação de 

privação de liberdade, o adolescente tem seus direitos suspensos e mesmo assim 

continua membro da humanidade, consequentemente com direitos universais.  

 As medidas socioeducativas não apenas devem exercer a função de reparar 

o dano causado pelo ato infracional, mas além das intenções sociais, é essencial 

que as ações partam do princípio de que os adolescentes estão em 

desenvolvimento, portanto sob proteção integral. Francisco Dias, (2011), afirma que 

“A intenção primeira deve ser a de cuidar e educar”. 

 Portanto, para a efetivação destas ações os profissionais da educação 

devem instigar o adolescente de maneira a despertar-lhe o interesse pelo 
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conhecimento e por uma formação que lhe permita a integração social, ou seja, 

despertar e dar novo sentido à educação. Ana Gabriela Fernandes, (2015), discute 

que: 

[...] “torna-se nítido que a função da escola, do processo de escolarização, 
das práticas pedagógicas só apresentará transformação se forem 
intensificadas as discussões acerca da cultura e do sentido que a escola 
assume para os sujeitos que delas fazem parte” (FERNANDES, 2016, p. 4).  

 
 Entretanto, os limites e possibilidades para a execução desta finalidade 

precisam ser conhecidos e refletidos. Este é o principal desafio que motiva a 

realização desta investigação. 

  O presente estudo justifica-se pela relevância pessoal, profissional e social.  

A função de direção auxiliar, no PROEDUSE São Francisco, possibilitou interagir na 

dinâmica das práticas pedagógicas bem como participar das reuniões do Centro 

Socioeducativo (CENSE) com a diretoria, psicólogos, assistentes sociais, pedagoga, 

terapeuta ocupacional, educadores sociais e representante do setor médico. Tal 

função também possibilitou contato com o Departamento de Atendimento 

Socioeducativo e a indicação de pesquisa no CENSE Curitiba. 

 Assim, com base nos estudos de Mary Jane Spink sobre produção de 

sentido, a prioridade da pesquisa versa sobre a prática pedagógica e a produção de 

sentido da educação, de saberes disciplinares (pedagógicos) e saberes sociais 

capazes de contribuir para a formação do adolescente.  

 

O sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mais 
precisamente interativo, por meio do qual as pessoas – na dinâmica das 
relações sociais historicamente datadas e culturalmente localizadas – 
constroem os termos a partir dos quais compreendem e lidam com as 
situações e fenômenos a sua volta (SPINK, 2013, p. 22). 

 
 Fundamentados nesta perspectiva, vale ressaltar que os conteúdos 

difundidos pela educação somente tornam-se transformadores quando alunos e 

professores produzem sentidos sobre estes conteúdos. O tema é instigante e digno 

de investigação detalhada, visto que muitos fatores interferem na formação da 

subjetividade humana.  

 Neste contexto, estão inseridos na pesquisa professores os quais 

contribuíram por meio de relatos de experiências sobre suas práticas pedagógicas, 

bem como, de alunos, adolescentes em situação de privação de liberdade, os quais 
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relataram suas expectativas, frustações e sentido atribuídos ao processo de 

escolarização. 

 Entende-se, no entanto, que na socioeducação a preocupação com o 

adolescente interno não é apenas dos profissionais da educação, mas de todos os 

envolvidos direta ou indiretamente com o processo socioeducativo (psicólogos, 

assistentes sociais, pedagogos, educadores sociais, equipe diretiva dos CENSES, 

profissionais dos cursos técnicos, membros de entidades religiosas que prestam 

trabalho voluntário, entre outros). Assim, o interesse da pesquisa em relação à 

produção de sentido da educação, decorre da formação do aluno interno e das 

análises de como ocorrem às práticas pedagógicas, e como estas podem contribuir 

na formação dos adolescentes durante o período de internação. 

 O problema de investigação se orienta para a reflexão sobre os limites e 

possibilidades de uma unidade socioeducativa para o cumprimento de sua finalidade 

fundamental, conforme prevê a legislação, ou seja, a formação educacional dos 

jovens infratores durante seu processo de internamento.   

 Dias, (2011), afirma que “construir condições de “educabilidade” em 

situações de privação de liberdade é um enorme desafio para qualquer projeto 

educativo relacionado às medidas socioeducativas” (DIAS, 2011, p. 241). O desafio 

é ainda maior porque os princípios dos direitos humanos e o que eles significam 

devem estar presentes em todas as ações educacionais e sociais 

 Assim sendo, este trabalho será norteado pela seguinte problematização: 

Como ocorrem as práticas pedagógicas no Centro de Socioeducação São Francisco 

e também no Centro de Socioeducação Curitiba e em que medida estas práticas 

produzem sentidos contribuindo para o processo formativo do adolescente? 

 Para responder a esta questão, foi definido como objetivo geral da 

pesquisa, analisar a produção de sentido da educação, e das práticas pedagógicas 

na visão de profissionais que atuam diretamente com os educandos, assim como de 

alunos em cumprimento de medida socioeducativa de internação nas instituições 

selecionadas.  

 Para tanto definimos os seguintes objetivos específicos:i) identificar quais 

as finalidades da educação nas instituições socioeducativas de acordo com a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ii) definir o perfil dos participantes do 

processo de ensino e aprendizagem na unidade de socioeducação; iii) identificar 
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quais as práticas pedagógicas desenvolvidas nestas unidades socioeducativas. vi) 

analisar a concepção de escola relatada pelos adolescentes pesquisados. 

 Assim sendo, o estudo tem como sujeitos de pesquisa os alunos e também 

os profissionais envolvidos no processo educativo do Centro de Socioeducação São 

Francisco e Centro de Socioeducação Curitiba, que contribuem para o 

desenvolvimento e formação dos internos, como: educadores sociais, equipe 

técnica, pedagogos e diretor. A pesquisa foi realizada por meio de fonte documental 

e pesquisa de campo. Assim, entende-se que a investigação contribui para indicar 

avanços e desafios relacionados às práticas pedagógicas na socioeducação.  

 A pesquisa é de abordagem qualitativa, buscando particularidades e 

preocupando-se com a qualidade das informações e respostas, envolvendo as 

práticas pedagógicas e o sistema de medida de internação (privação de liberdade). 

Descreve os significados e descobertas utilizando a comunicação e observação 

possibilitando narrativas ricas e interpretações individuais. Para a coleta de dados 

foram elaborados sete instrumentos de pesquisa, aplicados aos adolescentes, 

professores atuantes, diretores dos Centros de Socioeducação, educadores sociais, 

equipe técnica (psicólogos e assistentes sociais) e pedagogos.  

 Alguns autores subsidiaram a pesquisa, como: Adorno, (1999), Altoé (2009), 

Dias, (2011) que tratam da juventude, violência e privação de liberdade. Bauman 

(2012), que contribui para reflexões sobre a marginalização da juventude, em 

especial das classes sociais menos favorecidas. Veiga (1989) e Franco (2015) 

conduzindo a refletir sobre as Práticas Pedagógicas e a importância do que se 

ensina e do que se aprende. Spink, (2013), demonstra que produção de sentido é 

uma força poderosa e inevitável da vida em sociedade. Com base nos estudos de 

Spink, foram analisados os conteúdos pesquisados por meio de questionários 

aplicados aos profissionais atuantes na socioeducação e aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa.  

 A pesquisa está organizada da seguinte forma: o capítulo 2 contempla o 

Delineamento Teórico Metodológico, o qual traz um breve histórico das legislações 

de atendimento ao menor no Brasil. Discorre sobre o sistema socioeducativo no 

Estado do Paraná apontando o perfil do adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa de privação e restrição de liberdade. Portanto, os dois Centros 

Socioeducativos pesquisados merecem destaque com informações sobre a 

caracterização histórica e organização do atendimento. Também apresenta 
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reflexões sobre Direitos Humanos no Estado do Paraná e na socioeducação. Para 

finalizar o capítulo, evidencia-se a produção de sentido para a escolarização na 

socioeducação. 

 O terceiro capítulo aponta os procedimentos metodológicos procurando 

detectar de que forma são produzidos sentidos nas práticas pedagógicas na 

socioeducação. Este capítulo apresenta um quadro explicativo sobre a análise dos 

questionários utilizando as seguintes categorias: Finalidades e produção de sentido 

da educação no contexto socioeducativo; Reintegração social contemplada no 

planejamento; Práticas pedagógicas bem sucedidas; Dificuldades encontradas no 

processo educacional; Função social da escola; Ações importantes para a 

reintegração social; Papel da escola na socioeducação. Em relação a análise dos 

questionários destinados aos adolescentes a pesquisa utilizou as seguintes 

categorias de análise: Sentido da educação recebida no Centro de Socioeducação; 

Conhecimento sobre Direitos Humanos; Importância da escola e professores para a 

vida; Valores aprendidos na escola; Visão sobre maioridade penal; Lembranças 

marcantes do passado contrapondo com a socioeducação e projeções para o futuro. 

 Este capítulo também descreve toda trajetória percorrida pela pesquisadora 

desde o processo de autorização para a realização da pesquisa até sua finalização 

apontando especificidades das unidades socioeducativas pesquisadas.  

 A apresentação dos dados e análise dos resultados estão dispostos no 

quarto capítulo. Neste capítulo se estabelece relações entre o conteúdo dos 

questionários respondidos, as práticas pedagógicas e a produção de sentidos na 

socioeducação. Os principais resultados demonstram que as práticas pedagógicas 

nas unidades socioeducativas pesquisadas visam a formação do adolescente 

considerando o processo reflexivo sobre escolhas, valores, projeto de vida, incentivo 

à escolarização e a reintegração social. 

 Assim, evidencia-se a necessidade de resgatar a escolaridade de qualidade, 

principalmente na socioeducação onde se verifica a defasagem escolar dos 

adolescentes. 

 Por fim se apresenta as considerações na qual se espera que a partir da 

investigação seja possível contribuir para indicar avanços e desafios relacionados às 

práticas pedagógicas, que possam produzir de novos sentidos para a educação na 

vida dos adolescentes. 
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2. DELINEAMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

2.1. DO CÓDIGO DE MENORES À SOCIOEDUCAÇÃO - BREVE HISTÓRICO DAS 

LEGISLAÇÕES DE ATENDIMENTO AO MENOR NO BRASIL 

 

 Para tratar da socioeducação, é necessário compreender os caminhos 

trilhados no Brasil e no Paraná para o atendimento ao menor infrator, a partir do 

Código de menores de 1923 e das Colônias Correcionais, e o longo percurso legal, 

até chegar a socioeducação em 2012. Embora a pesquisa não tenha a pretensão de 

historiar os acontecimentos, considera-se importante apresentar um breve histórico 

sobre o atendimento legal dos menores, para situar os leitores. 

 No Brasil, até o início do século XX, as populações economicamente 

carentes recebiam auxílio das Santas Casas de Misericórdia em ações coordenadas 

pela Igreja Católica. De acordo com Mary Del Priore, “a primeira Santa Casa foi 

fundada no ano de 1543, na Capitania de São Vicente e atendia os doentes e 

órfãos” (PRIORE, 2000, p. 76).  

 O Juizado de Menores foi criado somente em 1923, sendo o Juiz de 

Menores José Cândido de Albuquerque Mello de Mattos o primeiro da América 

Latina. No ano de 1927, foi promulgado o primeiro documento legal para crianças e 

adolescentes menores de 18 anos que ficou conhecido como Código Mello de 

Mattos. Este Código de Menores destinava-se às crianças e adolescentes 

considerados em situação irregular, sendo que seu artigo 1º determinava: 

 

O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 
menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às 
medidas de assistência e proteção contidas neste Código (Código de 
Menores – Decreto Nº 17.943 A – de 12 de outubro de 1927) (BRASIL, 
1927). 

 
 O Código de menores estabelecia normas para o tratamento às crianças e 

adolescentes excluídos, regulamentando tutela, pátrio poder, delinquência e 

liberdade vigiada. Para Gomide, (2006), o julgamento dependia da ética profissional 

do juiz, sendo que o mesmo determinava o destino de muitas crianças e 

adolescentes. 

 

A partir da promulgação do primeiro Código de Menores, em 1927, foram 
criadas colônias correcionais para a reabilitação de delinquentes e 
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internados para o acolhimento de menores abandonados. Paralelamente a 
estas ações judiciais, desenvolveu-se uma política filantrópica com objetivo 
de dar proteção aos menores abandonados (GOMIDE, 2006, p. 21). 

 
 Segundo Del Priore, (2000), entre os anos de 1937 e 1945 vigorou no Brasil 

o período chamado de Estado Novo, marcado pela instituição de políticas sociais. 

Dentre as políticas sociais presentes na época, foi criado em 1942 o Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM), um órgão do Ministério da Justiça equivalente ao 

Sistema Penitenciário, mas destinado para menores de idade. O objetivo principal do 

Serviço de Assistência ao Menor constituía-se na orientação correcional e 

repressiva, sendo que o adolescente autor de ato infracional ficava internado em 

reformatórios e casas de correções onde recebia atendimento diferenciado do menor 

carente e abandonado abrigado em patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem 

de ofícios urbanos (DEL PRIORE, 2000). 

 Em 1946 uma nova constituição é promulgada no Brasil, garantindo a ampla 

defesa do acusado, prisão somente em flagrante delito, liberdade de expressão, de 

crença e de culto religioso, independência entre os poderes executivo, legislativo e 

judiciário, liberdade sindical, direito de greve entre outras medidas consideradas 

avançadas para os padrões conservadores da época. 

 A autora Marcia Mocelin descreve os programas instaurados no Brasil com o 

objetivo de oferecer educação básica e trabalho como forma de geração de renda: 

 

Nas duas décadas que seguem até aproximadamente 1945 o Brasil deixa 
de ser dominado pelo setor agrário derrubando suas oligarquias e criando o 
chamado Estado Novo, um estado arbitrário que se utiliza das políticas 
sociais para incorporar a classe trabalhadora aos projetos de uma nova 
nação. Nesse momento muitas reivindicações da sociedade foram 
contempladas como a legislação trabalhista, a obrigatoriedade do ensino 
básico e no que se refere ao atendimento das crianças e jovens em 
situações contrárias a ordem nacional ou contravenção surge o SAM 
(Serviço de Assistência ao Menor) em 1942 que funcionava como um 
sistema penitenciário aos menores de idade. O SAM aplicava a política de 
correção em seus reformatórios e casas de correção denominados 
internatos que atendia essa faixa de população autores de atos infracionais. 
Outras entidades surgem neste período ligadas a Primeira Dama do Brasil 
como a LBA (Legião Brasileira de Assistência) (MOCELIN, 2015, p. 109). 

 
 Neste contexto, em 1950 foi instalado no Brasil o primeiro escritório do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, visando a proteção à saúde da 

criança e da gestante em alguns estados do nordeste brasileiro. 

 Em 1964 com o golpe militar e inserção da ditadura interrompe o avanço da 

democracia no país. Neste período foi promulgada a Lei Nº 4.513 de 01 de 
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dezembro de 1964, criando a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM), cujo propósito era a internação dos menores infratores e também dos 

carentes e abandonados.  

 

[...] “com a criação do Serviço de Assistência ao Menor e, posteriormente, 
da FUNABEM, o Estado assumiu a tutela do menor abandonado ou infrator 
e a política passou a ter um caráter assistencialista, cuja principal ação foi a 
de abrigar e alimentar as crianças e adolescentes abandonados do país. No 
entanto, é preciso deixar claro, que o assistencialismo não é uma simples 
prestação de socorro aos necessitados. Ele implica numa ação política de 
manutenção do status quo do atendido, pois certamente, esta ação não tem 
a preocupação de alterar as condições em que o miserável vive” (GOMIDE, 
2006, p. 21). 

 
 A elaboração de uma nova Constituição em 1967 estabelecia 

primordialmente a presença autoritária do Estado. A restrição da liberdade de 

expressão, opinião e extinção de direitos sociais eram algumas medidas 

preconizadas (WERNECK, 2007). 

 Em 1979 foi instituída a Lei Nº 6.697 de 10 de outubro de 1979, conhecida 

como Código de Menores de 79. Esta Lei não apresentava diferenças significativas 

em relação à Lei de 1927, pois ambas mantinham a linha de arbitrariedades, 

repressões, punições e também de assistencialismo. 

 Por outro lado, com a Constituição Federal de 1988, com a 

redemocratização do país, são estabelecidos princípios de proteção e cuidados, 

sendo este documento legal um marco histórico importantíssimo na efetivação dos 

direitos humanos a crianças e adolescentes. O artigo 227 da Constituição Federal de 

1988, vai assegurar e incluir direitos primordiais a criança, ao adolescente e ao 

jovem: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 
 Este artigo vem garantir às crianças e adolescentes os direitos fundamentais 

de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, além de protegê-los através de 

dispositivos legais diferenciados, contra negligência, maus tratos, violência, 

exploração, crueldade e opressão. Segundo Mocelin, (2015), 
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 Nesse período da década de 1980 as lideranças aparecem como fortes 
aliadas no cenário nacional, representando a seriedade dos compromissos 
políticos junto às crianças e adolescentes formando um movimento social 
até então inexistente (MOCELIN, 2015, p. 112). 
 

 A partir de então se inicia um trabalho em conjunto com alguns Ministérios 

do setor Público Federal como a Educação, Previdência, Saúde e Justiça sendo 

criada a Comissão Nacional Criança e Constituinte. Mocelin, (2015), ainda 

complementa que  

 

[...] surgem duas emendas de iniciativa popular assinada por mais de 
duzentos mil brasileiros [...] seus textos se uniram e entraram na íntegra no 
texto a Constituição Federal no artigo 227, que dará origem ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente [...] (MOCELIN, 2015, p. 113). 

 
 Assim, pelo exposto pode-se verificar que foi longo o caminho percorrido 

para que os direitos de crianças e adolescentes fossem incluídos na Constituição 

Federal e se originasse o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que programas 

para juventude fossem pensados em nosso país. Cabe então uma breve 

apresentação, para situar o leitor sobre o Estatuto e a responsabilização penal do 

adolescente infrator, é o que se apresenta no próximo item. 

 

2.1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a responsabilização penal do 

adolescente infrator 

 

 A consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi considerado por 

muitos 1  uma grande conquista da sociedade brasileira, visto que contempla a 

intervenção do Estado em relação às crianças e adolescentes em situação de risco, 

abandono ou delinquência. 

 Em 13 de julho de 1990, entra em vigor a Lei Nº 8.069 a qual institui o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, com o objetivo de garantir os direitos 

fundamentais e condições dignas da criança e do adolescente e proteção integral 

responsabilizando a família, sociedade e Estado pela manutenção destes direitos.  

                                            
1
Apesar de muitas controvérsias existentes à época e ainda hoje, sobre os direitos assegurados na Constituição 

Federal e no ECA, periodicamente surgem discussões no congresso nacional no sentido de endurecimento da 
legislação penal. A inimputabilidade penal é um destes temas recorrentes. Sobre o assunto ver GONZÁLEZ, 
Rodrigo Stumpf. A inimputabilidade penal do adolescente: Controvérsias sobre a idade. In: Âmbito Jurídico, Rio 

Grande, X, n. 46, out 2007. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2256>. Acesso em mar 2017. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2256
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2256
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 O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA estabelece direitos à 

educação, saúde, à cultura, ao lazer, à saúde, à alimentação, à convivência familiar 

e social, à dignidade e ao respeito para adolescentes. Aborda também questões 

políticas de atendimento aos menores, medidas protetivas e medidas 

socioeducativas além de outros direitos diretamente interligados à Constituição de 

1988. 

 A lei determina a proteção à criança e ao adolescente e mesmo assim, a 

prática de atos infracionais cometidos pelos adolescentes é uma realidade social, 

principalmente em grandes centros urbanos. Estes atos praticados por adolescentes 

entre 12 e 18 anos incompletos são denominados atos infracionais passíveis de 

aplicação de medidas socioeducativas.  

 

2.1.1.1. Medidas Socioeducativas 

 

 As medidas socioeducativas são aplicadas quando é atribuída a 

responsabilidade de um ato infracional ao adolescente com idade entre 12 e 18 anos 

mediante comprovação deste ato. 

 A proposta socioeducativa é evidenciada a partir de 1990 com a 

promulgação da Lei Nº 8.069 que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

ECA prevê em seu artigo IV a aplicação de medidas socioeducativas 

compreendendo dois grupos distintos de medidas socioeducativas: o grupo das 

medidas socioeducativas em meio aberto (advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) e o grupo das medidas 

socioeducativas privativas de liberdade (semiliberdade e internação) (BRASIL, 

2015). 

 O presente estudo contempla o segundo grupo, especificamente a medida 

privativa de liberdade de internação, porém é relevante uma breve explanação sobre 

as medidas socioeducativas em meio aberto.  

 

a) Medidas socioeducativas em meio aberto: 

 

A advertência é uma medida socioeducativa em meio aberto, preconizada no 

Estatuto da Criança e do Adolescente sendo considerada a mais branda. O Art. 115 
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do ECA estabelece que: “A advertência consistirá em admoestação verbal, que será 

reduzida a termo e assinada” (BRASIL, 2015). 

 A advertência é realizada pelo Juiz da Vara da Infância em audiência 

especialmente marcada para este fim, mediante prova da materialidade do ato 

praticado, porém nada impede que haja apuração do ato infracional caso ocorram 

divergências. 

 

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 
pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade 
da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. 
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver 
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (BRASIL, 2015). 

 

 Nesse sentido, a medida socioeducativa de advertência é destinada a 

adolescentes que não apresentam antecedentes infracionais, também sendo 

aplicada para casos considerados infrações leves sempre observando a natureza 

das infrações bem como suas consequências. A advertência é uma medida que 

exige cautela para não caracterizar abuso de autoridade. 

 De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE), “a medida de advertência possui caráter educativo e sancionatório, uma 

vez que busca a orientação do adolescente para a aquisição de valores sociais 

objetivando a reintegração à sociedade e ao mesmo tempo censura sua conduta 

explicitando as consequências do ato como forma de prevenir sua reincidência”. 

(BRASIL, 2012), 

 A obrigação de reparar o dano é uma medida socioeducativa em meio 

aberto, porém nem toda infração é seguida de um dano a reparar. Essa medida 

deve ser aplicada quando o infrator pode efetuar, por meio do seu trabalho, a 

reparação do dano. 

 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a 
autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a 
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a 
medida poderá ser substituída por outra adequada (BRASIL, 2015). 

 
Por outro lado, a prestação de serviços é uma medida socioeducativa que 

impõe ao adolescente autor de ato infracional o cumprimento de tarefas gratuitas em 

caráter coletivo, visando interesses comuns. Esta medida possibilita ao adolescente 



38 
 

a aquisição de valores éticos e morais por meio da vivência social na qual 

solidariedade está subentendida.  

 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 
governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as 
aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima 
de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, 
de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de 
trabalho (BRASIL, 2015). 

 

 A promoção social do adolescente ocorre por meio da participação efetiva da 

família, da comunidade e do Poder Público através de acompanhamento e 

orientações especializadas, fortalecimento dos vínculos familiares, escolarização e 

encaminhamento para cursos profissionalizantes. 

 Desta forma, na execução da medida socioeducativa de prestação de 

serviço à comunidade a equipe mínima de acordo com o SINASE deve ser 

composta por um técnico para cada vinte adolescentes; uma pessoa considerada 

referência socioeducativa para cada grupo de até dez adolescentes e um orientador 

socioeducativo para até dois adolescentes simultaneamente a fim de garantir a 

individualização do atendimento preconizada pela medida. Tanto a referência quanto 

o orientador socioeducativo são pessoas próprias dos locais de prestação de serviço 

que assumem a responsabilidade de acompanhar o adolescente no cumprimento da 

medida socioeducativa de prestação de serviço. 

 A medida de liberdade assistida é uma forma de medida socioeducativa em 

meio aberto, na qual o menor é acompanhado em suas atividades por um 

orientador. Este deverá promover socialmente o adolescente e sua família inserindo-

os em programas sociais. Também terá a função de verificar a frequência e o 

aproveitamento escolar e, caso necessário, promover a matrícula do adolescente em 

instituição escolar. Outra atribuição do orientador é buscar a profissionalização do 

adolescente, bem como sua inserção no mercado de trabalho. Além dessas funções, 

o orientador tem a obrigação de apresentar relatório sobre o caso.  

 A liberdade assistida é uma medida judicialmente determinada e de 

cumprimento obrigatório, sendo considerada a mais adequada ao acompanhamento 

do adolescente infrator, sobretudo na construção de um novo projeto de vida, 

respeitando os limites e as regras de convivência social, sem desligamento dos 
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laços familiares e do convívio social. A liberdade assistida, de acordo com o ECA, 

terá o prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou 

substituída de acordo com o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

 O Art. 118 do ECA estabelece que “A liberdade assistida será adotada 

sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar 

e orientar o adolescente” (BRASIL, 2015, p. 31). 

 Na execução da medida socioeducativa de liberdade assistida, segundo 

princípios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE, (BRASIL, 2012), “a equipe mínima deve ser composta por técnicos de 

diferentes áreas do conhecimento, garantindo-se o atendimento psicossocial e 

jurídico pelo próprio programa ou pela rede de serviços existente”. 

 

1) Em se tratando da Liberdade Assistida Comunitária (LAC), cada técnico 
terá sob seu acompanhamento e monitoramento o máximo de vinte 
orientadores comunitários. Sendo que cada orientador comunitário 
acompanhará até dois adolescentes simultaneamente; 
2) Em se tratando Liberdade Assistida Institucional (LAI), cada técnico 
acompanhará, simultaneamente, no máximo vinte adolescentes (BRASIL, 
2012). 

 
 De acordo com o Art. 116 do ECA “Em se tratando de ato infracional com 

reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o 

adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, 

compense o prejuízo da vítima” (BRASIL, 2015, p. 30). A reparação do dano supõe 

um procedimento efetuado pelo adolescente, estabelecido em audiência visando o 

cumprimento do regime aberto sob condições determinadas. 

 As medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida 

são consideradas por juristas como as mais eficazes entre as dispostas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

b) As medidas socioeducativas privativas de liberdade compreendem I) a 

medida socioeducativa de semiliberdade; II) a medida socioeducativa de 

internação. 

I) A medida socioeducativa em regime semiaberto prevista no Art. 120 do 

ECA, o qual estabelece que:  “O regime de semiliberdade. pode ser determinado 

desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a 
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realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial” 

(BRASIL, 2015, p. 30). 

 Desta forma, a semiliberdade seria uma alternativa ao regime de internação, 

pois há privação parcial da liberdade e o adolescente permanece em contato com a 

família e comunidade. Esta medida contribui para o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários, estimulando o desenvolvimento da responsabilidade. O 

adolescente pode participar de atividades externas, não havendo grades impedindo 

a saída do mesmo do ambiente destinado ao cumprimento da medida. Por meio 

desta modalidade espera-se que o adolescente adquira o senso de 

responsabilidade, facilitando sua reintegração social. Assim como na liberdade 

assistida, é elaborado um Plano Individual de Atendimento (PIA), o qual será 

cumprido em fases. O que difere é que na semiliberdade o adolescente fica mais 

tempo na instituição, participando de atividades escolares, cursos 

profissionalizantes, atividades esportivas e culturais.  

 O SINASE (BRASIL, 2012), estabelece que para atender até vinte 

adolescentes na medida socioeducativa de semiliberdade a equipe mínima deve ser 

composta por um coordenador técnico; um assistente social; um psicólogo; um 

pedagogo; um advogado (defesa técnica); dois socioeducadores em cada jornada; 

um coordenador administrativo. Deve-se considerar nos casos de haver mais de 

uma residência de atendimento em pequenos grupos de até quinze adolescentes, 

poderá ser instituída uma coordenação administrativa, uma coordenação técnica e 

um advogado para duas ou três casas simultaneamente. 

 Enquanto na liberdade assistida o adolescente continua morando com a 

família e tem a obrigação de comparecer na unidade determinada em data 

previamente estipulada, diferentemente no sistema de semiliberdade o adolescente 

permanece durante a semana na unidade socioeducativa, podendo retornar ao 

convívio familiar aos finais de semana e feriados. A lei também determina que são 

obrigatórias a escolarização e a profissionalização com utilização dos recursos 

existentes na comunidade. Esta medida não comporta prazo estipulado, aplicando-

se de acordo com as disposições legais. 

II) A medida socioeducativa de internação é considerada a mais severa pois 

envolve a privação de liberdade do adolescente que praticou ato infracional 
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mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou cometeu outras infrações graves; 

e, também, a adolescente em descumprimento de medida socioeducativa. 

 A aplicação da medida socioeducativa de internação é pautada por alguns 

princípios. O primeiro princípio é o da brevidade em que a internação deve ser 

mantida pelo menor espaço de tempo possível. De acordo com o ECA, em seu 

artigo 121 § 2º e § 3º, 3 anos é o limite máximo de duração da medida. Este artigo 

preconiza que a cada período de no máximo 6 meses, deve ocorrer uma reavaliação 

para verificar a necessidade de manter o adolescente internado.  

 O segundo princípio é o da excepcionalidade em que consiste no fato da 

aplicação da medida de internação excepcionalmente nos casos em que não é 

viável nenhuma outra medida socioeducativa. 

 O terceiro princípio, de respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, está previsto no art. 277 da Constituição Federal de 1988. 

Segundo tal princípio, deve ser utilizado um tratamento jurídico especial à criança e 

adolescente, diretamente relacionado ao respeito à condição peculiar do 

adolescente em fase de desenvolvimento. Por essa condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, os menores de 18 anos são inimputáveis. Assim, não se aplica o 

código penal, mas sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidado em seu 

Art. 121: 

 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe 

técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção 

ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis 

meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três 

anos. 

§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente 

deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade 

assistida. 

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização 

judicial, ouvido o Ministério Público. 

§ 7º A determinação judicial mencionada no § 1º poderá ser revista a 

qualquer tempo pela autoridade judiciária (BRASIL, 2015, p. 31). 

 
 Em cumprimento à determinação judicial e à legislação preconizada pelo 

ECA (1990), o SINASE pode ser designado como um guia na implementação das 

medidas socioeducativas. De acordo com pressupostos do SINASE, (BRASIL, 
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2012), para atender até quarenta adolescentes na medida socioeducativa de 

internação a equipe mínima deve ser composta por um diretor; um coordenador 

técnico; dois assistentes sociais; dois psicólogos; um pedagogo; um advogado 

(defesa técnica). A equipe também compreende profissionais necessários para o 

desenvolvimento de saúde, escolarização, esporte, cultura, lazer, profissionalização, 

administração e socioeducadores. 

 

A relação numérica de socioeducadores deverá considerar a dinâmica 
institucional e os diferentes eventos internos, entre eles férias, licenças e 
afastamento de socioeducadores, encaminhamentos de adolescentes para 
atendimentos técnicos dentro e fora dos programas socioeducativos, visitas 
de familiares, audiências, encaminhamentos para atendimento de saúde 
dentro e fora dos programas, atividades externas dos adolescentes 
(BRASIL, 2012, p. 45). 

 
 A medida socioeducativa de internação é considerada a mais severa por 

determinar a privação de liberdade do adolescente infrator. Estudiosos sobre o tema 

questionam a eficiência desta medida e quais as consequências para a formação do 

adolescente em fase de desenvolvimento.  

 A autora Sônia Altoé (2009) 2 , discute sobre as repercussões sociais e 

psicológicas causadas pela prática da internação. Ela busca respostas sobre os 

resultados da educação e formação oferecidas nos internatos, contrapondo-os com 

os efeitos do afastamento do convívio social. Também discute a inserção social dos 

ex-internos da FUNABEM e instituições semelhantes. 

 

Sabemos, contudo que não se pode minimizar os efeitos da 
institucionalização. Através de diversos estudos, sobretudo após a década 
de 80, sabe-se que o sistema de internato-prisão causa enormes prejuízos 
à formação de sujeitos saudáveis e de cidadãos capazes de se integrarem 
na sociedade de forma produtiva (ALTOÉ, 2009, p. 16). 

 
 Percebe-se certa rejeição à institucionalização e à prisão arbitrária nos 

textos da referida autora. Relacionando a problemática à temática deste estudo, 

verifica-se que há preocupação maior com as medidas socioeducativas privativas de 

liberdade, deixando de lado as medidas socioeducativas em meio aberto. As 

atenções deveriam estar mais voltadas ao atendimento estruturado dos Programas 

                                            
2
 Altoé é professora e pesquisadora na área de Psicologia Jurídica e psicanálise, atuando 

principalmente com temas relacionados à criança e ao adolescente em vulnerabilidade social e 
análise institucional. 
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de Liberdade Assistida ou Prestação de Serviço à Comunidade, prevenindo-se 

contra o excesso de medidas de internação.  

 De acordo com Saraiva (1999), em privação de liberdade encontram-se, em 

sua maioria, adolescentes autores de atos infracionais graves, com violência à 

pessoa e ameaça como, por exemplo, o estupro, latrocínio, homicídio, roubo. Os 

adolescentes privados de liberdade correspondem a 5% daqueles que respondem a 

processos nas Varas de Infância. O referido autor também afirma que antes de 

cometer homicídio, roubo latrocínio, geralmente houve outra infração mais leve.  

 Dentro desta lógica, surge a questão, como evitar que jovens que iniciaram 

com atos infracionais leves avancem para o mundo do crime?  Os adolescentes em 

regime de privação de liberdade têm direito à educação e a uma preparação 

adequada para retornar ao convívio social, de modo a evitar a reincidência ao crime. 

Esta é a finalidade da unidade socioeducativa. Contudo, diante da infraestrutura 

precária que de modo geral se encontram muitas unidades socioeducativas, a falta 

de investimentos em capacitação e valorização dos profissionais que nelas atuam 

bem como o número insuficiente de educadores sociais que exercem importante 

função que vai além da segurança, percebe-se por meio de estudos, que há 

necessidade de outro modelo de educação voltada à reintegração social em 

unidades socioeducativas que recebem adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação.  

 Gomide (2006) alerta para algumas questões a serem consideradas para 

reflexão nas medidas de internamento: 

 

Como se pode preparar para a reintegração a sociedade jovens que não 
têm direito à criatividade, à individualidade, ao questionamento de regras, à 
liberdade de escolha e que são forçados ao convívio com outros jovens da 
mesma origem – abandonados – que possuem as mesmas características 
físicas, quanto ao modo de vestir, de andar, de cheirar, de falar. Como 
reeducá-los, se ao ser institucionalizado enfatiza-se ainda mais o seu 
pertencimento a um grupo social, marginalizado, e não oferece alternativas 
viáveis para a sua inserção em outro grupo, não marginalizado, diferente 
deste (GOMIDE, 2006, p. 31). 

 
 A autora questiona a eficiência das instituições destinadas aos menores 

abandonados e que também podem ser comparadas às instituições destinadas ao 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação. Também lembra que 

“quando um menor ingressa numa escola correcional, recebe o rótulo de infrator, de 

delinquente ou de marginal e sai de lá com mínimas chances para mudar de vida” 
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(GOMIDE, 2006, p. 31). Tal afirmação reforça a aplicação das medidas 

socioeducativas em meio aberto em casos de ocorrência de infrações leves e a 

preocupação com relação ao regime de privação de liberdade e ao atendimento em 

geral do menor infrator.  

 Para se compreender melhor o atendimento socioeducativo, se faz 

necessário conhecer o funcionamento do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo o SINASE. 

 

2.1.2. O contexto da pesquisa no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo  

 

 O SINASE representa um instrumento que norteia a aplicação e execução 

das medidas socioeducativas no Brasil ao mesmo tempo em que indica a aplicação 

das medidas em meio aberto como a melhor alternativa para a inserção social dos 

adolescentes.  

 A lei Nº 12.594/2012 aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela 

Presidente Dilma Rousseff em 18 de janeiro de 2012 é resultado de intensa 

mobilização da sociedade civil e governos Federal, Estaduais e Municipais que 

apoiam as políticas do sistema de garantia de direitos (BRASIL, 2012, p.8). 

 O processo de elaboração da Lei Federal Nº 12.594/2012 durou seis anos 

após a Resolução 119/2006 do CONANDA - Conselho Nacional de Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes. 

 A criação do SINASE priorizou a mudança do conceito de Situação Irregular 

(Código de Menores – Lei nº. 6.697. de 10 de outubro de 1979) para a Doutrina da 

Proteção Integral o que significa abordar a questão infracional e o cumprimento das 

medidas socioeducativas objetivando a reintegração social do adolescente. 

 

O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 
jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde 
o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida 
socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, e 
municipais, bem como todas as políticas, planos, e programas específicos 
de atenção a esse público (BRASIL, 2012, p. 22). 

 
 O SINASE, (2012), objetiva o desenvolvimento de uma ação socioeducativa 

sustentada nos princípios dos direitos humanos. Desta forma, o objetivo do SINASE, 

(2012), é a implementação de uma política pública específica ao atendimento ao 

adolescente em conflito com a lei, não esquecendo de que a aplicação e execução 
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das medidas socioeducativas são norteadas pelo princípio da proteção integral à 

criança e ao adolescente.  

 Assim, cada setor da unidade socioeducativa deve oferecer condições 

necessárias ao cumprimento das medidas socioeducativas a serem desenvolvidas, 

não apenas em consonância com a lei, mas principalmente de acordo com as 

diretrizes humanitárias estabelecidas. O SINASE, está inserido no Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD), além de outras atribuições, também deve servir como 

fonte de informações que favoreçam a construção e o desenvolvimento de novos 

planos, políticas e ações que garantam os direitos e reduzam a vulnerabilidade e a 

exclusão social de muitos adolescentes (BRASIL, 2006).  

 

O SINASE se orienta pelas normativas nacionais (Constituição Federal e 
Estatuto da Criança e do Adolescente) e internacionais das quais o Brasil é 
signatário (Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, Sistema 
Global e Sistema Interamericano dos Direitos Humanos: Regras Mínimas 
das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil – Regras de 
Beijing - Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 
Privados de Liberdade). Os princípios do atendimento socioeducativo se 
somam àqueles integrantes e orientadores do Sistema de Proteção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2006, p. 25). 

 
 Desta forma, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo estabelece 

competências destinadas à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios em 

virtude das funções desenvolvidas para implementação dos programas de 

atendimento para a execução de medidas socioeducativas. 

 A partir do marco legal da instituição do SINASE, (2006), a política de 

atenção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa ganha novo 

status e assume o desafio de se constituir em um sistema nacional, tornando-se 

uma política pública articulada e com características específicas: a política da 

socioeducação. 

 Referente às medidas socioeducativas, a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República divulgou a sistematização de informações sobre os dados 

gerais do Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa – 2012. 

 A metodologia utilizada foi de questionário com preenchimento pelos 

Estados da Federação e o Distrito Federal, e os dados refletem a situação do 

atendimento em 30/11/2012. 
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 Em 2007 a população brasileira era de 190.755.799 pessoas, e tinha uma 

população de adolescentes de 12 a 21 anos de cerca de 21.265.930 milhões. Ao 

analisar os dados populacionais da época, verifica-se que: 

 

Quando comparado ao número total de adolescentes no Brasil, a 
porcentagem de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de 
restrição e privação de liberdade é de apenas 0,10%; e de apenas 0,41% 
em medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade (PSC) 
e liberdade assistida (LA). Isso significa uma porcentagem pequena, do 
ponto de vista quantitativo, e que deve ser alvo das políticas públicas, 
atuando em busca de soluções para assegurar que direitos estabelecidos 
em lei repercutam diretamente na materialização de políticas públicas 
sociais que incluam o adolescente em atendimento socioeducativo 
(BRASIL, 2013, p. 11-12). 

 
 Vide dados apresentados por meio de gráficos obtidos no documento 

apresentado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR) intitulado “Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa – 2012”. 

 Esta “série de dados nacionais foi enviada pelas unidades federativas e 

compilada pela Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo” (BRASIL, 2013, p. 07). 

 O gráfico 1 demonstra o número total de atos infracionais cometidos por 

adolescentes no Brasil 

 

Gráfico 1 – Atos infracionais cometidos por adolescentes no Brasil 

Gráfico 1 Total Nacional de atos Infracionais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL - Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos (SDH). 
Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei (BRASIL, 2013). (Adaptado pela 

autora) 
 

 É importante destacar que segundo a taxa dos índices dos atos infracionais, 

que 65,75% dos adolescentes foram autores de roubos e tráfico de drogas em 2012, 

sendo que o roubo é a infração mais cometida entre os adolescentes. Em terceiro 

 



47 
 

lugar podemos observar que o homicídio apresenta o índice de 9,03% dos atos 

infracionais cometidos. Vide tabela 1 com dados dos atos infracionais cometidos 

contra a pessoa. 

 

Tabela 1 – Atos infracionais contra a pessoa 

Atos infracionais 
contra a pessoa 

Homicídio (%) Latrocínio (%) Estupro (%) Lesão corporal (%) 

2010 14,9 5,5 3,3 2,2 

2011 8,4 1,9 1 1,3 

2012 9 2,1 1,4 0,8 

 
Fonte: BRASIL - Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos (SDH). Levantamento 

Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei (BRASIL, 2013). (Adaptado pela autora) 

 

 Os dados da tabela 1 mostram a diminuição dos atos infracionais cometidos 

contra a pessoa, sendo que o índice de homicídios em 2010 era de 14,9% e baixou 

para 9,0% em 2012. Da mesma forma o latrocínio, estupro e lesão corporal tiveram 

queda nos índices de incidência de 3,3 para 1,4%. 

 Portanto, percebe-se uma discordância entre a frequente manifestação 

midiática a favor da maioridade penal vinculando os adolescentes ao aumento da 

criminalidade e atos infracionais considerados hediondos. 

 O gráfico 2 retrata a porcentagem de adolescentes envolvidos em atos 

infracionais por gênero. 

 

Gráfico 2 – Adolescentes por Gênero 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BRASIL - Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos (SDH). 
Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei (BRASIL, 2013). (Adaptado pela 

autora) 
 

 De acordo com a pesquisa, em relação ao gênero, 95% dos adolescentes 

que praticaram atos infracionais entre 2010 e 2012 são do sexo masculino.  
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 Tal fato comprova a existência de apenas 35 unidades socioeducativas 

exclusivamente femininas no Brasil e 377 unidades masculinas. 

 O gráfico 3 demonstra a faixa etária dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de restrição e privação de liberdade 

 

Gráfico 3 – Faixa Etária - Restrição e Privação de Liberdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL - Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos (SDH). Levantamento 
Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei (BRASIL, 2013). (Adaptado pela autora) 

 

 No gráfico 3 verifica-se claramente que mais da metade dos adolescentes 

que praticaram atos infracionais compreendem a faixa etária entre 16 e 17 anos. 

Apenas 3% têm entre 12 e 13 anos. Outro fator de destaque é que 71% dos 

adolescentes do sistema socioeducativo no Brasil têm entre 14 e 17 anos. Este dado 

revela a faixa etária de maior vulnerabilidade à prática de atos infracionais, sendo 

que os investimentos e as políticas públicas deveriam estar voltadas para os 

adolescentes desta idade. 

 O gráfico 4 a seguir apresenta a porcentagem de unidades socioeducativas 

distribuídas nas 5 regiões brasileira.  
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Gráfico 4 – Regiões e Unidades de Atendimento 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BRASIL - Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos (SDH). Levantamento 

Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei (BRASIL, 2013). (Adaptado pela autora) 

 

 No gráfico 4 observar-se as unidades de privação e restrição de liberdade 

distribuídas em todo território brasileiro. Na região sudeste há uma maior 

concentração de unidades socioeducativas, 46%. A pesquisa compreende a região 

sul, mais especificamente as unidades socioeducativas do Estado do Paraná, as 

quais totalizam 16% em relação às demais regiões. 

 Verifica-se no gráfico 5 a quantidade de unidades socioeducativas 

distribuídas nos 27 Estados brasileiro. 

 

Gráfico 5 – Quantidade de Unidades por Estado 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: BRASIL - Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos (SDH). Levantamento 

Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei (BRASIL, 2013). (Adaptado pela autora) 
 
 

 Ao se observar o gráfico 5, quantidade de unidades por estado, se verifica 

que na região sudeste, o Estado de São Paulo, é o que possui mais unidades, 142, 

destas 50 são localizadas na cidade de São Paulo e as outras 52 em diferentes 

municípios do Estado. Ainda na região Sudeste, o Estado do Rio de Janeiro 

apresenta 24 unidades, Minas Gerais 31 e Espírito Santo 12 unidades. Na região 

Sul, o Estado que mais concentra unidades é Santa Catarina, com 27 unidades. O 

Estado do Paraná possui 24 unidades e Rio Grande do Sul com 23 unidades. Nos 
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estados da região Norte o Estado do Acre dispõe de 7 unidades, Amapá 5, 

Amazonas 6 unidades, Pará 14, Rondônia 16 e Roraima 1 unidade. Na região 

nordeste o Estado de Alagoas apresenta 6 unidades, Bahia 11 unidades, Ceará 14, 

Maranhão 8, Pernambuco 20, Piauí 4, Rio Grande do Norte 8 e Sergipe 4 unidades. 

Na região Centro Oeste o Estado de Mato Grosso do Sul dispõe de 10 unidades, 

Mato Grosso 4 unidades, Goiás 10 e Distrito Federal 8.  

 

2.2. O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 No Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos (SEJU), é responsável pela organização, promoção, 

desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo. Assim, 

foi instituído o Departamento de Atendimento Socioeducativo (DEASE) cuja principal 

atribuição consiste na gestão e qualificação do atendimento socioeducativo de 

internação, internação provisória e semiliberdade, de acordo com as normas e 

recomendações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e 

dos compromissos internacionais de direitos humanos (PARANÁ, 2015, p. 13). 

 Antes da Lei Estadual n°18.374 de 2014 a Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social (SEDS) era responsável pela organização do Atendimento 

Socieoducativo. Em 15 de dezembro de 2014 a referida secretaria foi extinta, 

passando as atribuições para a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos (SEJU). 

 

Art. 14. Transfere da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento 
Social – SEDS para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos – SEJU as atribuições de organização, 
promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo. 
§ 1º Os Centros de Socioeducação – CENSE passam a integrar a estrutura 
organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos – SEJU. 
§ 2º Os contratos, acordos, convênios, termos de ajuste e outros 
compromissos de natureza jurídica terão sua continuidade sob a 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos – SEJU (PARANÁ - DIÁRIO OFICIAL, 2015, p. 12). 

 

 A transição desta política pública da Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social – SEDS para a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania 

e Direitos Humanos – SEJU ocasionou a necessidade natural de reestruturação e 

planejamento interno. 
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 “As demandas foram organizadas visando manter as ações já 

implementadas consolidando a cultura da paz e não violência dentro dos contínuos 

desafios impostos em um sistema de privação e restrição de liberdade” (PARANÁ, 

2015, p. 84). 

 Atualmente, o Estado do Paraná conta com 18 Centros de Socioeducação 

(CENSE) e 08 Casas de Semiliberdade, totalizando 1110 vagas, subdivididas em 

três regiões. 

 É importante compreender que o Estado do Paraná está dividido em 

mesorregiões, o que facilita o acesso a informações. A figura 1 apresenta as regiões 

do Paraná - Mesorregiões Geográficas do IBGE - PARANÁ - 2012 IPARDES3. 

 

Figura 1 – Regiões do Paraná 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 A figura 1 apresenta o Estado do Paraná dividido em 10 regiões: 

Metropolitana de Curitiba; Centro Oriental Paranaense; Sudoeste Paranaense; 

Centro Sul Paranaense; Sudoeste Paranaense; Oeste Paranaense; Centro 

                                            
3

 RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ORDENADOS SEGUNDO AS 
MESORREGIÕES E AS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO IBGE - PARANÁ – 2012. 
Informações disponíveis em: 
http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/base_fisica/relacao_mun_micros_mesos_parana.pdf 
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Ocidental Paranaense; Noroeste Paranaense; Norte Central Paranaense, Norte 

Pioneiro Paranaense. 

 Considerando os 18 Centros de Socioeducação (CENSE) e 08 Casas de 

Semiliberdade distribuídos no Estado do Paraná, surgiu necessidade da divisão do 

Estado em 3 regiões para localização destas unidades socioeducativas. 

 A figura 2 demonstra a divisão regional dos Centros Socioeducativos 

distribuídos no Estado do Paraná.  

 

Figura 2 – Divisão regional dos Centros Socioeducativos distribuídos no Estado do Paraná 

 

 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 A figura 2 apresenta o Estado do Paraná dividido em 3 regiões para 

localização dos Centros Socioeducativos. 

 A região 1 compreende: Metropolitana de Curitiba; Centro Oriental 

Paranaense; Sudoeste Paranaense.  

 A região 2 está subdividia em: Centro Ocidental Paranaense; Noroeste 

Paranaense; Norte Central Paranaense, Norte Pioneiro Paranaense.  

 A região 3 compreende: Centro Sul Paranaense; Sudoeste Paranaense; 

Oeste Paranaense. 
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 Esta subdivisão facilita a compreensão da tabela 2 com a descrição da 

localização dos Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade no Estado do 

Paraná. 

 

Tabela 2 – Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade distribuídos em 3 regiões 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Na tabela 2 é possível verificar a localização das unidades socioeducativas 

no Estado do Paraná. Na região 1 estão localizados os seguintes Centros 

Socioeducativos:  
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- CENSE de Ponta Grossa: atende adolescentes dos sexos masculino e feminino em 

internação e internação provisória, totalizando 88 adolescentes. 

- Semiliberdade Masculina de Ponta Grossa: total de 18 adolescentes em 

semiliberdade. 

- CENSE Curitiba: localizado na cidade de Curitiba, apresenta capacidade para 100 

adolescentes. Atende adolescentes dos sexos masculino e feminino em internação 

provisória. 

- CENSE Joana Miguel Richa: localizado em Curitiba, atende adolescentes do sexo 

feminino em cumprimento de medida socioeducativa de internação, com capacidade 

para 30 adolescentes. 

- Semiliberdade feminina de Curitiba: localizado na cidade de Curitiba e atende 07 

adolescentes. 

- Semiliberdade masculina de Curitiba: localizado na cidade de Curitiba, atendendo 

18 adolescentes. 

- CENSE Fazenda Rio Grande: localizado na cidade Fazenda Rio Grande, 

integrando a região metropolitana de Curitiba. Atende 30 adolescentes do sexo 

masculino em regime de internação. 

- CENSE São José dos Pinhais: localizado no município de São José dos Pinhais, 

região metropolitana de Curitiba, sendo o mais novo Centro Socioeducativo do 

Estado do Paraná e atende adolescentes do sexo masculino. Comporta 28 

adolescentes em internação provisória e 50 adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação. 

- CENSE São Francisco: localizado na cidade de Piraquara, próximo ao complexo 

penitenciário, sendo que atualmente atende 60 adolescentes do sexo masculino em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

 Na região 2 estão localizados os seguintes Centros Socioeducativos: 

- CENSE de Paranavaí: localizado na cidade de Paranavaí atendendo adolescentes 

do sexo masculino, sendo que 08 em internação provisória e 20 em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação. 

- Semiliberdade masculina de Paranavaí: localizado na cidade de Paranavaí 

atendendo 18 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade. 
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- CENSE de Umuarama: localizado na cidade de Umuarama atendendo 

adolescentes do sexo masculino, sendo que 04 em internação provisória e 13 em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

- Semiliberdade masculina de Umuarama: atende 18 adolescentes. 

- CENSE 1 de Londrina: localizado na cidade de Londrina destina-se à adolescentes 

de ambos os sexos em internação provisória, com capacidade para 82 

adolescentes. 

- CENSE 2 Londrina: localizado na cidade de Londrina, atende 60 adolescentes do 

sexo masculino em cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

- Semiliberdade masculina de Londrina: localizado na cidade de Londrina atendendo 

18 adolescentes. 

- CENSE de Maringá: localizado na cidade de Maringá atendendo adolescentes do 

sexo masculino, sendo que 20 encontram-se em internação provisória e 66 em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

- CENSE Santo Antônio da Platina: localizado na cidade de Santo Antônio da Platina 

atendendo adolescentes do sexo masculino, sendo que 10 encontram-se em 

internação provisória e 10 em cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

- CENSE Campo Mourão: localizado na cidade de Campo Mourão atendendo 

adolescentes do sexo masculino, sendo que 05 encontram-se em internação 

provisória e 15 em cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

 Na região 3 estão localizados os seguintes Centros Socioeducativos:  

- CENSE 1 de Cascavel: localizado na cidade de Cascavel atendendo 20 

adolescentes do sexo masculino em internação provisória. 

- CENSE 2 de Cascavel: localizado na cidade de Cascavel atendendo 78 

adolescentes do sexo masculino em cumprimento de medida socioeducativa de 

internação. 

- Semiliberdade masculina de Cascavel: localizado na cidade de Cascavel 

atendendo 18 adolescentes. 

- CENSE Foz do Iguaçu: localizado na cidade de Foz do Iguaçu, atendendo 

adolescentes do sexo masculino, sendo que 43 encontram-se em internação 

provisória e 54 em cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

- Semiliberdade masculina de Foz do Iguaçu: localizado na cidade de Foz do Iguaçu, 

atendendo 18 adolescentes. 
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- CENSE de Toledo: localizado na cidade de Toledo, atendendo adolescentes do 

sexo masculino, sendo que 10 encontram-se em internação provisória e 15 em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

- CENSE de Pato Branco: localizado na cidade de Pato Branco, atendendo 

adolescentes do sexo masculino, sendo que 05 encontram-se em internação 

provisória e 13 em cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

- CENSE Laranjeiras do Sul: localizado na cidade de Laranjeiras do Sul, atendendo 

adolescentes do sexo masculino, sendo que 10 encontram-se em internação 

provisória e 78 em cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

 Estes Centros Socioeducativos do Estado do Paraná têm capacidade para 

atender 367 adolescentes em internação provisória, 133 em semiliberdade e 610 em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação, totalizando 1110 vagas. 

 Complementando estes dados, a tabela 3 apresenta o número total de 

atendimentos no ano de 2015. 

Tabela 3 – Número de atendimentos na socioeducação em 2015 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Na tabela 3 pode-se observar que o total de atendimentos na socioeducação 

no ano de 2015 foi de 5.436 adolescentes distribuídos da seguinte forma: No 

abrigamento provisório 704 adolescentes foram atendidos. O número de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação chega a 

1.766 e em internação provisória 2.114. O menor número verificado é 86 

Tipo de Atendimento TOTAL 2015 

Abrigamento Provisório 704 

Internação 1766 

Internação Provisória 2114 

Internação Sanção 86 

Semiliberdade 766 
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adolescentes em internação sansão4. Em semiliberdade, no ano de 2015 o Estado 

do Paraná atendeu o total de 766 adolescentes. 

 Tais dados sugerem reflexões e remetem aos estudos de Altoé, (2009), a 

qual “analisou o funcionamento institucional e as repercussões psicossociais na 

formação das crianças e adolescentes em regime de internato, sendo que tais 

instituições se assemelham às instituições totais5”. (ALTOÉ, 2009, p. 9). 

 No gráfico 6 a seguir, verifica-se o número de adolescente no sistema de 

atendimento socioeducativo no Paraná em 2013, totalizando 15.708 adolescentes 

atendidos no ano. 

 

Gráfico 6 – Adolescentes no Sistema de Atendimento Socioeducativo do Paraná - 2013 

 

 

Fonte: PARANÁ, 2014. (Adaptado pela autora). 

 

 O gráfico 6 evidencia que as medidas socioeducativas em meio aberto 

(prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida) são de 40%, totalizando 

6.474 jovens. 

                                            
4
 A internação sansão tem cabimento quando o adolescente deixa de cumprir injustificadamente 

medidas socioeducativas mais brandas que lhe foram impostas. Este descumprimento, se reiterado e 
injustificado, poderá dar ensejo à internação do adolescente por até três meses (Disponível em: 
profpatriciadonzele.blogspot.com.br. Acesso em 04 abr 2017). 

5
 Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho ande um grande 

número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período 
de tempo, Ievam uma vida fechada e formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro disso, 
desde que consideremos que o aspecto característico de prisões pode ser encontrado em instituições cujos 
participantes não se comportaram de forma ilegal (GOFFMAN, 1996, p.11). 
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 Em relação aos índices de atendimento socioeducativo no Estado do 

Paraná, 68% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

cumprem em meio aberto, 12% em regime de internação, 18% em internação 

provisória e apenas 2% em semiliberdade. 

 De forma a explicitar um pouco mais a discussão, é necessário ainda 

apresentar o perfil do adolescente no sistema socioeducativo. 

 

2.2.1. Perfil do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de privação 

e restrição de liberdade no Estado do Paraná 

 

 De acordo com indicadores sociais, processuais, socioeconômicos, de 

saúde, dentre outros foi possível estabelecer o perfil do adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa de privação e restrição de liberdade, a partir 

de dados fornecidos pelo Sistema Estadual de Medidas Socioeducativas por meio 

do Departamento de Atendimento Socioeducativo – DEASE6. 

 As análises do percentual de adolescentes em medidas socioeducativas por 

gênero, apontam que o masculino é predominante. 

 No gráfico 7, de 936 adolescentes 93,91% eram do gênero masculino 

enquanto somente 6,09% eram do gênero feminino. 

 

Gráfico 7 – Adolescentes por gênero 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Esse fato justifica a existência de um número maior de centros 

socioeducativos destinados aos meninos. Os centros socioeducativos com medidas 

                                            
6
 O Departamento de Atendimento Socioeducativo – DEASE está localizado na Rua Jacy 

Loureiro de Campos, s/n - Centro Cívico, Curitiba - PR 
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de internação masculina totalizam 4 unidades no Paraná, sendo que há apenas um 

centro de socioeducação feminino para medida de internação. No caso da 

semiliberdade, há 07 unidades destinadas aos meninos e apenas 01 unidade 

destinada às meninas localizada na cidade de Curitiba. O Estado dispõe de Centros 

Socioeducativos destinados a adolescentes com medida de internação provisória e 

também medida socioeducativa de internação. Destes, 2 atendem ambos os sexos e 

9 atendem adolescentes do sexo masculino. 

 No gráfico 8 verifica-se o número de adolescentes por etnia por meio de auto 

declaração. 

 

Gráfico 8 – Adolescentes Por Etnia (Auto declaração) 

 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Analisando o gráfico 8 com dados sobre etnia verifica-se que 46,90% dos 

adolescentes consideram-se pardos, 37,82% brancos e 12,07% negros. Também 

verifica-se o percentual de adolescentes que não informaram sua etnia 2,99% e 

apenas 0,11% informaram etnia indígena. 

 O gráfico 09 demonstra o percentual de adolescentes por idade. 
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Gráfico 9 – Adolescentes Por Idade 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Ao avaliar os dados do gráfico 9 constata-se que a grande maioria dos 

adolescentes que cometem atos infracionais compreende idade entre 15 e 17 anos, 

somando-se um percentual de 75,21%. Portanto, verifica-se que nesta fase da 

adolescência há maior vulnerabilidade e fragilidades sociais de parte da 

adolescência brasileira. Para Silva e Oliveira7, (2016), muitos jovens adolescentes 

do país, estão longe de alcançar os direitos previstos na Constituição Federal e no 

ECA, os autores afirmam que: 

 

A despeito dos avanços conquistados na última década na redução das 
desigualdades sociais, na ampliação da escolaridade e no aumento do 
número de empregos gerados para os jovens, há ainda inúmeros fatores 
limitantes que se interpõem ao desenvolvimento pleno da população de 15 
a 17 anos. Apontar as fragilidades sociais de renda, escola e trabalho de 
parte significativa dos adolescentes brasileiros no contexto da discussão da 
redução da maioridade penal é importante para evidenciar o tamanho da 
dívida social do Estado e da sociedade com esses meninos e meninas. [...] 
os adolescentes em conflito com a lei padecem de vulnerabilidades 
semelhantes às fragilidades sociais de parte da adolescência brasileira. Ou 
seja, quando cometeram o delito, tinham em torno de 16 anos, não haviam 
concluído o ensino fundamental, não estudavam e não trabalhavam [...]. 
Assim, é impossível não questionar sobre o que teriam sido os jovens 
infratores de hoje se tivessem tido acesso à proteção integral de seus 
direitos, conforme garantidos na Constituição Federal (CF) de 1988 e no 
ECA (SILVA, OLIVEIRA, 2016, p. 296). 

 

                                            
7
 SILVA, Enid Rocha Andrade e OLIVEIRA, Raissa Menezes de Os jovens adolescentes no Brasil: A 

situação socioeconômica, a violência e o sistema de justiça juvenil, in Dimensões da experiência 
juvenil brasileira e novos desafios às políticas públicas / organizadoras: Enid Rocha Andrade da Silva, 
Rosana Ulhôa Botelho. – Brasília: Ipea, 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/160513_livro_dimensoes.pdf 
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 De 936 adolescentes analisados pelo DEASE, (2015), 154 voltaram ao 

sistema socioeducativo (reinternação), enquanto que 781 não voltaram. Vide gráfico 

10 o qual apresenta o número de adolescentes que voltaram ao sistema 

socioeducativo em reinternação. 

 

Gráfico 10 – Adolescentes em Reinternação 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 A análise do gráfico 10 retrata a realidade dos Centros de Socioeducação 

apontando que 83,44% dos adolescentes não retornaram aos Centros de 

Socioeducação com medida de internação. Porém, a pesquisa revela que 16,45% 

dos adolescentes foram reinternados por cometerem novamente atos infracionais. 

  Em relação à localidade que residem os adolescentes, verifica-se, que a 

maioria, residem em grandes centros urbanos, como demonstra os dados do 

DEASE (2015), dispostos no gráfico 11. 

Gráfico 11 – Localidade em que residem os Adolescentes 

 

 
Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 A pesquisa foi realizada em alguns centros de socioeducação e por este 

motivo apenas algumas cidades são mencionadas, ou seja, cidades que apresentam 
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uma ou mais unidades socioeducativas. A capital do Paraná, Curitiba, tem o maior 

número de adolescentes infratores, 15,28% seguida por Cascavel, 9,08%, Londrina 

com 8,97% e Foz do Iguaçu com 5,66%. Outras cidades como Maringá, Ponta 

Grossa e Toledo juntas somam 11,22%. 

 Os dados sobre atos infracionais cometidos por adolescentes, são 

apresentados na pesquisa do DEASE - PR (2015). 

A predominância do roubo, dentre os atos infracionais cometidos pelos/as 
adolescentes não é de surpreender, tendo em vista que vivemos numa 
sociedade baseada na propriedade privada, cabendo ao Estado repreender 
as iniciativas que a ferem. Outra questão fundante da sociedade é o 
estímulo ao consumo como estratégia de manutenção do modo de 
produção vigente, baseado na produção e circulação de mercadorias. 
Assim, ao mesmo tempo em que a forma de organização da sociedade 
estimula e valoriza o consumo, não fornece condições para que todos o 
acessem de forma lícita, penalizando aqueles/as que consomem por meio 
de práticas ilícitas.  (PARANÁ, 2015, p. 40).  

 

 De acordo com esses dados, verifica-se que 39,17% dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa cometeram roubo ou tráfico de drogas. O 

roubo agravado corresponde a 14,61%. O homicídio qualificado apresenta 9,88% 

dos casos. O homicídio simples 5,88% e o furto qualificado, descumprimento de 

media, roubo com resultado de morte, lei do desarmamento, furto simples, ameaça, 

receptação e não informados somam 23,47%. No gráfico 12 pode-se observar o 

número de adolescentes por ato infracional. 

 
Gráfico 12 – Adolescentes por ato infracional 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 
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 Estende-se que o estímulo ao consumo como estratégia de manutenção do 

modo de produção vigente à evolução do mercado capitalista cujo consumo torna-se 

denominador comum para os indivíduos, no qual o verdadeiro valor de cada um é 

medido pelo quanto se tem, ou seja, pelo que é consumido causando problemas de 

convivência. Estes fatores são evidenciados pela mídia, especificamente pela 

publicidade por intermédio dos meios de comunicação de massa.  

 No Estado do Paraná, segundo dados do DEASE, (2015), analisando 936 

adolescentes constatou-se que 45,09% cometeram um ato infracional, o que totaliza 

461 adolescentes. Enquanto os que praticaram dois ou mais atos infracionais 

correspondem a 453 jovens, ou seja, 52,56% dos adolescentes pesquisados. Há 

também aqueles adolescentes sem processo 8 , que perfazem 2,33% dos 

adolescentes. Vide gráfico 13 com quantidade de atos infracionais cometidos pelos 

adolescentes. 

 

Gráfico 13 – Adolescentes por Atos Infracionais 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Outro aspecto importante diz respeito às condições socioeconômicas e 

educacionais das famílias dos adolescentes.  

 No gráfico 14 é possível observar a renda familiar dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa.  

 
 

 

                                            
8
  Art. 110 Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal 

(BRASIL, ECA, 2015). 
 Considera-se adolescente sem processo aquele que aguarda decisão do juiz da Vara da 

Infância e da Juventude em centro socioeducativo de internação provisória. 
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Gráfico 14 – Renda Familiar dos Adolescentes 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Ao se observar esses dados verifica-se a íntima relação entre desigualdade 

social e ato infracional. O termo desigualdade social remete à desigualdade de 

oportunidades (escolaridade, acesso ao mundo do trabalho, distribuição de rendas 

justas, moradia digna, atenção básica à saúde, entre outros). Percebe-se que 

52,88% dos adolescentes apreendidos por praticarem atos infracionais pertencem a 

famílias com renda de até dois salários mínimos.  Contrastando, com percentuais de 

1,18% dos adolescentes que praticam atos infracionais que se originam de famílias 

com renda de mais de cinco salários mínimos. Diante desta questão é importante 

ressaltar a exclusão social e o aumento da criminalidade cometida por menores 

relacionada intimamente com a pobreza. Podemos considerar que a maioria dos 

adolescentes que cometem ato infracional provém da classe mais pobre da 

população. Silva e Oliveira (2016) demonstram que: 

 

Embora a associação entre adolescência e transgressão não seja exclusiva 
de sociedades com acentuada desigualdade social, a elevada desigualdade 
faz com que os adolescentes de grupos sociais marcados pela exclusão 
social e racial sejam as maiores vítimas de violências extremas e de 
encarceramento. Uma questão que se levanta aqui é que as soluções 
criadas até agora para lidar com o problema da violência juvenil têm servido 
para punir e criminalizar os adolescentes das classes excluídas social e 
economicamente, contribuindo para reforçar o ciclo de vulnerabilidades. A 
população de adolescentes do sistema socioeducativo, por exemplo, possui 
as características de uma classe social economicamente marginalizada no 

Brasil [...]. (SILVA, OLIVEIRA, 2016, p.294) 
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 Sobre os adolescentes e seu convívio familiar, é possível verificar que 

muitos além de viverem em famílias de baixa renda, moram apenas com a mãe, 

31,62%. Os laços familiares, as famílias estruturadas, com residência e condições 

sociais adequadas, ou seja, famílias servidas de justiça social a incidência de 

adolescentes que praticam atos infracionais é menor. Portanto, faz-se necessário 

um estudo sobre o convívio familiar do adolescente conforme demonstrado no 

gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Adolescentes e o Convívio Familiar 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 O gráfico 15 representa a relação entre estrutura ou “desestrutura” familiar e 

a prática de atos infracionais. Tal exclusão não remete apenas a fatores 

econômicos, mas a falta de reconhecimento social do jovem na sociedade. O que 

muitas vezes ocorre também no seio familiar, no envolvimento com amigos dentro 

de um determinado grupo social, emprego, afetividade, escolaridade, lazer e outros. 

Provavelmente a causa desta exclusão proveniente do ato infracional foi gerada no 

âmbito familiar por meio do rompimento de laços afetivos maternos e paternos, 

situações de abandono, violência doméstica, escassez de recursos financeiros, falta 

de regras e imposição de limites, envolvimento com drogas entre outros. 
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 Em relação à escolaridade do adolescente, anterior ao cumprimento da 

medida socioeducativa, os dados revelam que 50,75% dos jovens não estudavam. O 

gráfico 16 retrata a situação escolar do adolescente anterior ao cumprimento da 

medida socioeducativa. 

 

Gráfico 16 – Situação Escolar Anterior dos Adolescentes 

 

 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 É expressivo também, o índice de jovens que estavam matriculados e não 

frequentavam a escola totalizando 16,49%. Assim, somados os que declaram não 

estarem estudando e os que estavam matriculados, porém não frequentavam, 

verifica-se o percentual de 66,24% dos adolescentes que não estavam estudando 

antes da privação ou restrição de liberdade por meio de medida socioeducativa. Tal 

índice denota a urgência de políticas públicas que supram estas lacunas e carências 

deixadas pelas relações familiares no âmbito educacional, envolvendo também 

valores e princípios familiares. 

 Por outro lado, muitos destes adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, quando matriculados no ensino regular, não frequentavam as aulas 

regularmente sendo que alguns eram considerados indisciplinados, e permaneciam 

nas escolas a serviço do tráfico de drogas, aliciando outros jovens.  

 Entende-se que o tráfico de drogas não é o único motivo de internação dos 

menores infratores em unidades socioeducativas, mas com certeza o que 

desencadeia um grande número de detenções. Verificam-se os mais diversos crimes 

como assalto, homicídio, latrocínio e estupro, porém com menor incidência.  
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 Considerando a questão do envolvimento do adolescente com as drogas, 

observa-se os dados do gráfico 17 que retrata a idade do início do uso das drogas 

pelos adolescentes. 

 

Gráfico 17 – Idade de Início do Uso de Drogas 

  

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 

 Os dados que dizem respeito à idade início ao uso de drogas são 

alarmantes. O adolescente inicia no consumo de drogas com apenas 12 anos, 

sendo que o número de adolescentes que iniciam o uso de drogas com 13 e 14 anos 

também é expressivo. Sérgio Adorno9 , (1999), em sua pesquisa realizada pelo 

Núcleo de Estudos da Violência NEV/USP, que teve por objeto a criminalidade 

juvenil na cidade de São Paulo, no período de 1993 a 1996, indica que:  

 
Embora os dados e análises proporcionados quer pela literatura 
especializada internacional quer nacional apontem crescente envolvimento 
de adolescentes no mundo do crime violento, as mesmas fontes não 
cessam igualmente de apontar a crescente vitimização desses segmentos. 
"Em essência, na atualidade os jovens são mais frequentemente vítimas da 
violência.” Uma importante dimensão da violência juvenil tem claramente 
mudado. Os atos violentos de hoje são mais letais, uma extensa proporção 
desses atos resulta em grave ofensa ou morte (ADORNO, 1999, p.11). 

 

 Cabe destacar que diante desta realidade violenta estão os menores 

infratores excluídos e esquecidos pelos dirigentes governamentais e lembrados pela 

                                            

9 Sérgio Adorno é Professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, 

Coordenador Adjunto do Núcleo de Estudos da Violência da USP.  
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população coagida pelo medo da violência. Como criar uma política de assistência à 

infância e adolescência que garanta os direitos da juventude de maneira efetiva? 

Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, porém também existem múltiplas 

possibilidades interpretativas do estatuto conforme diversos interesses e 

entendimento sobre o que é ser jovem no Brasil. A falta de lazer, de programas 

inclusivos, da falta histórica de políticas públicas para a juventude, vêm sendo 

discutida por vários autores e organismos internacionais e nacionais, como exemplo  

a UNESCO, que  há muitos anos vem tratando das questões da juventude, bem 

como em pesquisas e trabalhos que discutem a violência e direitos humanos 

retratado a realidade juvenil. 

 Entretanto, a sociedade e, principalmente as instituições escolares parecem 

estar acuadas diante de tantas leis e imposições, sem preparo e suporte teórico para 

atender questões de violência e delinquência dentro e fora do ambiente escolar. 

Quando analisamos o gráfico 18, é possível, compreender melhor as situações que 

temos como desafios.  

 O gráfico 18 aponta o tipo de drogas utilizadas pelos adolescentes. 

 

 

Gráfico 18 – Tipo de drogas utilizadas por adolescentes 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 
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 Os dados revelam o expressivo número de adolescentes que declararam 

usar maconha, 29,10% e que este número ultrapassou o percentual de adolescentes 

usuários do tabaco que foi 18,37%. Em seguida temos a cocaína com 13,36% e 

apenas 8,56% declararam não fazer uso de drogas.  

 De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2012 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia  e Estatística (IBGE), Curitiba é a 

segunda capital brasileira em consumo de drogas por estudantes adolescentes. 

Segundo o estudo, 14,4% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental da 

cidade fizeram, uso de algum tipo de droga dentro de um universo de 27.277 alunos 

do 9º ano do ensino fundamental (20.439 adolescentes estudando em escolas 

públicas e 6.838 em particulares). Portanto, 3.930 estudantes na faixa etária dos 13 

a 15 anos cursando o 9º ano em 2012, tiveram acesso a algum tipo de droga, como 

maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança-perfume e ecstasy.  

 Os estudantes de Curitiba que participaram da pesquisa que admitiram que 

a droga ilícita mais utilizada nos últimos 30 dias que antecederam o contato para a 

pesquisa foi a maconha. Esta droga é usada por 31,9% dos pesquisados de duas a 

três vezes por semana. Outro dado alarmante é que 10% dos entrevistados afirmam 

fazer uso da maconha de três a nove vezes por semana e 9,7% afirmaram fazer uso 

semanal acima de 10 vezes. Por outro lado, o crack foi a substância entorpecente 

pesquisada que apontou o menor índice de uso. Dentre os pesquisados, 96,8% 

afirmaram que nunca tiveram contato com o crack.  

 É importante destacar a ocorrência de saída dos adolescentes da instituição 

socioeducativa. O gráfico 19 demonstra os dados sobre o término de cumprimento 

da medida, extinção da medida socioeducativa, evasão entre outros fatores 

determinantes para o desligamento do adolescente da instituição. 
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Gráfico 19 – Ocorrência de saída da instituição 

 

Fonte: PARANÁ - Relatório DEASE, 2015. (Adaptado pela autora). 

 No gráfico 19 cabe destacar que em relação à saída da unidade de medida de 

internação, 25,89% dos adolescentes saem diretamente para o cumprimento da 

medida de liberdade assistida, sendo que de acordo com orientações do SINASE, 

neste tipo de medida socioeducativa os adolescentes, assim como suas famílias, 

serão acompanhados e monitorados por um técnico que atenderá no máximo vinte 

adolescentes. Quanto à saída por liberdade os dados apontam 18,42% dos 

adolescentes e em extinção de medida socioeducativa 16,38%. A partir do momento 

em que se considerar que a aplicação ou execução da medida socioeducativa é 

“despropositada”, por qualquer razão, é possível sua extinção. Este procedimento 

está previsto no Art. 46 da Lei Federal Nº 12.594/2012 a qual instituiu o SINASE 

regulamentando a execução das medidas socioeducativas. 

      Art. 46.  A medida socioeducativa será declarada extinta:  
      I - pela morte do adolescente;  
      II - pela realização de sua finalidade;  

III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime 
fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva;  
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IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de 
submeter-se ao cumprimento da medida; e  

      V - nas demais hipóteses previstas em lei.  
§ 1

o
  No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida 

socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária 
decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o 
juízo criminal competente.  
§ 2

o
  Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertida em pena 

privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento da 
medida socioeducativa.  
Art. 47.  O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência 
máxima de 6 (seis) meses, a contar da data da expedição, podendo, se 
necessário, ser renovado, fundamentadamente.  
Art. 48.  O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou 
responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar 
aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção 
até decisão final do incidente.  
§ 1

o
  Postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que aplicou a 

sanção e havendo provas a produzir em audiência, procederá o magistrado 
na forma do § 1

o
 do art. 42 desta Lei.  

§ 2
o
  É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a 

adolescente interno, exceto seja essa imprescindível para garantia da 
segurança de outros internos ou do próprio adolescente a quem seja 
imposta a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao defensor, ao 
Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 (vinte e quatro) horas 
(SINASE, 2012). 

 

 Os dados apontam que 14,92% dos adolescentes receberam sentença de 

desinternação de acordo com o Art. 121 do ECA “ § 6º Em qualquer hipótese a 

desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público” 

(ECA, 1990). 

 Há situações em que o adolescente cumpre medida socioeducativa e o juiz 

concede um prazo para a realização de determinado ato no processo e este prazo 

expira. Neste caso, considera-se que a saída do adolescente deverá ocorrer por 

decurso do prazo. Em casos de saída por decurso de prazo os índices apontam 

2,4%. 

 Também se observa o pequeno índice de 0,97% do número de adolescentes 

encaminhados a comunidades terapêuticas que são instituições sem fins lucrativos 

com objetivo de recuperar os dependentes em substâncias psicoativas e outros 

agentes causadores de dependência química. 

 A desinternação compulsória (quando o adolescente atinge 21 anos de 

idade) aponta um índice de 0,55%. Esta desinternação está prevista no Art. 121, 

parágrafo 5º do ECA “ A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade” 

(ECA, 1990). 
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2.3. CENTROS DE SOCIOEDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO E CURITIBA: BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Os Centros de Socioeducação do Estado do Paraná são unidades 

pertencentes ao Governo do Estado, mantidos pela Secretaria da Justiça, Cidadania 

e Direitos Humanos, criados com objetivo de executar o programa de internação 

provisória, medidas de internação e semiliberdade, de acordo com as normatizações 

estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Há duas formas de 

internação, a provisória que dura no máximo 45 dias, e de duração mais longa, que 

pode ser de 6 meses à no máximo 3 anos.  

 Ao receber a medida de internação, o adolescente é conduzido para um 

Centro de Socioeducação mais próximo à sua comarca. Dentro do período de 6 

(seis) meses de internação, o adolescente passa por uma avaliação realizada pela 

equipe técnica (psicólogo, assistente social, pedagogo, educador social) sendo que 

um relatório é emitido e encaminhado para análise do Juiz.  

 O Centro de Socioeducação Curitiba, atende somente internação provisória 

em que o adolescente permanece interno até 45 dias. Durante este período, o 

adolescente participa de várias atividades de rotina incluindo a escolarização.  

A medida socioeducativa de internação, como a que ocorre no Centro de 

Socioeducação São Francisco, é por tempo determinado, não ultrapassando o 

período de 3 (três) anos.  

 Nos próximos itens, apresenta-se a rotina diária, o perfil dos adolescentes 

infratores em medida de internação assim como a caracterização histórica dos 

referidos Centros Socioeducativos. Para compreender a realidade atual é primordial 

um estudo que caracterize historicamente tais unidades socioeducativas. Desta 

forma, por meio de pesquisa documental e bibliográfica, demonstra-se de forma 

sucinta o contexto histórico em que as unidades pesquisadas foram fundadas. 

 O Centro de Socioeducação São Francisco data 1965, com denominação 

Escola para Menores Professor Queiroz Filho; muitos anos depois, mais 

precisamente em 1994 foi fundado o Centro de Socioeducação Curitiba. 
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2.3.1. Caracterização Histórica dos Centros de Socioeducação São Francisco e 

Curitiba 

 

 Para compreender a realidade atual dos Centros de Socioeducação São 

Francisco e Curitiba é primordial um estudo que caracterize historicamente tais 

unidades socioeducativas. Através de pesquisa documental e bibliográfica, foi 

realizado o trabalho de acordo com o contexto histórico que as unidades 

pesquisadas foram fundadas. O Centro de Socieoducação São Francisco data 1965, 

com denominação Escola para Menores Professor Queiroz Filho; muitos anos 

depois, mais precisamente em 1994 é fundado o Centro de Socioeducação Curitiba. 

 Fatos históricos como a criação em 1923 do Juizado de Menores do Paraná, 

demonstram que havia preocupação em estabelecer normas para o tratamento às 

crianças e adolescentes excluídos, regulamentando tutela, pátrio poder, 

delinquência e liberdade vigiada. Neste contexto, o adolescente privado de liberdade 

era considerado um delinquente e sua trajetória de vida era evidenciada mais do que 

o próprio ato praticado. 

 No Paraná, mais especificamente em Piraquara, foi instituída a Escola para 

Menores Professor Queiroz Filho (1965) cujo objetivo principal era retirar os 

adolescentes infratores do convívio social, sendo que não havia relações com o 

sistema de ensino. Para a sociedade o disciplinamento estava em primeiro plano e 

questões sobre direitos humanos e formação de cidadãos não apresentavam 

relevância. 

 Os anos foram passando, novas leis foram criadas, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente foi instituído e a Escola para Menores Professor Queiroz Filho 

transformou-se no Programa de Educação em Unidades Socioeducativas - 

PROEDUSE São Francisco com práticas pedagógicas vinculadas à Secretaria do 

Estado de Educação as quais merecem estudo sistemático e aprofundado. 

 A criação da Escola para Menores Professor Queiroz Filho foi importante 

para separar os presos adultos, menores abandonados e os adolescentes infratores. 

De acordo com os estudos de Colombo (2002), a Colônia Infantil foi instituída em 

1926 antes do surgimento do Juizado de Menores de Curitiba, onde os adolescentes 

infratores eram mantidos no mesmo espaço dos menores abandonados. Após o 

surgimento do juizado, leis e institutos foram criados como abrigos. Houve a 
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tentativa de separar os infratores em Escolas de Reforma e os abandonados em 

Escola de Preservação e Patronato Agrícola.  

 

A Escola de Reforma e Preservação masculina foi transferida, em 1928, 
para um espaço junto à Estação Experimental do Bacacheri, em alas 
separadas. Realizava assim a intenção da lei de 1909, da Colônia Infantil – 
que desejava preservar os jovens da pobreza, não aceitando criminosos, e 
a de 1918, do Instituto Disciplinar – com objetivos de regeneração dos 
delinquentes. A tentativa de separar infratores dos presos adultos no 
Paraná e que deu origem a Queiroz Filho começa com o Instituto 
Disciplinar, em 1918; depois a criação da Escola Masculina do Bacacheri, 
em 1928; depois para a Escola de Reforma do Canguiri, em, 1933 e por fim 
para a Escola para Menores Professor Queiroz filho, em 1965 (COLOMBO, 
2002, p. 92). 

 
 Até então, estas instituições não se caracterizavam como escola 

principalmente por não estarem vinculadas à Secretaria de Estado da Educação. No 

Paraná o atendimento ao adolescente infrator em uma unidade própria começou a 

ser pensada no final da década de 1950, com a idealização da Queiroz Filho a qual 

foi projetada a partir de 1958, mas a sua construção só começou a se concretizar a 

partir de 1963. 

 

Enquanto isso, uma nova escola para abrigar os infratores estava sendo 
projetada. Ao sul do rio Canguiri, próximo à Escola da Granja Canguiri, no 
Município de Piraquara, ficava o Complexo Penitenciário Estadual, com 
seus presídios feminino e masculino, a Colônia Penal Agrícola, o Leprosário 
e o Manicômio. Havia espaço físico para novas construções, fazendo com 
que saíssem da prancheta os primeiros projetos arquitetônicos de uma 
estrutura para acomodar adolescentes infratores condenados pela justiça. 
As primeiras plantas são datadas de 1958 (COLOMBO, 2002, p.117). 

 
 Assim, no ano de 1964 foram construídas novas instalações junto ao 

Complexo Penitenciário de Piraquara passando a se chamar Escola Correcional. Em 

1965, esta escola com o nome de Estabelecimento Correcional do Canguiri, passa 

para o Departamento de Estabelecimentos Penais da Secretaria dos Negócios do 

Trabalho e Assistência Social. Esta Escola Correcional, recebe a denominação de 

Escola para Menores Professor Queiroz Filho vinculada ao departamento acima 

citado. Este nome foi uma homenagem do governador da época, Ney Aminthas de 

Barros Braga ao colega de partido, professor e advogado Antônio de Queiroz Filho o 

qual havia falecido no ano de 1963. A transferência do Estabelecimento Correcional 

do Canguiri para a Queiroz Filho foi lenta, sendo que as construções foram iniciadas 

em 1963, a inauguração em 1965 e o funcionamento somente ocorreu em 1966 

(COLOMBO, 2002). 
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 No ano de 1969, a Escola para Menores Queiroz Filho passa a pertencer à 

Secretaria de Trabalho e Assistência Social e mesmo assim continua sendo 

conhecida pela repressão e violência. Era o período de ditadura militar no Brasil e o 

governo de Paulo Pimentel enfrentava um momento de inseguranças. De acordo 

com Colombo (2002), nesta época foram implantadas no Brasil as unidades da 

FEBEM (Fundação de Bem Estar do Menor) através do Decreto nº 14.086 de 04 de 

fevereiro de 1969 foi retirado o controle da Queiroz Filho da Secretaria do Trabalho e 

Assistência Social, passando a instituição para o Instituto de Assistência ao Menor. 

Em novembro de 1974, o Instituto de Assistência ao Menor fica subordinado à 

Secretaria de Estado da Saúde e do Bem Estar Social através da Lei nº 6.636 onde 

o governo não considerava a Queiroz Filho como uma escola vinculada à Secretaria 

de Estado da Educação. Em 10 de outubro de 1979 é promulgada a Lei nº 6.697 a 

qual instituiu um novo Código de Menores. 

 

O Código de Menores de 1979 previa um corpo técnico para proceder à 
recepção, triagem e a observação do menor, antes de encaminhá-lo ao 
internamento ou adotar medida de assistência. Esse corpo técnico deveria 
considerar o aspecto social, médico e psicopedagógico do sujeito 
(COLOMBO, 2002, p.129).   

 
 Em 1987 a Escola para Menores Professor Queiroz Filho passa a pertencer 

à Fundação de Ação Social do Paraná (FASPAR) e o Instituto de Assistência ao 

Menor é extinto.  

 Em 21 de novembro de 1990 é promulgada a Lei 8.069 sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), o qual complementa os aspectos jurídicos e de 

assistência educacional para o atendimento aos menores em situação de risco. Para 

atender aos dispositivos legais do ECA, a Escola para Menores Queiroz Filho, em 

novembro de 1992 passa a chamar-se Unidade Social Oficial Educandário São 

Francisco e em 10 de dezembro do mesmo ano, pela Lei nº 10.170, passou a 

denominar-se Educandário São Francisco. 

 A partir de 2004, de acordo com princípios determinados pelo Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, o Educandário São Francisco 

passa a denominar-se Programa de Escolarização nas Unidades Socioeducativas -  

(PROEDUSE), por meio da Resolução nº1417/2005, publicado no Diário Oficial nº 

6994 de 16 de Junho de 2005 com o objetivo de viabilizar a escolarização básica, 

por meio da modalidade Educação de Jovens e Adultos, no nível Fundamental e/ou 
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Médio, aos adolescentes em conflito com a lei, privados de liberdade nos Centros de 

Socioeducação (CENSE). 

 Cabe mencionar que com as novas normas, ocorreram várias mudanças, 

inclusive no nome da instituição. Assim, o Educandário São Francisco passou a ser 

denominado PROEDUSE São Francisco e está localizado na Avenida Brasília s/n, 

Vila Macedo no município de Piraquara, Estado do Paraná. O Centro de 

Socioeducação São Francisco é uma instituição que abriga adolescentes em medida 

socioeducativa de internação que cometeram ato infracional e por determinação 

judicial, após sentença final, cumprem esta medida. Os adolescentes frequentam 

aulas na própria unidade socioeducativa em espaço destinado à escolarização. 

 As matrículas são vinculadas ao CEEBJA Centro de Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos Dr. Mário Faraco, situado na Avenida Brasília, S/N em 

Piraquara e vinculado às Secretarias de Estado da Educação e Secretaria de 

Segurança Pública do Paraná, sendo que o PROEDUSE São Francisco é uma 

APED (Ação Pedagógica Descentralizada) pertencente ao CEEBJA Mário Faraco. 

Atualmente o PROEDUSE São Francisco atende no máximo 80 adolescentes do 

sexo masculino em medida socioeducativa de internação regulamentado pelo 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que busca articular a 

corresponsabilidade da família, comunidade e Estado para o desenvolvimento de 

programas de atendimento ao adolescente. Esse mesmo sistema estabelece ainda 

as competências e responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do 

adolescente, que devem sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em 

diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais 

como o Poder Judiciário e o Ministério Público.  

 A Lei 12.594/2012, que trata do SINASE, regulamenta a execução de 

medidas socioeducativas, traz disposições gerais, não especificando normas 

direcionadas diretamente para a regulação do atendimento educacional nas 

unidades. Já o Parecer 4/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação traz regras de prestação educacional, porém, direcionadas ao 

sistema prisional adulto, podendo ser utilizadas como parâmetro, no que for 

aplicável ao sistema socioeducativo. 

 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo preconiza a 
consolidação de parcerias com órgãos executivos do sistema de ensino, 
visando o cumprimento do capítulo IV do ECA e, sobretudo, a garantia de 
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regresso, sucesso e permanência dos adolescentes na rede formal de 
ensino. Dentre as políticas públicas de atendimento aos adolescentes 
privados de liberdade, está a garantia do direito à escolarização” (BRASIL, 
2012). 

 
 Portanto, é necessário buscar as diretrizes e normas aplicáveis ao direito à 

educação no sistema socioeducativo em disposições legais como a Constituição 

Federal e o Plano Nacional de Educação. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não contempla 
dispositivos específicos sobre a educação no sistema socioeducativo, 
omissão corrigida no Plano Nacional de Educação. Este, com duração de 
dez anos, prevê, entre objetivos e metas da educação de jovens e adultos: 
implantar, em todas as unidades prisionais e socioeducativas, programas de 
educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio, assim como de 
formação profissional, contemplando as metas relativas ao fornecimento de 
material didático-pedagógico pelo Ministério da Educação (MEC) e a oferta 
de programas de educação à distância (LDBEN, 1996). 

 
 A proposta da Modalidade de Ensino - Educação de Jovens e Adultos 

objetiva criar situações de ensino e aprendizagem adequadas às necessidades 

educacionais para aqueles que por algum motivo não tiveram acesso na idade 

própria, realizando suas funções reparadora, equalizadora e permanente, conforme 

determinado no Parecer 11/00-CEB/CNE. A restauração do direito negado, o direito 

a uma escola de qualidade e o reconhecimento da igualdade de todo e qualquer 

cidadão, a possibilidade de regresso no sistema educacional e da atualização 

permanente de conhecimentos, deverão nortear a Proposta Pedagógica (CEB/CND 

11/2000). 

 Nesse sentido, o SINASE objetiva o desenvolvimento de ações 

socioeducativas baseadas nos princípios dos direitos humanos e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de junho de 

1990. O ECA expressa direitos, afirmando o valor da criança e do adolescente como 

ser humano, o reconhecimento da situação de vulnerabilidade, a proteção integral 

por parte da família, sociedade e Estado. 

 A implementação do PROEDUSE nos Centros de Socioeducação ocorre por 

meio das Ações Pedagógicas Descentralizadas (APED) dos Centros Estaduais de 

Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA). 

 No CENSE São Francisco, funcionou como Núcleo Avançado de Estudos 

Supletivos (NAES) São Francisco vinculado ao Centro de Estudos Supletivos (CES) 
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Curitiba no período de 1993 a 1998. Em 1998 passou a ser denominado Centro de 

Educação Básica para Jovens e Adultos São Francisco.  

 A Resolução nº 1417/2005 que instituiu o Programa de Escolarização nas 

Unidades Socioeducativas (PROEDUSE), em seu Art. 2º cessou o funcionamento do 

CEEBJA São Francisco e indicou a transferência dos alunos: 

 

Art. 2º Fica cessado, a partir do 2º semestre de 2005, o CEEBJA São 
Francisco, do Município de Piraquara, passando a Unidade Socioeducativa 
Educandário São Francisco a ofertar o Programa PROEDUSE, nos termos 
da presente Resolução. Parágrafo único. Os alunos da educação de jovens 
e adultos da Unidade Socioeducativa Educandário São Francisco, 
vinculados ao CEEBJA São Francisco, deverão ser transferidos para o 
CEEBJA Ulisses Guimarães, do Município de Colombo, ao qual estará 
vinculada esta Unidade (PARANÁ, 2015, Resolução nº 1.417/2005).  

 
 No período de junho de 2005 a abril de 2008 o PROEDUSE São Francisco 

esteve vinculado ao CEEBJA Ulisses Guimarães – Ensino Fundamental e Médio.  

 Em abril 2008 a Resolução nº 1537/08 autorizou a vinculação do 

PROEDUSE São Francisco ao Colégio Estadual Ivanete Martins de Souza – Ensino 

Fundamental e Médio, em Piraquara. 

 Em janeiro de 2013 a Resolução nº 304/13 credenciou o CEEBJA Dr. Mário 

Faraco – Ensino Fundamental e Médio para a guarda e expedição da documentação 

escolar. 

 

Art. 1º Credenciar o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 
Adultos Dr. Mário Faraco – Ensino Fundamental e Médio, situado na 
Avenida Brasília, s/n, para guarda e expedição da documentação escolar 
dos alunos das descentralizações do Ensino Fundamental-Fase I e II e 
Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, do Centro de 
Socioeducação Proeduse São Francisco, situado na Avenida Brasília, s/n, e 
do Centro de Socioeducação Proeduse Fênix, situado na Avenida das 
Palmeiras, s/n, todas as instituições pertencentes ao município de 
Piraquara, NRE da Área Metropolitana Norte, mantidas pelo Governo do 
Estado do Paraná (PARANÁ, 2013, Resolução nº 304/2013). 

 
 O CEEBJA Dr. Mario Faraco, além da guarda e expedição de documentação 

escolar, incluiu o PROEDUSE São Francisco em seu Projeto Político Pedagógico 

bem como dispõe de 20 horas de auxiliar de direção atuando diretamente nesta 

unidade socioeducativa. 

 O Centro de Socioeducação São Francisco atende em média 70 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação. A 

escolarização ocorre da mesma forma que o CENSE Curitiba, na própria unidade 
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socioeducativa e com as mesmas parcerias SEED e SEJU sendo que este centro 

socioeducativo dispõe de 05 salas de aula. 

 A figura 3 mostra a entrada do Centro de Socioeducação São Francisco. 

 

Figura 3 – CENSE São Francisco 

 

Fonte: RAZERA, Marcia, 2016. 

 

 O Centro de Socioeducação São Francisco é uma unidade socioeducativa 

organizada onde os funcionários cumprem o previsto no cronograma diário. Esta 

organização pode ser verificada no quadro 1, com a rotina de trabalho dos 

educadores sociais. Desta forma, pode-se observar a rotina diária dos adolescentes. 

 

Quadro 1 – Atividades Realizadas no CENSE São Francisco 

Atividades Horário 

Despertar 6:30 – 7:00 

Rádio São Francisco 6:30 – 7:20 

Café 6:30 – 7:00 

Higiene Alojamento 7:00 – 7:20 

Encaminhamento para atividades escolares e contra turno 7:20 

Lanche da escola 9:30 

Retorno das atividades escolares e contra turno 11:00 – 11:30 

Banho para adolescentes que realizaram atividade esportiva pela manhã 11:00 – 11:30 

Almoço 11:30 – 12:30 

Recolhimento das marmitas e colheres 12:30 – 13:00 

Escovação de dentes 13:00 – 13:10 

Encaminhamento para atividades escolares e contra turno 13:10 

Lanche da escola 15:30 
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Banho para adolescentes que realizaram atividade esportiva a tarde 16:00 – 16:30 

Limpeza no alojamento e ala 16:30 – 17:00 

Ligar TV 17:00 

Janta 17:00 – 18:00 

Recolhimento das marmitas e colheres 18:00 

Material de leitura na Ala (preparação para ENEM) 18:00 – 22:00 

Desligar TV 00:00 

Horário de Dormir 00:00 

Fonte: Cronograma de atendimento CENSE São Francisco, 2016. (Adaptado pela autora). 

 

 Algumas atividades culturais e artísticas são desenvolvidas pelo 

PROEDUSE no contra turno escolar, como: Projeto de Leitura; Educomunicação 

desenvolvida nas dependências da Rádio Escola São Francisco constituindo um 

espaço pedagógico. Também são ofertadas atividades de musicalização 

desenvolvidas em espaço específico com instrumentos musicais e equipamentos de 

amplificação de voz. 

 Na figura 4 observa-se os adolescentes participando de atividades 

recreativas no ginásio de esportes. 

 

Figura 4 – Atividade esportiva no CENSE São Francisco 

 

Fonte: SANTOS, Lindomar, 2014. 

 

 Os adolescentes participam de atividades esportivas de acordo com a grade 

curricular escolar em aulas de Educação Física e também de atividades esportivas 

no campo ou ginásio com a participação da equipe de educadores. Outra atividade 

que desperta o interesse nos adolescentes é o Karatê, ofertado em parceria com a 

Associação Educacional de Desenvolvimento Humano e Social. 
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2.3.1.1. Organização do Atendimento do Centro de Socioeducação São Francisco 

 

 A organização interna do Centro de Atendimento Socioeducativo - CENSE 

São Francisco está configurada em 04 (quatro) alas que prevê a progressão dos 

adolescentes pelas mesmas de acordo com o percurso formativo, ou seja, a 

incorporação dos princípios socioeducativos no cumprimento na Medida 

Socioeducativa de Internação. Há também a ala destinada aos adolescentes que 

apresentam problemas de relacionamento e convívio social. Esta ala é chamada 

“anexo” e funciona como medida protetiva. 

 Considera-se percurso formativo o trajeto percorrido pelo adolescente desde 

o seu ingresso no CENSE São Francisco até a sua desinternação, sendo dividido 

em 4 (quatro) fases com atendimento à saúde; escolarização formal; estudo das 

normas de convivência do CENSE São Francisco; atividades esportivas, culturais, 

cívicas, sociais e recreativas; visita familiar; atendimento realizado pelo serviço 

social; psicologia; terapia ocupacional; qualificação profissional; assistência religiosa. 

A mudança de fase sempre ocorre após o estudo de caso realizado pela equipe 

técnica (psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagoga da unidade, 

pedagoga da escola, educador social). 

 A primeira fase tem duração de 30 a 40 dias em média, iniciando com a fase 

da recepção (7 a 10 dias) com atendimento individual dos setores de serviço social, 

psicologia, pedagogia, saúde, terapia ocupacional e segurança. Após este período, é 

realizada uma avaliação para ingresso nas atividades coletivas como oficinas 

ocupacionais enfatizando as práticas socioeducativas em oposição ao discurso 

transgressor. Aos poucos o adolescente é inserido em atividades esportivas no 

ginásio de esportes, atividades dirigidas com o educador social no solário e 

escolarização. 

 Na segunda fase (duração de 3 a 4 meses) o trabalho está voltado à 

redução do uso de gírias e o emprego de expressões de cortesia. O adolescente 

frequenta a escolarização formal, atividade esportiva e atividades cultuais internas, 

além da responsabilidade da limpeza do alojamento, o aprendizado da rotina diária e 

aquisição de hábitos de higiene. Nesta fase a equipe técnica composta por duas 

psicólogas, uma pedagoga e uma assistente social realiza o primeiro relatório para o 

estudo de caso. 
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 A intensificação de atividades que objetivam a finalização do Plano Individual 

de Atendimento ocorre na terceira fase e o adolescente participa da construção das 

propostas e compromissos assumidos perante a equipe. Há uma reavaliação deste 

plano e o adolescente pode conquistar algumas compensações como: visita familiar 

diferenciada, futebol com os educadores sociais, assistir televisão em sala própria, 

almoço com a família dentro da unidade socioeducativa, participar de qualificação 

profissional. 

 Desta forma, após o adolescente passar por estas três fases, considera-se 

que está apto a participar de atividades fora da unidade socioeducativa. Neste 

momento ele é transferido para um local especial denominado Casa São Francisco 

com ambiente preparado para que o adolescente adquira autonomia. Neste local 

convivem no máximo 5 (cinco) adolescentes, sendo que todos devem colaborar nas 

tarefas de limpeza e organização do ambiente. 

 A oferta do Ensino Fundamental (Fase I e Fase II) e Médio pela modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA) está organizada de acordo com a legislação 

vigente e com as Matrizes Curriculares que compõem a Proposta Pedagógica 

Curricular do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) 

Dr. Mário Faraco – Ensino Fundamental e Médio. Os conteúdos curriculares a serem 

trabalhados no PROEDUSE São Francisco são determinados conforme a Proposta 

Pedagógica Curricular do CEEBJA Dr. Mário Faraco – Ensino Fundamental e Médio 

ao qual o PROEDUSE São Francisco está vinculado, norteando a elaboração do 

planejamento anual e plano de trabalho docente a ser desenvolvido pelos 

professores. A organização do atendimento considera o estabelecido no ECA, art. 

123, parágrafo único: 

 

Art. 123 - A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida 
rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da 
infração. Parágrafo Único. Durante o período de internação, inclusive 
provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas (BRASIL, 2015). 

 
 Considera também a Deliberação nº 05/10 – CEE/PR, que estabelece 

Normas para a Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental e Médio, no 

Sistema de Ensino do Paraná e a Instrução Normativa nº 002/14 – SUED/SEED que 

organiza a oferta das disciplinas para os cursos do ensino fundamental – Fase II e 

Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  
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 De acordo com esta organização, no Programa de Educação em Unidade 

Socioeducativa São Francisco, o aluno tem direito a matrícula em até (04) quatro 

disciplinas simultaneamente, de forma presencial com atendimento individual. Outra 

característica importante nesta modalidade de ensino é a possibilidade do aluno ser 

matriculado e transferido em qualquer época do ano, observando: Fase I com oferta 

de uma turma pela manhã com atendimento presencial e classificatório para 

promoção para Fase II.  

 A organização do atendimento escolar ocorre de segunda a sexta-feira, 

observando a proposta pedagógica e a organização do CENSE, respeitando às 

determinações relativas à segurança, ressaltando que a matrícula ocorre a qualquer 

momento do ano letivo conforme encaminhamento judicial. Para a oferta das 

disciplinas é analisado caso a caso, considerando: séries concluídas, disciplinas 

concluídas ou carga horária cursada, avaliações registradas na ficha individual do 

adolescente e situação de segurança, tanto individual como em relação ao grupo. 

 O cronograma das disciplinas obedece a normas internas de segurança e 

sua elaboração considera o número máximo de alunos por turma 8 (oito), o número 

de salas de aula 9 (nove). 

 A viabilização do Programa Educacional em Unidade Socioeducativa prevê a 

atuação de agentes educacionais, professores e pedagogos concursados, com o 

objetivo de garantir a efetivação das atividades educacionais. O PROEDUSE São 

Francisco dispõe de 11 (onze) professores pertencentes ao Quadro Próprio do 

Magistério da Secretaria do Estado da Educação. Também faz parte da equipe 01 

(uma) coordenadora, 01(uma) agente I (função de serviços gerais) e 01(uma) agente 

II (função administrativa). Esses profissionais são selecionados por meio de edital 

específico de acordo com o disposto na Resolução Conjunta n° 01/2011 – 

SEED/SEJU/SECJ para atuarem no PROEDUSE São Francisco. 

 A execução do PROEDUSE é de responsabilidade da Secretaria de Estado 

da Educação (SEED) anteriormente com parceria estabelecida com a Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social (SEDS) a qual foi extinta em 2014. A parceria foi 

transferida para a Secretaria da Justiça e Cidadania e Direitos Humanos (SEJU). 
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2.3.2. Caracterização do Centro de Socioeducação Curitiba 

 

2.3.2.1. Breve Histórico 

 

 Com o objetivo de estabelecer um comparativo entre práticas pedagógicas e 

também por indicação do Departamento de Atendimento Socioeducativo, optou-se 

por pesquisar o Centro de Socioeducação Curitiba, o qual está localizado no bairro 

Capão da Imbuia, Curitiba, Paraná. Por meio de pesquisa em documentos 

arquivados no CENSE Curitiba, constatou-se o seguinte histórico: 

  Segundo histórico relatado no Plano Político Pedagógico do Centro de 

Socioeducação Curitiba, “no início de 1993 os órgãos envolvidos no atendimento ao 

adolescente infrator (Tribunal de Justiça do Estado, 49ªVara Judicial-Vara de 

Adolescentes em Conflito com a Lei, Procuradoria Geral de Justiça, Defensoria 

Pública, Secretaria do Trabalho e da Ação Social, (Instituto de Ação Social), 

Secretaria de Estado da Segurança Pública (Delegacia do Adolescente) iniciaram 

conversações para a estruturação de um centro de atendimento integrado” (Plano 

Político Pedagógico do CENSE Curitiba, 2014, p. 16). 

 

 As conversações fluíram para um protocolo de intenções assinadas em 27 
de outubro de 1993 através do qual os órgãos envolvidos manifestaram a 
vontade de viabilizar um centro integrado a ser implantado nas 
dependências do antigo Centro de Estudo, Diagnóstico e Indicação de 
Tratamento – CEDIT, localizado à Rua: Pastor Manoel Virgínio de Souza, 
1310, A, bairro Capão da Imbuia. O Termo de Cooperação criado foi 
assinado pelos representantes dos seguintes órgãos: Tribunal de Justiça do 
Estado, 49ª Vara Judicial (Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei), 
Procuradoria Geral de Justiça, Secretaria de Estado da Justiça e da 
Cidadania, Defensoria Pública, Secretaria do Trabalho e da Ação Social, 
(Instituto de Ação Social), Secretaria de Estado da Segurança Pública - 
Delegacia do Adolescente. 
 Com objetivo de criar condições físicas para a implantação do novo centro 
integrado, o Instituto de Ação Social do Paraná, em 1993, iniciou as 
reformas do Prédio. Em 26 de março de 1994 o Serviço de Recepção e 
Triagem de Menores (SETREM) e a Delegacia de Proteção ao Menor 
(DPM), hoje Delegacia do Adolescente (DA), até então localizados a Rua 
Tamoios 1250, Bairro Vila Isabel, mudaram para as novas instalações. O 
Centro foi inaugurado provisoriamente em 31 de março de 1994. A partir da 
inauguração o novo projeto foi chamado de Centro Integrado de 
Atendimento ao Adolescente Infrator (CIAADI) e a denominação Serviço de 
Recepção e Triagem de Menores (SETREM) passou para Serviço de 
Atendimento Social (SAS), incluindo os programas de Recepção e Triagem 
e Internação Provisória Masculina e Feminina. Faltava ainda a transferência 
para o novo local da Vara da Infância e da Juventude, do Ministério Público 
e da Defensoria, fato este que se concretizou em 18 de julho de 1994. Até 
então a Vara atendia no Centro de Curitiba, em local separado dos demais 
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órgãos. A inauguração definitiva com a presença dos 05 órgãos que 
integram o CIAADI aconteceu em 19 de agosto de 1994. 
Em 26 de março de 2000 o Serviço de Atendimento Social - SAS passou a 
atender, além dos adolescentes com medida de internação provisória (45 
dias) também os adolescentes em descumprimento de medida (90 dias). A 
partir de janeiro de 2001 o Serviço de Atendimento Social passou a 
gerenciar, também, o abrigamento dos adolescentes que aguardam 
definição por parte da autoridade judiciária, sendo que até então o 
abrigamento era atendido pela Delegacia do Adolescente. 
No início de março de 2001 as adolescentes que cumpriam a medida de 
internação Provisória na Unidade Social Joana Miguel Richa, foram 
transferidas para as dependências do Serviço de Atendimento Social. O 
programa de internação provisória retornou para a mesma unidade em 
dezembro 2001 por decisão do Poder Judiciário. Em março de 2002, as 
adolescentes da Internação Provisória Feminina, por determinação da 
Corregedoria do Tribunal de Justiça, passaram a ser atendidas em definitivo 
nas dependências reformadas deste Serviço de Atendimento Social. Em 
fevereiro de 2004 o Instituto de Ação Social do Paraná - IASP em parceria 
com a Secretaria da Educação cria um programa de escolarização dentro 
das Unidades Sociais que atendem adolescentes Infratores. Em 2007 o 
Governo de Estado extingue o IASP e cria a Secretaria de Estado da 
Criança e da Juventude (SECJ) em 15 de agosto de 2007 por meio da Lei 
15.604 a qual fica responsável pelas unidades socioeducativas do Estado 
do Paraná. Desta forma, a denominação de SAS Curitiba é substituída por 
Centro de Socioeducação - CENSE Curitiba de acordo com o Decreto n. 
7663 de 15/12/2006 (PPP - Plano Político Pedagógico do CENSE Curitiba, 
2014, p. 17-19). 
 

 Estas ações estiveram em conformidade com o artigo 88, inciso V do 

estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que prevê: “integração operacional de 

Órgãos do Judiciário, Ministério Público, defensoria, segurança Pública e Assistência 

Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilizar o atendimento 

inicial a adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional” (BRASIL, 1990). 

 Em 2011 é criada a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 

Social (SEDS) a qual foi extinta e substituída em 2014 pela Secretaria de Estado da 

Justiça Cidadania e Direitos Humanos (SEJU), sendo a atual responsável por todos 

os Centros Socioeducativos do Estado do Paraná. 

 O Centro de Socioeducação de Curitiba está vinculado ao Sistema 

Socioeducativo do Estado do Paraná integrando uma rede de outros 18 (dezoito) 

Centros de Socioeducação e 8 Programas de Semiliberdade. A capacidade de 

atendimento varia entre 80 a 100 adolescentes, de acordo com a demanda do 

Sistema de Justiça.  

 O direito individual do adolescente requer a inclusão e sua responsabilização 

vinculadas, além da política pública das medidas socioeducativas, com as interfaces 

dos diversos sistemas de políticas que promovem a garantia de seus direitos 

fundamentais. A comunidade socioeducativa tem por finalidade a articulação com os 
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serviços e programas que viabilizam o atendimento dos direitos dos adolescentes, 

tais como: saúde, defesa jurídica, orientações sobre profissionalização, 

escolarização, esporte, lazer, cultura. Ressalta-se que as necessidades dos 

adolescentes são compreendidas levando-se em consideração os vínculos 

familiares, sociais e acessibilidade para a realização dos planos individuais. 

 O Centro de Socioeducação Curitiba disponibiliza uma equipe interdisciplinar 

no atendimento das necessidades sociais, psicológicas, pedagógicas, ocupacionais, 

saúde dentre outras. Também estabelece articulação com um conjunto de ações e 

parcerias através das organizações governamentais e não-governamentais. Assim 

sendo, trata-se de uma vinculação de apoio recíproco, buscando a inclusão social e 

familiar no processo diante da situação peculiar de desenvolvimento do adolescente.  

 A prática educativa proposta neste Programa Educacional em Unidade 

Socioeducativa propõe-se responder aos desafios apresentados para a Educação 

de Jovens e Adultos: universalização dos direitos de escolaridade aos jovens e 

adultos; a inclusão da educação de jovens e adultos (socioeducandos) como 

modalidade de educação básica; e o estabelecimento de uma pedagogia e 

metodologia próprias à modalidade de educação de jovens e adultos.  

 

2.3.2.2. Organização do Atendimento no Cense Curitiba 

 

 De acordo com pesquisa no Plano Político Pedagógico do CENSE Curitiba, 

(2014), constatou-se que inicialmente o adolescente é recebido pela enfermagem a 

fim de se verificar sinais e sintomas de saúde atual, bem como seu histórico de 

saúde. A integridade física é assegurada para a devida admissão na Unidade. 

Dessa forma é possível traçar um plano de atendimento integral para esse 

adolescente.  

 O Centro de Socioeducação Curitiba dispõe de um médico diariamente para 

complementar a recepção de cada adolescente e um médico psiquiatra para 

acompanhar os adolescentes que necessitam de um atendimento especializado, 

devidamente triado e indicado pela equipe técnica. O centro socioeducativo também 

dispõe-se de cinco profissionais da área técnica de enfermagem, dando suporte 24 

horas de assistência aos adolescentes. 

 A Rede Municipal de Saúde garante como referência a Unidade Básica de 

Saúde Iracema, para retirada de medicação, consultas de especialidades não 
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disponíveis no CENSE, bem como exames complementares. Em situações de 

urgência e emergência o adolescente é encaminhado ao Hospital do Trabalhador ou 

Unidade de Pronto Atendimento Cajuru. 

 É de suma importância o trabalho de educação em saúde dentro do centro 

socioeducativo, com a proposta de atendimento humanizado e voltado para as 

necessidades de cada adolescente. Semanalmente é realizado um trabalho com os 

adolescentes, previamente divididos em grupos, com o enfoque no uso de álcool, 

drogas e tabaco. Essas orientações são coordenadas pelo psiquiatra, que compõe o 

quadro de funcionários da unidade. A base dessa orientação está nas diretrizes do 

ECA, no que diz respeito ao uso de álcool e outras drogas, suas consequências 

fisiológicas, legais e sociais 

 A Proposta Política Pedagógica do CENSE Curitiba preconiza que “família é 

a primeira forma de socialização de um indivíduo. É na família que ocorre a 

formação de um ser em desenvolvimento, portanto, deve ser um espaço de 

acolhimento, proteção para a formação da criança e adolescente”. Infelizmente o 

adolescente em conflito com a lei nem sempre é beneficiado por um núcleo familiar. 

Proveniente muitas vezes de uma família conflitante, os vínculos familiares 

facilmente se rompem ou são frágeis. Justamente neste momento de internação 

deve ocorrer a efetivação do processo socioeducativo e a participação da família 

junto às intervenções técnicas torna-se primordial. O trabalho técnico é 

potencializado na busca de recuperar os vínculos familiares com a finalidade de 

estimular o processo reflexivo, conscientizando o adolescente das suas ações 

viabilizando a elaboração de sua proposta de vida, que por sua vez, contribuirá para 

o processo de reintegração social. 

 A Proposta Política Pedagógica do CENSE Curitiba também contempla as 

situações de adolescente proveniente de família com maior vulnerabilidade e risco, 

buscando nos Conselhos Tutelares a articulação para a inserção das famílias em 

programas sociais, garantindo o cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. 

 O Centro de Socioeducação Curitiba compreende internações diferenciadas 

atendendo a especificidades da medida socioeducativa estipulada pelo Juiz da 

Infância e da Juventude. A internação sanção é destinada aos adolescentes que 

descumpriram a determinação judicial. No CENSE há também as internações 

provisórias masculinas e femininas, adolescentes aguardando semiliberdade, 
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adolescentes aguardando apresentação para o Juiz e adolescentes internados no 

hospital psiquiátrico. Estas formas de internação exigem descrição minuciosa e 

receberão tópico específico no quarto capítulo, contendo relatos sobre a rotina diária 

e perfil dos adolescentes infratores em medida de internação no Centro de 

Socioeducação Curitiba. 

 A escolarização no Centro de Socioeducação Curitiba está respaldada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, no Capítulo IV, Artigo 53, que diz “A 

criança e o adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

assegurando-se lhes: igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” e no Artigo 124 que trata dos direitos do adolescente privado de liberdade, 

onde diz no inciso XI - “Receber escolarização e profissionalização” e no XII - 

“Realizar atividades, culturais esportivas e de lazer” (BRASIL, 1990). Para a 

efetivação do disposto legal, o CENSE Curitiba dispõe de 12 (doze) professores 

pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério da Secretaria do Estado da 

Educação. Também fazem parte da equipe 02 (duas) coordenadoras com 20 horas 

semanais e 01(uma) agente II (função administrativa). Esses profissionais são 

selecionados por meio de edital específico de acordo com o disposto na Resolução 

Conjunta n° 01/2011 – SEED/SEJU/SECJ para atuarem no Centro de 

Socioeducação Curitiba. 

 A oferta do Ensino Fundamental (Fase I e Fase II) e Médio, pela modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA) está organizada de acordo com a legislação 

vigente e com as Matrizes Curriculares que compõem a Proposta Pedagógica 

Curricular do Centro de Socioeducação Curitiba. Os conteúdos curriculares são 

contemplados no planejamento anual e no plano de trabalho docente a ser 

desenvolvido pelos professores.  

 Por outro lado, deve-se considerar a especificidade desta Unidade 

Socioeducativa de Internação Provisória, o que a diferencia do PROEDUSE São 

Francisco. Enquanto nesta o adolescente pode permanecer por 06 (seis) meses ou 

mais, no CENSE Curitiba o prazo máximo é 45 dias. Desta forma, a escolarização 

assume característica ímpar e fundamental neste período, sendo que o objetivo 

principal visa propiciar aos adolescentes, situações que favoreçam o processo de 

análise, construção e reconstrução de sua própria história, tendo em vista a melhoria 

da autoestima, o resgate do respeito próprio e coletivo.  
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 Para a efetivação deste objetivo, há necessidade de diagnosticar o estágio 

de aprendizagem que o adolescente se encontra, visando o aproveitamento das 

atividades de escolarização realizadas durante o período de internação provisória, 

internação sanção, bem como a continuidade dos estudos quando ocorrer o 

desligamento ou progressão de medida através de decisão judicial. Este 

atendimento educacional durante o período de privação de liberdade propõe o (re) 

estabelecimento do vínculo do socioeducando egresso com a escolarização.  

 De acordo com o pressuposto de que muitos adolescentes infratores se 

encontram afastados das salas de aula, a prioridade no Centro de Socioeducação, 

além da busca pelo conhecimento, amplia os horizontes vislumbrando o despertar 

no adolescente pelo prazer em aprender.  

 O Centro de Socioeducação Curitiba atende em média 110 adolescentes em 

internação provisória e internação sansão. Há também adolescentes aguardando 

semiliberdade, apresentação ao juiz e internados em hospital psiquiátrico.  

 Segue a figura 5 com a foto da entrada principal a qual dá acesso tanto ao 

Centro Socioeducativo Curitiba quanto à Delegacia do Adolescente e demais órgãos 

relacionados. 

 

 

Figura 5 – CENSE Curitiba 

 

Fonte: DEASE, (2015). 

 

 É importante salientar que a partir do momento em que o adolescente é 

apreendido, este permanece sob a tutela do Estado, sendo conduzido ao Centro de 

Socioeducação Curitiba passando por acolhimento institucional. A partir de então, 
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após recepção e acolhimento, ele fica sujeito à grade diária de atividades 

(cronograma) desenvolvida para ele. A programação das atividades ofertadas nos 

Centros de Socioeducação é elaborada e desenvolvida pelo setor pedagógico.  Este 

setor é responsável pela organização da maior parte das atividades, pela definição 

dos horários, tempo de duração, local de realização e instrutor responsável. É 

garantido o acesso de todos os adolescentes às atividades propostas, salvo quando 

entrar em desacordo com as normas de segurança ou com o projeto socioeducativo. 

O trânsito dos adolescentes para as atividades obedece à orientação e ao 

planejamento prévio do setor de segurança sendo que, tanto a condução quanto o 

monitoramento dos adolescentes durante as atividades são feitos pelos educadores 

sociais. Antes de todos os deslocamentos de um local para outro, os adolescentes 

são revistados pelos educadores sociais, para evitar que portem ou transportem 

consigo qualquer objeto indevido.  

 A escolarização se efetiva na própria unidade socioeducativa por meio do 

Programa de Educação em Unidades Socioeducativas (PROEDUSE) em parceria 

entre Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Secretaria da Justiça Cidadania e 

Direitos Humanos (SEJU). As atividades escolares são desenvolvidas pelo quadro 

de professores efetivos da SEED sendo que o CENSE Curitiba dispõe de 06 salas 

de aula destinadas aos adolescentes do sexo masculino e 02 salas de aula para as 

meninas. Os alunos frequentam as aulas em um dos dois turnos (manhã ou tarde) e 

no turno contrário à escolarização eles participam de oficinas de arte, rádio, 

informática e leitura. 

 Todos os adolescentes internos recebem atendimento técnico semanal por 

meio da equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e 

terapeuta ocupacional. Quando há necessidade recebem também atendimento à 

saúde realizada por médico psiquiatra, pediatra, dentista e enfermeiro. Todos os 

adolescentes podem receber visitas semanais de familiares (geralmente aos 

domingos). 

 No final do período de internação (45 dias), como forma de subsidiar o Juiz 

ou o Promotor na decisão de encaminhamento judicial do adolescente, é elaborado 

Relatório Técnico com informações disciplinares, pedagógicas e técnicas. 
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2.4. DIREITOS HUMANOS E SOCIOEDUCAÇÃO: REFLEXÕES NECESSÁRIAS 

 

 Os direitos humanos são universais, indissociáveis e interdependentes, 

mesmo para aqueles em situações de medida socioeducativa de privação de 

liberdade, o adolescente e seus direitos, deverão ser respeitados. Entende-se assim, 

que mesmo em situação de privação de liberdade, ninguém pode ser destituído dos 

direitos humanos. Por este motivo, pode-se dizer que esta é uma característica 

revolucionária dos direitos humanos, ou seja, os direitos são igualmente válidos para 

todas as pessoas, independentemente de suas crenças, religião, etnia, cultura, 

condição socioeconômica, e outras. 

 Segundo Baruffi, (2009), o direito à educação surge no final do século XIX e 

início do século XX na Europa. Porém no Brasil, em 1934 o ensino fundamental é 

reconhecido como um direito e como direito púbico subjetivo apenas a partir de 1988 

após a promulgação da Constituição Federal. Os direitos fundamentais, assim como 

o direito à educação estão previstos na Declaração dos Direitos Humanos.  

 

Em relação à educação, destaca-se os seguintes dispositivos legais: 
Declaração Universal dos Direitos Humanos - 10 de dezembro de 1948 – 
art. 26; Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem – Bogotá 
Resolução X+, Ata Final abril de 1948; Declaração Universal dos Direitos da 
Criança - 20 de novembro de 1959; Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais - 16 de dezembro de 1966 e ratificado pelo 
Brasil em 24 de janeiro de 1992; Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos - 22 de novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25 de 
setembro de 1992 (Pacto de San Jose da Costa Rica); Convenção sobre os 
Direitos da Criança – 20 de setembro de 1990; Constituição Federal de 
1988; Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei nº 8069 de 13 de julho de 
1990 ; LDB - Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Outros documentos 
que registram a educação como um direito fundamental: a Declaração 
Mundial sobre a Educação para Todos: Artigo 1. Satisfazer as necessidades 
básicas de aprendizagem (Jomtien, Tailândia, 1990); a Declaração e 
Programa de Ação da Conferência Mundial Sobre os Direitos do Homem: 
parágrafo 33 da primeira parte e parágrafo 80 da segunda parte (Viena, 
Áustria, 1993); parágrafo2 do Plano de Ação para a Década das Nações 
Unidades para a Educação no Domínio dos Direitos do Homem (1995-2004) 
(BARUFFI, 2009, p. 110). 

  
 A educação e os direitos humanos são princípios indissociáveis, sendo que 

a educação se constitui como um direito humano, imprescindível para a 

emancipação cidadã, ética e política dos sujeitos. Desta forma, compreende-se que 

educar em direitos humanos compreende a esfera política nacional e estadual, 

seguindo acordos internacionais, na qual o Brasil é signatário. 
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 Portanto, a partir do momento da promulgação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos houve a necessidade da elaboração de documentos 

especificando os direitos presentes na declaração com o objetivo de forçar os 

Estados a cumpri-la. Para a efetivação dos princípios estabelecidos nesta 

declaração, foram criados o Programa Nacional de Direitos Humanos e o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos, os quais sistematizam as ações 

prioritárias a serem executadas pelo Estado e sociedade civil. 

 Diante deste contexto, o governo federal, por meio do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, (2013), orienta que os estados elaborem seus 

Planos Estaduais como forma de dar visibilidade à educação em direitos humanos e 

definir estratégias de ação para a concretização da educação em direitos humanos. 

Cabe destacar que educar em direitos humanos constitui-se um compromisso do 

Estado de Direito, o que significa que todas as pessoas são submetidas ao respeito 

às leis promulgadas, à hierarquia das normas e dos direitos fundamentais. Para a 

efetivação desse processo, o Conselho Nacional de Educação estabelece 

orientações que relacionam os direitos humanos e a educação, por meio dos 

seguintes documentos: Diretrizes Gerais para a Educação Básica, Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil, Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental de 09 anos e Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio. 

 Assim, o Conselho Nacional de Educação conduziu o processo para a 

elaboração das Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, 

homologada em 30 de maio de 2012, por meio do Parecer n.º 08/2012 e da 

Resolução n.º 01/2012 – CNE. 

 

2.4.1. Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Estado do Paraná 

 

 No Estado do Paraná, segundo documento do Plano Estadual de Educação 

em Direitos Humanos, 2015, a cultura de Educação em Direitos Humanos requer 

uma organização social, fortalecendo a proximidade e o diálogo dos diversos setores 

sociais em favor do bem-estar social de direito, com a valorização do cidadão. Com 

base nesses princípios e concepções, e na sua prerrogativa de implementar ações 

de caráter interinstitucional para promover a efetivação dos direitos humanos e da 

Educação em Direitos Humanos e, ainda, conforme recomenda o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH), a Secretaria de Estado da Justiça, 
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Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (SEJU-PR), com orientação do Conselho 

Estadual de Educação do Paraná (CEE-PR), desencadeou um processo 

colaborativo e participativo com vistas a recepcionar proposições para construção do 

Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná entre os anos de 

2011 e 2014. 

 

A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (SEJU-
PR), promoveu diversos eventos com o com o envolvimento de demais 
órgãos governamentais, nos âmbitos estadual e municipal, contando com 
instituições privadas, organizações não governamentais e a sociedade civil 
organizada com o objetivo de construir modelos de organização e 
articulação social para promoção de cursos de formação, seminários, web 
conferências, círculos de diálogo, audiências públicas regionais e consultas 
públicas on-line como instrumentos para a efetivação da Educação em 
Direitos Humanos (PARANÁ, 2015, p. 10). 

 
 Foram realizadas onze audiências públicas, em oito regionais no Estado 

para construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná 

desde o ano de 2013, por iniciativa da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos do Paraná (SEJU/PR) a partir da Escola de Educação em Direitos 

Humanos do Paraná (ESEDH) no contexto do trabalho do Comitê de Educação em 

Direitos Humanos do Paraná (CEDH/PR), instância da SEJU/PR. 

 

Para os eixos constitutivos do PEEDH-PR, apresentaram proposições 
representantes de escolas públicas e privadas, universidades, conselhos 
comunitários, igrejas, unidades penais de todos os regimes (fechado, 
semiaberto, aberto), delegacias, unidades de atendimento de 
socioeducação, quartéis, indústrias, Sistema ‘S’, Ordem dos Advogados, 
Ministério Público, Varas de Execução Penal, Varas da Infância, Secretarias 
de Estado e de Municípios, Câmara de Vereadores, dentre outras 
instituições (PARANÁ, 2015, p. 11). 

 
 Por fim, a participação social foi disponibilizada, e mantida on-line, a sua 

versão preliminar, no sítio eletrônico do Comitê de Educação em Direitos Humanos 

do Paraná (www.cedh.justica.pr.gov.br), até o dia 05 de junho de 2014, durante trinta 

dias contados a partir da XI Audiência Pública. Permitiu-se, com isso, o 

encaminhamento de sugestões e recomendações relacionadas ao conteúdo dos 

seis eixos que estruturaram o PEEDH-PR em versão final, para estabelecer as 

prioridades da sociedade compreendidas em objetivos para a Educação em Direitos 

Humanos. “Os seis eixos estruturantes são: Educação Básica; Educação Superior; 

Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça, Segurança e Socieoeducação; 
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Educação não formal; Tecnologia e Dignidade Humana e o último eixo a Família” 

(PARANÁ, 2015, p. 11-46). 

 Este estudo mostrará um apanhado geral sobre os eixos essenciais 

contemplados no Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, com ênfase no 

eixo Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça, Segurança e 

Socioeducação. 

 Uma das linhas de ação do eixo Educação Básica considera as Diretrizes 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos do CNE/CP na educação básica do 

Estado do Paraná a base do planejamento e da implementação da educação em 

direitos humanos. 

 Outra linha de ação, de acordo com o Plano Estadual de Educação em 

Direitos Humanos, 2015, visa tornar a Educação em Direitos Humanos um dos eixos 

norteadores da gestão educacional, dos projetos políticos pedagógicos, das 

diretrizes curriculares, dos planos de ensino, dos materiais didáticos e dos 

processos de avaliação educacional, respeitando as diversidades das condições 

materiais e humanas. 

 O eixo Educação Superior, “além de considerar e refletir sobre a realidade 

estará, também, promovendo intervenções que requerem um trabalho prático, para 

além das salas e laboratórios físicos das Instituições de Ensino superior (IES), com 

perspectiva interdisciplinar e interinstitucional como recomendado no Art.12 das 

Diretrizes Nacionais de EDH.” (PARANÁ, 2015, p. 21). 

 O Art.12 das Diretrizes Nacionais de EDH preconiza que “as Instituições de 

Educação Superior estimularão ações de extensão voltadas para a promoção de 

Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos sociais [...], assim como com os 

movimentos sociais e a gestão pública.” (BRASÍLIA, 2012). 

 

Para tanto, as IES devem ser instruídas e incentivadas para a efetivação da 
educação em direitos humanos, em conformidade com as demandas e 
urgências sociais, de modo que todos os sujeitos do Ensino Superior, sejam 
gestores, docentes, estudantes, técnicos atuantes nesta esfera possam, ao 
mesmo tempo em que assumem condutas que expressem a EDH, 
contribuir, a partir de suas competências, com a proteção dos direitos de 
toda uma sociedade, combatendo a injustiça, a desigualdade, a 
discriminação, o desrespeito de qualquer tipo, e, permanentemente, 
desenvolver ações em favor da cultura de direitos humanos e da cultura da 
paz e não violência ( PARANÁ, 2015, p. 21). 
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 Para a efetivação das ações planejadas as Instituições de ensino Superior 

podem solicitar a criação de linhas de pesquisa científica na área de educação em 

direitos humanos nos programas de graduação e pós-graduação, incentivando o 

desenvolvimento de pesquisas científicas na área de Educação em Direitos 

Humanos, assim como a divulgação dos resultados. Da mesma forma incluir a 

temática educação em direitos humanos nos processos de formação acadêmica em 

caráter interdisciplinar e promover eventos para a divulgação de produções 

científicas e o compartilhamento de ações na área de EDH no formato de 

seminários, congressos, simpósios, entre outros (PARANÁ, 2015). 

 Garantir a perspectiva transversal e interdisciplinar da Educação em Direitos 

Humanos nos programas e projetos educacionais com a participação dos diversos 

setores sociais, atendendo ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas 

também compreende as ações contempladas no Plano Estadual de Educação em 

Direitos Humanos. O público alvo são os profissionais da educação, estudantes, 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, os Núcleos regionais de Educação do 

Estado do Paraná, as Instituições de Ensino Superior, o Conselho Estadual de 

Educação, as Universidades Públicas e Privadas.  

 

 

2.4.2. Direitos Humanos e a Socioeducação no Estado do Paraná 

 

 Compondo o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, é 

importante considerar o atendimento socioeducativo. Uma das linhas de ação 

voltadas para este trabalho visa desenvolver atividades culturais e esportivas (teatro, 

coral, grupo musical, campeonatos, entre outros), nas unidades de atendimento 

socioeducativo e estabelecimentos penais que elejam a Educação em Direitos 

Humanos como tema central para desenvolver a cultura da paz e da não violência. 

 Outra linha de ação, de acordo com o Plano Estadual de Educação em 

Direitos Humanos (PEDH), 2015 tem como principais objetivos: 

 

[...] estabelecer parcerias de caráter interinstitucional para o 
desenvolvimento de projetos socioeducacionais e culturais para a 
prevenção e o enfrentamento de quaisquer violações dos direitos humanos 
de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em atividade escolar. 
Também incentivar o desenvolvimento de atividades científicas, culturais, 
artísticas e esportivas que valorizem os elementos inerentes à Educação 
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em Direitos Humanos, como: cultura da paz, solidariedade, fraternidade, 
respeito, entre outros (PARANÁ, 2015, p. 16). 

 
 Cabe destacar que para o atendimento socioeducativo um dos objetivos 

enfatizados no PEDH é planejar e desenvolver projetos da Educação em Direitos 

Humanos nas Unidades de Atendimento Socioeducativo (UAS), Estabelecimentos 

Penais, com o objetivo de contribuir com a reintegração social. O público alvo são os 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação, adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, adultos que cumprem 

a pena de encarceramento, bem como os seus familiares. 

 Os parceiros e responsáveis estão divididos em quatro secretarias: 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos, Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Paraná; contemplando as unidades de atendimento 

socioeducativo e estabelecimentos penais (PARANÁ, 2015). 

 Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça, Segurança e 

Socioeducação é o terceiro eixo estruturante. Este eixo do Plano Estadual de 

Educação para os Direitos Humanos do Paraná é considerado o mais complexo por 

estar diretamente relacionado às expectativas de transformação e consolidação de 

uma educação em direitos humanos considerando os sistemas de segurança, justiça 

e socioeducação.  

 O Brasil é considerado um país com inúmeras belezas e riquezas naturais 

além da diversidade da fauna. Um país em que a atividade do setor agrícola é uma 

das mais importantes da economia, mas apesar das vantagens geográficas e 

climáticas, e do volume crescente da produção agrícola, o Brasil apresenta um 

panorama marcado pela fome e desigualdades sociais. Infelizmente é comum 

encontrarmos crianças e adolescentes em condições de miséria. A violência das 

ruas, a delinquência juvenil, o abandono por parte da família, a negligência 

institucional, a indiferença camuflada atrás de discursos demagógicos, a ausência 

de políticas públicas para o atendimento efetivo aos adolescentes e crianças, 

culminam com o triste cenário de infrações cometidas por menores. 

 

No Brasil, desde o início da década de 70, ao menos nas grandes cidades 
brasileiras, a existência de crianças e de adolescentes vagando pelas ruas, 
mendigando, vigiando veículos estacionados nas ruas, vendendo balas e 
doces junto aos semáforos, via de regra em troca de pequenas somas de 
dinheiro, vem sendo percebida como problema social. Pouco a pouco, uma 
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opinião pública inquieta, certamente influenciada pelo impacto que o rápido 
crescimento da criminalidade urbana violenta exerceu e vem exercendo 
sobre o comportamento coletivo, passa a suspeitar de um envolvimento 
crescente e inexorável desses jovens com o crime, principalmente daqueles 
procedentes dos setores mais pauperizados das classes trabalhadoras 
(ADORNO, 1999, p. 2). 
 

 Dentre os problemas sociais a criminalidade urbana representa a maior 

preocupação principalmente quando envolve adolescentes. Estes crimes e delitos 

são amplamente divulgados pela mídia e, muitas vezes, de maneira condenatória e 

preconceituosa, induz e manipula opiniões sobre a maioridade penal. Na sociedade 

fica evidente que muitas pessoas não compreendem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente principalmente no tocante à aplicação das medidas socioeducativas. Os 

adolescentes que cometem delitos são responsabilizados por esses atos infracionais 

por meio das medidas socioeducativas expressas no Art. Nº112 do ECA cuja 

regulamentação da execução atende os parâmetros descritos no Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo. A medida socioeducativa de internação não deve 

ser aplicada sem rigorosos critérios, pois há outras medidas que responsabilizam o 

adolescente infrator sem privação de liberdade. Seria o caso, para atos menos 

graves, a advertência, a prestação de serviços para a comunidade, a obrigação de 

reparar o dano, a liberdade assistida. Para outros delitos também pode ser aplicada 

a mediada de semiliberdade. Sônia Altoé, 2009, relata o resultado de sua pesquisa 

com presidiários que tiveram uma passagem longa ou curta por instituições de 

assistência ao menor concluindo que a reclusão não traz indícios de promoção 

social para essas pessoas. 

 

O repúdio à institucionalização e à prisão arbitrária tem sido contestado por 
uma parcela da sociedade que ainda não compreendeu a inutilidade da 
pena – medida de privação de liberdade que, além de não reduzir a 
criminalidade, provoca a reincidência, fábrica delinquentes, favorece a 
organização de criminosos e não corrige nem pune, sem citar o aspecto 
econômico e os danos que refletem na própria sociedade (ALTOÉ, 2009, p. 
6). 
 

 Neste intuito, cabe-nos indicar a necessidade da compreensão e efetivação 

dos Direitos Humanos, reafirmados no Plano Estadual de Educação em Direitos 

Humanos do Estado do Paraná, o qual estabelece como ação programática do eixo 

educação básica o desenvolvimento de um diagnóstico na área de EDH junto às 

instituições de ensino, Unidades de Assistência Socioeducativa e Unidades Penais, 

relativo às violações de Direitos Humanos e das maiores dificuldades e 
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necessidades de se trabalhar Direitos Humanos na sala de aula. Assim, é 

imprescindível estabelecer relações entre direitos humanos e sobre o “direito a ser 

educado”, principalmente os adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. Francisco Dias, 2011, discorre sobre “o direito a ser educado” 

conceituando o termo “educabilidade” como [...] “referida às condições materiais de 

existência, aos recursos culturais e às atitudes socialmente compartilhadas que 

condicionam o indivíduo em se fazer como pessoa humana” (DIAS, 2011, p. 244).  

 
[...] o que nos leva a fazer as seguintes afirmações: a) não são todos 
igualmente educáveis porque não estão todos em iguais circunstâncias de 
existência; b) a educabilidade exige condições mínimas de equidade para 
que o fazer educativo socialmente definido para a fruição da dignidade 
humana, incluindo o direito à educação como direito humano fundamental, 
possa realizar-se para todos com êxito (DIAS, 2011, p. 244). 
 

 De acordo com estas afirmações, educabilidade está relacionada com o 

direito humano indissociável do direito humano à educação. Francisco Dias também 

pontua que educabilidade é o resultado de uma articulação entre Estado, sociedade 

civil e família. Se alguma destas esferas apresentarem problemas a educabilidade 

fica comprometida, ou seja, se houver desajuste institucional consequentemente 

haverá a não educabilidade verificada na realidade cruel em que milhares de 

crianças e jovens brasileiros fazem parte. [...] “num contexto político, econômico, 

demográfico, social e cultural de criminalização e vitimização desses segmentos da 

população que habita as regiões geográficas e sociais inóspitas” (DIAS, 2011, p. 

245).  

 É pertinente estabelecer relações, por exemplo, com a localização 

geográfica que o adolescente reside com a questão da segregação residencial. 

“Mesmo considerando formas mais brandas, mais incompletas de encerramento, a 

concentração territorial dos grupos vulneráveis pode desencadear mecanismos da 

reprodução da pobreza e das desigualdades sociais” [...] (QUEIROZ, KAZTMAN, 

2008, p. 15). Há uma relação entre segregação residencial e as desigualdades das 

chances de escolarização de crianças e jovens das cidades. Portanto, para que se 

efetive o “direito a ser educado” torna-se um desafio a superação destas 

desigualdades promovendo a democratização de acesso à educação de qualidade 

independentemente da localização da residência do adolescente. 

 Estes adolescentes inseridos no contexto de desigualdades estão 

vulneráveis à prática da violência e da criminalidade produzidas pela sociedade. 
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Neste ambiente excludente, o processo educativo é negado aos adolescentes onde 

a aprendizagem está associada à violência social vivenciada no cotidiano. Desta 

forma, o destino de muitos adolescentes os quais lhes foram negados “o direito a ser 

educado” são os centros de socioeducação.  

 

O adolescente a quem se atribui ato infracional, quando em cumprimento de 
qualquer medida socioeducativa, não está privado de seus direitos 
fundamentais, tampouco perde a condição de ser em peculiar situação de 
desenvolvimento, o que o mantém sob os princípios da “Doutrina de 
proteção integral”. Isso é rigorosamente válido para as medidas 
socioeducativas de privação de liberdade. O que os distingue dos outros é a 
situação social em que se encontra, durante a qual deve receber, além da 
educação formal exercida nas escolas, uma ação educativa pública e 
específica para uma experiência socializadora nesse momento singular de 
sua vida (DIAS, 2011, p. 248-249). 
 

 Na perspectiva de Dias, a função das medidas socioeducativas não está 

apenas associada ao cumprimento da medida em meio fechado ou até mesmo ao 

cumprimento em meio aberto (liberdade assistida, prestação de serviço para a 

comunidade e obrigação de reparar o dano), mas vinculada em não perder o 

verdadeiro objetivo educativo levando em consideração que este adolescente está 

em fase de desenvolvimento, portanto, de acordo com o ECA, em situação de 

proteção integral. Sem dúvida alguma, proporcionar condições para que o 

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa participe ativamente de 

atividades educativas com resultados satisfatórios de aprendizagem é um grande 

desafio, principalmente levando em consideração os princípios dos direitos humanos 

e a importância destes princípios tanto na socioeducação quanto na vida das 

pessoas. 

 

2.5. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A SOCIOEDUCAÇÃO 

 

 A partir da concepção do SINASE (2006) - Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, editado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CONANDA em conjunto com a Secretaria Especial dos Direitos, a 

implementação de políticas voltadas ao adolescente que cometeu ato infracional tem 

se tornado objeto de considerações as mais diversas, tanto do ponto de vista 

teórico, quanto das articulações práticas que envolvem a construção dessa política. 

Assim, no intuito de contribuir para o fomento das reflexões acerca desta temática 
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serão apresentadas algumas considerações acerca do assunto, em especial, as 

práticas pedagógicas e a socioeducação.  

 O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) articula a 

corresponsabilidade da família, comunidade e Estado para o desenvolvimento de 

programas de atendimento ao adolescente. Esse mesmo sistema estabelece ainda 

as competências e responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do 

adolescente, que devem sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em 

diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais 

como o Poder Judiciário e o Ministério Público. 

 A Lei 12.594/2012, que trata do SINASE, regulamenta a execução de 

medidas socioeducativas, traz disposições gerais, não especificando normas 

direcionadas diretamente para a regulação do atendimento educacional nas 

unidades. Já o Parecer 4/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação traz regras de prestação educacional, porém, direcionadas ao 

sistema prisional adulto, podendo ser utilizadas como parâmetro, no que for 

aplicável ao sistema socioeducativo. 

 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo preconiza a 
consolidação de parcerias com órgãos executivos do sistema de ensino, 
visando o cumprimento do capítulo IV do ECA e, sobretudo, a garantia de 
regresso, sucesso e permanência dos adolescentes na rede formal de 
ensino. Dentre as políticas públicas de atendimento aos adolescentes 
privados de liberdade, está a garantia do direito à escolarização (BRASIL, 
2012). 
 

 Nesse propósito, evidencia-se o objetivo de vincular a socioeducação à 

escolarização na perspectiva da formação integral dos adolescentes que se 

encontram submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas, buscando 

refletir sobre o processo de ressignificação da educação por meio de práticas 

pedagógicas críticas e reflexivas.  

 De acordo com Ilma Veiga, (2000) a característica principal da prática 

pedagógica reflexiva é o não rompimento da unidade entre teoria e prática.  

 

A prática pedagógica tem um caráter criador e tem, como ponto de partida e 
de chegada, a prática social, que define e orienta sua ação. Procura 
compreender realidade sobre a qual vai atuar e não aplicar sobre ela uma 
lei ou um modelo previamente elaborado. Há preocupações em criar e 
produzir uma mudança, fazendo surgir uma nova realidade material e 
humana qualitativamente diferente (VEIGA, 2000 p. 21). 
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 Na socioeducação a prática pedagógica deve transcender os parâmetros 

meramente curriculares, alcançando diferentes esferas do desenvolvimento, 

reforçando valores morais e contribuindo para a formação da subjetividade do 

adolescente. Franco, (2015), afirma “que as práticas pedagógicas se configuram na 

mediação com o outro, ou com os outros e é esse outro que oferece às práticas o 

espaço de possibilidade” (FRANCO, 2015, p. 603). Considerando que os centros de 

socioeducação são considerados eminentemente “sociais”, destaca-se que estes 

centros devem objetivar o convívio social. Contudo, entende-se que devido a 

questões de segurança no interior da unidade socioeducativa, não há possibilidades 

de alguns adolescentes estarem convivendo com os pares. Há situações em que 

alguns adolescentes são mantidos sob medida protetiva por motivos externos 

(conflito entre facções, gangs, natureza do ato infracional entre outros). Estes não 

frequentam o espaço escolar e não participam de atividades em grupo como cursos, 

atividades esportivas, religiosas, comemorações envolvendo as famílias. Nestas 

condições, referente à escolarização, é disponibilizado um professor para 

atendimento individual. 

 

Os processos de concretização das tentativas de ensinar-aprender ocorrem 
por meio das práticas pedagógicas. Essas são vivas, existenciais, por 
natureza, interativas e impactantes. As práticas pedagógicas são aquelas 
práticas que se organizam para concretizar determinadas expectativas 
educacionais. São práticas carregadas de intencionalidade e isso ocorre 
porque o próprio sentido de práxis configura-se através do estabelecimento 
de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma 
intervenção planejada e científica sobre o objeto, com vistas à 
transformação da realidade social (FRANCO, 2015, p. 604). 

 
 Segundo Maria Amélia Franco, (2015), as aprendizagens inevitavelmente 

estão presentes na vida das pessoas e que potencializam o ensino escolar 

desafiando a as ações pedagógicas em “tornar o ensino escolar tão desejável e 

vigoroso quanto os outros ensinos que invadem a vida dos alunos” (FRANCO, 2015, 

p. 604). Para dar força a essa ideia, considera-se desinteressante o ensino 

tradicional pautado essencialmente na transmissão do conhecimento, na 

memorização, sem espaço para discussões e intervenções por parte do aluno. Na 

socioeducação as práticas pedagógicas adquirem um grau de importância maior 

para os adolescentes em comparação com escolas regulares visto que, em 

unidades socioeducativas de internação, a escola significa para os adolescentes 
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momentos de interação com os outros adolescentes e com o professor em um 

ambiente pautado pelo respeito.  

 Ao contrário do que ocorre em escolas regulares, na socioeducação o 

adolescente reivindica quando por algum motivo não há aula. Este fato, talvez ocorra 

pelo simples fato do adolescente ter oportunidade de sair do alojamento e também 

pela atenção recebida pelo professor devido ao reduzido número de alunos em sala 

(geralmente no máximo 8 adolescentes).  

 Ilma Veiga, (2000), discorre sobre alguns problemas enfrentados pelos 

professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio, relacionados à prática 

pedagógica, propondo uma reflexão:  

 

A reflexão didática é feita a partir da análise crítica das experiências 
concretas, dos problemas reais da prática pedagógica enfrentados pelos 
professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio. De um lado, 
péssimas condições físicas e materiais das instituições escolares, classes 
superlotadas de alunos onde muitos fracassam nas escolas e são excluídos 
delas sem terem aprendido nada de útil para a vida e para o trabalho. Por 
outro lado, os currículos inadequados, as precárias condições de trabalho e 
os aviltantes salários dos professores (VEIGA, 2000, p. 22). 
 

 Tomando por referência as considerações acima, pode-se afirmar que as 

péssimas condições físicas e materiais das instituições escolares além de outros 

agravantes como a inadequação do currículo, classes superlotadas, evasão escolar, 

exclusão, baixa remuneração aos profissionais da educação contribuem para o 

fracasso do sistema de ensino.  

 Na socioeducação, alguns ambientes escolares apresentam condições 

físicas e materiais inadequados, mas, mesmo assim, cumpre-se o Art. 54 “É dever 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório 

e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria” 

(BRASIL, 1990). Portanto, há obrigatoriedade na frequência das aulas e as unidades 

socioeducativas cumprem rigorosamente esta determinação legal disponibilizando 

espaço físico e condições de segurança para que a escolaridade ocorra. Entende-se 

que a socioeducação não pode ser concebida como prisão, porém considera-se 

importante informar que dispor de legislação específica para a educação em 

estabelecimentos prisionais através da Resolução Nº02, de 19 de maio de 2010. 

Esta resolução estabelece as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para 

jovens e adultos privados de liberdade em estabelecimentos penais. No Estado do 

Paraná, o Conselho Estadual de Educação aprova em 19 de março de 2014 a 
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Proposta Pedagógica Curricular para a oferta de educação de jovens e adultos nos 

Estabelecimentos Penais do Paraná, de acordo com a Deliberação 02/10-CEE-PR. 

Portanto, a oferta da modalidade de educação para jovens e adultos (EJA) em 

estabelecimentos prisionais está regulamentada. 

 O artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a finalidade 

maior da socioeducação. “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade” (BRASIL, 2015). 

 Em respeito aos direitos da criança e do adolescente, as práticas 

pedagógicas na socioeducação devem objetivar a reconstrução dos saberes 

ensinados para que os adolescentes se tornem questionadores, autônomos como 

afirma Paulo Freire “ Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão 

se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito desse processo” (FREIRE, 1996, 

p.26). 

 Segundo Zabala, (1998), os processos educativos são complexos e a 

estrutura da prática segue determinante e justifica-se em parâmetros institucionais, 

tendências metodológicas e condições físicas.   

 

Os estudos da prática educativa a partir de posições analíticas destacaram 
numerosas variáveis e enfocaram aspectos muito concretos. De modo que, 
sob uma perspectiva positivista buscaram-se explicações para cada uma 
destas variáveis, parcelando a realidade em aspectos que por si mesmos, e 
sem relação com os demais, deixam de ter significado ao perder o sentido 
unitário do processo de ensino/aprendizagem. Entender a intervenção 
pedagógica exige situar-se num modelo em que a aula se configura como 
um microssistema definido por determinados espaços, uma organização 
social, certas relações interativas, uma forma de distribuir o tempo, um 
determinado uso dos recursos didáticos, etc., onde os processos educativos 
se explicam como elementos estreitamente integrados neste sistema. 

(ZABALA, 1998, 16-17). 
 

 De acordo com este pressuposto, a prática educativa na unidade 

socioeducativa segue parâmetros institucionais determinados pela segurança o que 

define as relações interativas, a forma de distribuição do tempo e o uso dos recursos 

didáticos.  
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 Segundo Veiga, (2000), a sala de aula é o retrato da didática utilizada pelo 

professor, do planejamento efetivado ou não, fornecendo indicações gerais para o 

desenvolvimento do processo de ensino. 

 

Na sala de aula o professor faz o que sabe, o que sente e se posiciona 
quanto à concepção de sociedade, de homem, de educação, de escola, de 
aluno e de seu próprio papel. É ainda na sala de aula que o professor cria e 
recria a sua própria didática: toma decisões quanto à concepção ou 
preparação, à execução, à avaliação e revisão de seu processo de ensino 
(VEIGA, 2000, 117). 
 

 Veiga também afirma que a prática pedagógica apresenta um lado teórico e 

prático interligados. O teórico é formado por um conjunto de teorias pedagógicas 

sistematizadas a partir da prática realizada a partir da realidade concreta de vida e 

de trabalho. O lado objetivo da prática pedagógica consiste no conjunto de meios 

para que as teorias sejam colocadas em ação pelo professor.  

 De acordo com esta perspectiva teórico e prática, a socioeducação 

articulada com práticas pedagógicas efetivadas a partir dos eixos do 

desenvolvimento físico, mental, moral, e social, poderá constituir-se como um 

espaço de oportunidades para a formação integral do adolescente. Da mesma forma 

Maria Amélia Franco destaca a formação do aluno além do planejamento das 

práticas pedagógicas em sala de aula, mobilizando seus saberes constituídos em 

outros espaços educativos. 

 

As práticas pedagógicas incluem desde planejar e sistematizar a dinâmica 
dos processos de aprendizagem até caminhar no meio de processos que 
ocorrem para além dela, de forma a garantir o ensino de conteúdos e de 
atividades que são considerados fundamentais para aquele estágio de 
formação do aluno, e, através desse processo, criar nos alunos 
mecanismos de mobilização de seus saberes anteriores construídos em 
outros espaços educativos (FRANCO, 2015, p. 608). 

 
 Nessa direção, na socioeducação as práticas pedagógicas deveriam 

considerar a intencionalidade que integra a ação educativa ressaltando a 

mobilização para a produção de sentido aos processos de ensinar-aprender. 
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2.6. PRODUÇÃO DE SENTIDO PARA A ESCOLARIZAÇÃO NA 

SOCIOEDUCAÇÃO 

 

 Mediante estudo dos Cadernos do Instituto de Assistência Social do Paraná-

IASP, (2007), em especial do caderno intitulado Práticas de Socioeducação, 

constata-se que as referências teóricas para uma proposta pedagógica 

emancipadora, exige o planejamento das ações socioeducativas a serem 

desenvolvidas, pautadas em autores que trazem metodologias que situam o 

adolescente no mundo, para que o mesmo se torne sujeito do seu próprio destino. 

Considerando o adolescente como um ser capaz de fazer sua história e assumir um 

projeto de vida pessoal e social (PARANÁ, 2007, p. 19-27). Deste modo, não há 

dúvidas sobre a importância, e necessidade de práticas pedagógicas, que sejam 

capazes de produzir novos sentidos para a educação.  

 A produção de sentidos, aqui considerada, é na perspectiva de construção 

da subjetividade e Beatriz Scoz, (2007), a define a partir do conceito de configuração 

de sentidos na concepção de sistema integrador, dinâmico e processual. “Sentidos 

como formações psíquicas e dinâmicas do sujeito em constante desenvolvimento, 

em suas diferentes práticas sociais” (SCOZ, 2007, p. 126). 

 

A partir dessa perspectiva, pode se considerar que qualquer experiência 
humana é constituída por diferentes elementos de sentido que, procedentes 
de diferentes esferas da experiência, determinam em sua integração o 
sentido subjetivo da atividade atual desenvolvida pelo sujeito (SCOZ, 2007. 
p. 127). 
 

 Diante disso, destaca-se que a escola é uma instituição capaz de promover 

a formação humana, portanto, responsável por atribuir sentido ao processo de 

escolarização. Consequentemente o aluno integrado no contexto escolar passa a 

produzir sentidos sobre o conteúdo ensinado. Complementando esta ideia, 

Fernandes afirma que “as práticas pedagógicas, o conhecimento transmitido pela 

escola, a socialização que nela se desenvolve e o conteúdo cultural difundido pela 

escola só tornam-se significativos quando seus sujeitos passam a produzir sentidos 

sobre essa realidade” (FERNANDES, 2016, site).  

 Na socioeducação percebe-se que o processo de escolarização, apesar das 

especificidades, não difere das dificuldades e problemas encontrados nas escolas 

em geral. Fazendo um comparativo, pode-se afirmar que as escolas estão 
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organizadas seguindo modelo e normas de segurança e disciplinamento executado 

nas prisões. Seguindo o viés da produção de sentidos na socioeducação e 

compreendendo que a escola assume um papel formativo em nossa sociedade, 

cabe a indagação sobre o verdadeiro sentido que a escolarização assume mediante 

todos os envolvidos no processo educativo. Primeiramente considera-se a 

importância da produção de sentidos internalizada pelo professor, fundamentada no 

compromisso com a formação do adolescente buscando caminhos de sentido que 

possam influenciar a construção da subjetividade gerando novos valores. 

 Além da questão da produção de sentidos que constitui a identidade 

profissional do professor, há o desafio em promover produção de sentido no 

contexto escolar (considerando que o ser humano é um ser integrado), diante do 

aprisionamento e, muitas vezes do isolamento, verificados nos sistemas 

socioeducativos “[...] a produção de sentido é sempre concomitantemente uma 

produção discursiva de pessoas em interação” (SPINK, 2013, p. 36). Deste modo, 

um dos pilares da ação socioeducativa são as relações humanas com finalidade 

pedagógica, principalmente porque boa parte dos adolescentes apresenta vínculos 

frágeis e instáveis com familiares, instituições e pessoas do convívio social. A 

pedagogia defendida por Paulo Freire aponta que se aprende aquilo que possui um 

significado histórico e social. No momento em que ocorre essa apropriação do 

significado o aluno passa também a apropriar-se do seu mundo adquirindo sua 

autonomia intelectual através do conhecimento adquirido. O aprendizado tanto dos 

conteúdos apresentados pela educação formal quanto das experiências sociais 

(trabalho, esporte, lazer, convívio familiar) devem fazer sentido para o adolescente. 

Esse pressuposto da ação socioeducativa assume relevância na medida em que 

adquire função de direcionamento para as práticas pedagógicas. Segundo 

Fernandes, 2013, “Na visão construcionista10 a produção de sentido se processa no 

contexto da ação social” (FERNANDES, 2016). Não há dúvidas de que o processo 

de escolarização está atrelado ao sentido que a escola assume para os 

adolescentes que dela fazem parte, visto que o ambiente escolar é um espaço onde 

se estabelecem vivências e convivências sociais. Porém, como mencionado 

                                            
10 O construcionismo social está interessado em identificar os processos pelos quais as 

pessoas descrevem, explicam e/ou compreendem o mundo em que vivem, incluindo elas próprias. 
Nesse sentido, o foco de estudos passa das estruturas sociais e mentais para a compreensão das 
ações e práticas sociais e, sobretudo, dos sistemas de significação que dão sentido ao mundo 
(SPINK, 2013, p.40). 
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anteriormente, de acordo com dados do Departamento de Atendimento 

Socioeducativo do Paraná (DEASE), 2015, 50,75% dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade no Estado do 

Paraná não estavam estudando antes do encaminhamento à unidade 

socioeducativa e 29,59% dos adolescentes, também em cumprimento de medida de 

privação de liberdade, não frequentavam as aulas regularmente. Portanto, as 

práticas pedagógicas, todo processo de socialização e o conteúdo cultural que 

deveria ser veiculado na escola não produziram sentido para estes adolescentes. 

Uma vez que, como afirma Spink, 

 

O sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mais 
precisamente interativo, por meio do qual as pessoas – na dinâmica das 
relações sociais historicamente datadas e culturalmente localizadas – 
constroem os termos a partir dos quais compreendem e lidam com as 
situações e fenômenos a sua volta (SPINK, 2013, p. 22). 

 
 Partindo deste conceito de sentido levantado por Mary Spink, de suma 

importância considerar a função social do professor na socioeducação. Franco, 

(2015), salienta que “a ação docente, realizada como prática social, pode produzir 

saberes, saberes disciplinares, saberes referentes a conteúdos e sua abrangência 

social [...] valores e projetos de ensino” (FRANCO, 2015, p. 607). Sob essa 

perspectiva, o professor é o principal responsável por oferecer ao adolescente 

práticas pedagógicas complementares das estabelecidas pelo currículo escolar, 

visando o desenvolvimento integral do adolescente e dispondo de especial atenção 

para o fortalecimento da autoestima, do autoconceito, autoconfiança, 

autodeterminação e sobretudo, proporcionando a produção de sentidos da 

escolarização por meio do processo de ressignificação. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Esta pesquisa apresenta abordagem qualitativa com enfoque no 

levantamento de dados históricos e documentais relacionados às unidades 

socioeducativas pesquisadas e as implicações envolvendo a produção de sentido 

nas práticas pedagógicas realizadas neste contexto socioeducativo. 

 A pesquisa qualitativa busca particularidades e preocupa-se com a 

qualidade das informações e respostas. Descreve os significados e descobertas 

utilizando a comunicação e observação, possibilitando narrativas ricas e 

interpretações individuais.  

 O questionário, segundo Gil, (2008), pode ser definido “ como a técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas 

com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, 

valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 

passado [...]” (GIL, 2008, p. 121). 

 Para este estudo foram utilizados questionários com questões abertas e 

fechadas aos professores, psicólogo, assistente social, pedagoga, educador social 

dos Centros de Socioeducação São Francisco e Curitiba. Também foram realizadas 

observações sobre o funcionamento das unidades e suas práticas pedagógicas, 

levantamento documental e fotográfico referentes a estas práticas e entrevista com o 

diretor do Centro Socioeducativo Curitiba e São Francisco. 

 O processo para autorização da pesquisa teve início no mês de dezembro 

de 2015 com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do 

Estabelecimento de Ensino e Estabelecimento Penal, assinado pela direção do 

CEEBJA Dr. Mario Faraco e direção do Centro de Socioeducação conforme anexo 

5. No início do ano letivo de 2016 a pesquisadora compareceu na unidade 

socioeducativa selecionada, CENSE São Francisco, para expor ao diretor o projeto 

de pesquisa e solicitar parecer favorável, de acordo com o anexo 2. Em seguida, 

entrou em contato com o Departamento de Atendimento Socioeducativo (DEASE) 

para protocolar o Processo de Autorização da Pesquisa em Unidade Socioeducativa 

e efetuou o protocolo sob o número 13.981.932-2 datado em 04 de março de 2016, 

de acordo com o anexo 1. Outros documentos foram solicitados pelo Departamento 

de Atendimento Socioeducativo compondo o processo, como: normas e 

procedimentos do DEASE para a realização de pesquisa em Centros de 
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Socioeducação (anexo 3), requerimento e termo de compromisso da pesquisa, 

verificados no anexo 4. A solicitação de permissão para a realização da pesquisa ao 

diretor do Departamento de Atendimento Socioeducativo encontra-se no anexo 6.  

Algum tempo depois, a pesquisadora foi contatada pelo DEASE para retirar o 

processo e, surpreendentemente, no ofício de autorização havia a sugestão e 

indicação de outros dois centros de socioeducação a serem pesquisados com o 

objetivo de estabelecer relações entre estes CENSES enriquecendo as discussões, 

conforme o anexo 7. A pesquisadora aceitou o desafio, enviou um ofício informando 

o DEASE sobre a aceitação da sugestão de pesquisa em mais um Centro 

Socioeducativo, de acordo com o anexo 8, e iniciou o processo de autorização da 

pesquisa no Centro de Socioeducação Curitiba, conforme o anexo 9. Enfim, todo 

processo durou exatamente dois meses, com deferimento conforme o anexo 10. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo 11) e a pesquisa de campo teve início do mês de maio de 2016  

 Inicialmente a pesquisa foi realizada no Centro de Socioeducação São 

Francisco com pesquisa documental e observação de arquivos fotográficos. A 

pesquisadora percorreu todos os setores da unidade socioeducativa com o objetivo 

de entender o funcionamento interno. Teve acesso à secretaria técnica onde obteve 

algumas informações sobre questões burocráticas que envolvem a internação do 

adolescente. Conheceu o trabalho da equipe técnica composta por psicólogos, 

assistentes sociais e pedagoga. Também teve contato com educadores sociais, os 

quais contribuíram muito para a pesquisa. O diretor da unidade, bem como a direção 

auxiliar, sempre demonstraram interesse na realização da pesquisa no CENSE São 

Francisco, autorizando o acesso da pesquisadora bem como fornecendo os 

documentos necessários. 

 No final do mês de maio a pesquisadora agendou uma reunião com os 

professores para expor a pesquisa e entregar o questionário. Durante o mês de 

junho esteve várias vezes na secretaria da escola em contato com a secretária para 

coleta de dados sobre o cronograma das aulas, informações sobre a escolaridade 

dos adolescentes e funcionamento da escola. 

 Após o recesso do mês de julho, previsto em calendário escolar, a 

pesquisadora retornou ao CENSE para recolher os questionários entregues aos 

professores e equipe técnica. Devido ao excesso de trabalho e compromissos, o 

diretor da unidade solicitou que o seu questionário fosse respondido oralmente, em 
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forma de entrevista. A pesquisadora concordou e a entrevista foi realizada no mês 

de agosto. Desta forma, surgiram outras questões pertinentes à pesquisa que não 

haviam sido contempladas no questionário como, por exemplo, o investimento do 

governo nos Centros Socioeducativos e as políticas públicas voltadas para a 

juventude. 

 A pesquisa no Centro de Socioeducação Curitiba teve início no mês de 

junho seguindo o mesmo roteiro de trabalho realizado no CENSE São Francisco. O 

pedagogo acompanhou a pesquisadora para conhecer todos os setores da unidade 

e explicou detalhadamente seu funcionamento. Apresentou o diretor, equipe técnica 

e professores. Em data previamente agendada, a pesquisadora compareceu 

novamente no Centro de Socioeducação Curitiba para expor a pesquisa e solicitar a 

participação dos professores.  

 No final do mês de agosto, em uma das orientações, após avaliar o 

andamento da pesquisa, foi definido que os adolescentes deveriam ser incluídos na 

pesquisa, uma vez que se buscava conhecer a produção de sentido na educação. 

Assim foi organizado um instrumento específico para os adolescentes.   A aplicação 

do instrumento aos adolescentes iniciou no final do mês de outubro e foi finalizada 

em meados de novembro nos dois centros socioeducativos. Contou com a 

participação de 49 alunos do CENSE Curitiba e 30 alunos do CENSE São Francisco.  

 As questões dos instrumentos buscaram discutir a produção de sentido nas 

práticas pedagógicas na socioeducação bem como a finalidade destas práticas. 

Segundo Spink, (2013), dar sentido é uma atividade que não diz respeito apenas ao 

cotidiano, ao senso comum (conhecimento pouco sistemático), mas também às 

práticas científicas como sendo tudo o que obedece a regras e métodos definidos 

pela comunidade científica.  (SPINK, 2013, p. 42). 

 

Dar sentido ao mundo é uma prática social que faz parte de nossa condição 
humana. Desenvolvemos essa atividade nas relações que compõem o 
nosso cotidiano, o qual, por sua vez, é atravessado por práticas discursivas 
construídas a partir de uma multiplicidade de vozes. As ideias com as quais 
convivemos, as categorias que usamos para expressá-las e os conceitos 
que buscamos formalizar são constituintes de domínios diversos (da 
religião, da arte, da filosofia, da ciência), de grupos que nos são mais 
próximos (família, escola, comunidade, meio profissional etc.) e da mídia em 
geral (SPINK, 2013, p. 42). 

 
 Foram produzidos seis questionários padrões com algumas questões 

destinadas à especificidade de cada função e um questionário específico aos 
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alunos, totalizando sete questionários. O questionário destinado ao diretor do Centro 

Socioeducativo foi utilizado como roteiro de entrevista.  

 A pesquisa retratada como sendo uma prática social cuja metodologia 

requer ressignificações é descrita por Spink, (2013): 

 

A pesquisa científica, vista como discurso institucionalizado, está inserida 
num sistema de regras pautadas por estratégias de validação há muito 
consagradas pela tradição. Trabalhar essas estratégias como práticas 
sociais, tendo como pressuposto o fato de que a pesquisa também é uma 
prática social, requer um esforço continuado de ressignificação de aspectos 
implicados no desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa (SPINK, 
2013, p. 43). 

 
 Neste estudo, seguindo pressupostos metodológicos definidos por Jane 

Spink, (2013), procura-se detectar de que forma são produzidos sentidos nas 

práticas pedagógicas na socioeducação, considerando que todos os sujeitos 

envolvidos no processo se inter-relacionam podendo produzir sentido na significação 

da escolarização. O questionário aplicado aos professores se encontra nos 

apêndices 1 e 2. Os questionários aplicados à equipe técnica (assistente social, 

educador social, e psicólogo), conforme os apêndices 4, 7 e 8, seguem o mesmo 

padrão do questionário aplicado aos professores, porém contendo questões 

específicas à área de atuação. Da mesma forma foram elaborados questionários 

para os pedagogos, de acordo com o apêndice 5 e diretor, verificado no apêndice 6, 

contendo tanto questões fechadas quanto abertas. Contextualizando a pesquisa, 

Spink afirma que: “tanto fazer ciência como desempenhar as atividades rotineiras 

(ou não) de nosso cotidiano passam a ser ressignificados como formas de produzir 

sentido sobre os eventos do mundo” (SPINK, 2013, p. 42). Pautados na concepção 

de que o sentido é uma construção social, procura-se entender como as práticas 

pedagógicas na socioeducação podem contribuir para uma ação transformadora na 

formação da subjetividade dos adolescentes e ao mesmo tempo produzir sentidos 

sobre essa realidade. 

 Como instrumento de análise dos resultados obtidos na pesquisa foram 

utilizadas as categorias conforme estudos de SPINK (2013), “As categorias 

constituem importantes estratégias linguísticas estando presentes na própria 

organização da linguagem (verbal, escrita, gestual, icônica). Utilizamos categorias 

para organizar, classificar e explicar o mundo. Falamos por categorias” (SPINK, 

2013, p. 57). 
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As categorias, portanto, estão presentes nas mais variadas formas de 
conhecimento, no cotidiano das pessoas, na filosofia, na religião, nas artes, 
na ciência etc. [...] O argumento a ser desenvolvido aqui é que as 
categorias, expressas por meio de práticas discursivas, são estratégias 
linguísticas delineadas para conversar, explicar, organizar e dar sentido ao 
mundo, cujas especificidades estão vinculadas ao contexto que as 
produzem. Estamos nos referindo à multiplicidade com que uma categoria 
pode ser empregada (SPINK, 2013, p. 57-58). 

 
 Portanto, as categorias gerais de natureza temática que refletem sobretudo 

os objetivos da pesquisa, foram empregadas na análise dos resultados. Num 

primeiro momento buscou-se organizar os conteúdos a partir dessas categorias 

procurando preservar a sequência das respostas dos questionários evitando 

descontextualizar os conteúdos. 

 Com o objetivo de dar visibilidade aos resultados foram produzidos quadros 

comparativos entre os dois Centros Socioeducativos, contendo dados da pesquisa 

para cada grupo de profissionais, professores e adolescentes pesquisados, seguidos 

de análise interpretativa. Este processo de análise sistematizado é denominado, 

segundo Spink, (2013) de “Mapa de Associação de Ideias” 

 

Os mapas têm o objetivo de sistematizar o processo de análise das práticas 
discursivas em busca dos aspectos formais da construção linguística, dos 
repertórios utilizados nessa construção e da dialogia implícita na produção 
de sentido. Constituem instrumentos de visualização que têm duplo objetivo: 
dar subsídios ao processo de interpretação e facilitar a comunicação dos 
passos subjacentes ao processo interpretativo (SPINK, 2013, p. 84). 

 
 Para as análises dos resultados obtidos, os estudos de Spink, (2013) 

subsidiaram a pesquisa, uma vez que para a referida autora o processo de 

interpretação, é também um processo de produção de sentido. Sendo assim, o 

“sentido é o meio e o fim da tarefa de pesquisa”. 

 

Como atividade-meio, propomos que o diálogo travado com as informações 
que elegemos como nossa matéria-prima de pesquisa nos impõe a 
necessidade de dar sentido: conversar, posicionar, buscar novas 
informações, priorizar, selecionar são todos decorrência do sentido que 
atribuímos aos eventos que compõem o nosso percurso de pesquisa. A 
exemplo dos diálogos travados em tantos outros domínios de nossas vidas, 
buscamos, em nossas pesquisas, entender esses eventos à luz de 
categorias, hipóteses e informações contextuais variadas. A interpretação 
emerge, dessa forma, como elemento intrínseco do processo de pesquisa. 
Não haveria, assim, momentos distintos entre o levantamento das 
informações e a interpretação. Durante todo o percurso da pesquisa 
estamos imersos no processo de interpretação (SPINK, 2013, p. 82). 
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 Deste modo, o sentido está presente em todos os momentos da pesquisa, 

em todas as ações desde o início às considerações finais. Portanto, o levantamento 

das informações e as interpretações ocorrem no decorrer da pesquisa, não 

necessitando de um momento específico. Com base nas informações apresentadas, 

segue o quadro 2 com informações sobre as categorias analíticas: 

 
Quadro 2 – Categorias analíticas 

Participantes Categorias Analíticas 

 

 

Professores 

- Finalidades e produção de sentido da educação no contexto 

socioeducativo. 

- Reintegração social contemplada no planejamento. 

- Práticas pedagógicas bem sucedidas. 

- Dificuldades encontradas no processo educacional. 

- Função social da escola. 

 

Diretor 

Educador social 

Psicólogos 

Pedagogos 

Assistente social 

 

- Ações importantes para a reintegração social. 

- Finalidades e produção de sentido da educação no contexto 

socioeducativo. 

- Práticas pedagógicas indispensáveis para a formação do 

adolescente. 

- Práticas pedagógicas bem sucedidas. 

- Dificuldades encontradas na função. 

- Papel da escola na socioeducação. 

Adolescentes - Sentido da educação recebida no Centro de Socioeducação. 

- Conhecimento sobre Direitos Humanos. 

- Importância da escola e professores para a vida. 

- Valores aprendidos na escola. 

- Visão sobre maioridade penal. 

- Lembranças marcantes do passado contrapondo com a 

socioeducação e projeções para o futuro. 

 

Fonte: Produção da pesquisadora, 2017. 

 

Considerando que as categorias refletem os objetivos da pesquisa, por meio 

da análise das categorias incorporadas nos questionários, foram construídas 

análises e interpretações no decorrer do processo de pesquisa.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Na apresentação dos dados, inicialmente importa descrever o instrumento 

utilizado para a pesquisa de campo. Conforme informado anteriormente, a pesquisa 

foi realizada com professores, equipe técnica (assistentes sociais, psicólogos, 

educadores sociais, pedagogo) e diretor dos Centros Socioeducativos selecionados. 

 No questionário aplicado aos professores buscou-se contemplar os 

seguintes temas: finalidades da educação em uma instituição socioeducativa na 

modalidade de educação para jovens e adultos; recursos metodológicos e/ou 

pedagógicos utilizados na prática pedagógica; dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento do processo educacional e dificuldades encontradas em relação ao 

aluno. Também foram elaboradas questões abertas abordando as temáticas: 

reintegração social e planejamento das aulas; produção de material pedagógico 

específico à prática pedagógica na socioeducação; práticas pedagógicas bem 

sucedidas que objetivam reintegração social; descrição de alguma prática 

pedagógica que contribui para a formação do adolescente (produção de sentido); 

função da escola segundo o Projeto Político Pedagógico da unidade socioeducativa. 

 Da mesma forma, no questionário destinado à equipe técnica e diretor, 

buscou-se abranger o tema educação, sendo que a diferença consiste em uma 

questão específica ao cargo exercido. 

 Importa destacar a elaboração do questionário destinado aos adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa de internação nas unidades 

socioeducativas pesquisadas. Foram apresentadas questões abertas abordando 

poucos dados pessoais como cidade e bairro de residência, escolaridade, idade e 

com quem o adolescente morava antes da medida de internação. Outras questões 

relativas aos valores aprendidos para a vida na (s) escola (s) que estudou; como 

considera a educação que recebe no Centro de Socioeducação e as duas últimas 

questões onde o adolescente teve a oportunidade de expressar cinco palavras que 

vieram à sua lembrança sobre o seu passado e depois cinco palavras sobre seu 

futuro. O objetivo destas questões abertas é detectar de que forma são produzidos 

sentidos no processo de escolarização e se os conteúdos difundidos pela escola se 

tornam significativos a partir do momento em que o aluno passa a produzir sentidos 

sobre estes conteúdos. Foram elaboradas 3 questões fechadas cujo foco é a 

importância que a escola e os professores tiveram na vida do adolescente; se os 
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conteúdos ensinados na escola foram significativos para sua vida e se o adolescente 

tem conhecimento sobre Direitos Humanos e Maioridade Penal. 

   

4.1. PESQUISA DE CAMPO 

 

 A pesquisa de campo teve início no mês de maio de 2016 realizada 

inicialmente com os professores, educadores sociais, equipe técnica e diretor do 

Centro de Socioeducação São Francisco e posteriormente no CENSE Curitiba. Para 

melhor visualização os dados foram dispostos no quadro 3, o qual apresenta os 

participantes da pesquisa das unidades socioeducativas.  

 

Quadro 3 – Profissionais participantes da pesquisa 

CENSE CURITIBA CENSE SÃO FRANCISCO 

Profissionais Número de participantes 

da pesquisa 

Profissionais Número de participantes da 

pesquisa 

Professores 07 Professores 07 

Pedagogos 02 Pedagogos 01 

Diretor 01 Diretor 01 

Educadores 

Sociais 

10 Educadores 

Sociais 

06 

Assistentes 

Sociais 

04 Assistentes 

Sociais 

02 

Psicólogos 02 Psicólogos 02 

Total: 26 Total: 19 

TOTAL GERAL DE PROFISSIOAIS PESQUISADOS: 45 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Os dados demonstram que a quantidade de profissionais que participaram 

da pesquisa nos dois Centros de Socioeducação é bastante semelhante. A maior 

diferença está no número de educadores sociais (10 no CENSE Curitiba e 06 no 

CENSE São Francisco). Em relação ao perfil dos profissionais do Centro de 

Socioeducação Curitiba, 07 professores responderam a pesquisa, e compreendem a 

faixa etária entre 43 e 55 anos, um dos respondentes possui 67 anos. 

 É importante compreender que a maturidade dos profissionais e o tempo de 

serviço nas unidades socioeducativas pesquisadas ocorre porque para ingressar na 

socioeducação, desde o ano de 2002, o professor precisa passar por um edital de 
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seleção e para ser aprovado, há necessidade de atender alguns requisitos. Entre os 

requisitos para pontuação, consta o tempo de trabalho na Rede Estadual de 

Educação, Cursos de Especialização, Mestrado, Doutorado ou PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional) oferecido pelo Estado do Paraná. Também é 

pontuado o tempo de serviço dentro da modalidade de Educação para Jovens e 

Adultos. O professor não pode estar em estágio probatório e complementado o 

processo de seleção também é realizada uma entrevista a partir do memorial 

descritivo previamente entregue no momento da inscrição. Na entrevista, além do 

professor ser indagado sobre questões dispostas no memorial descritivo, são 

abordados temas gerais sobre a socioeducação, legislações e documentos 

sugeridos no edital como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Cadernos do 

IASP (Instituo de Ação Social do Paraná), Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

para Jovens e Adultos. 

 Quanto ao tempo de trabalho como professor da rede Estadual de 

Educação, 06 professores pesquisados tem de 23 a 31 anos de trabalho e 01 

professor trabalha há 48 anos.  

 Outra informação importante é o tempo de trabalho na socioeducação, 05 

professores trabalham na socioeducação entre 04 e 09 anos e 04 professores atuam 

como docentes na socioeducação entre 11 e 13 anos. 

 Os dados obtidos demonstram que os professores que trabalham no Centro 

de Socioeducação Curitiba têm mais de 20 anos de experiência na docência. No ano 

de 2016 foi realizado por meio do Edital n.º 39/2016 um novo Processo de Seleção 

de Servidores Públicos da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, para 

suprimento de demandas nas instituições de ensino da Rede Estadual de Educação 

Básica que ofertam Educação de Jovens e Adultos aos adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa nas unidades do Estado.  

 De acordo com este edital, para realizarem as inscrições no Processo de 

Seleção, os candidatos deveriam atender aos seguintes requisitos: 

I. ser estatutário; 

II. não estar cumprindo estágio probatório; 

III. ser concursado na área de conhecimento ou função pretendida; 

IV. não possuir antecedentes criminais; 

V. não ter sofrido penalidades no exercício de cargo público ou atividades 

profissionais (artigos 291/293 da Lei n.º 6.174/1970), nos últimos 05 (cinco) anos; 
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VI. não ter deixado de prestar serviço em instituição de ensino que funciona nas 

dependências das Unidades Socioeducativas em decorrência de descumprimento 

das normas de Conduta Funcional nos últimos 05 (cinco) anos; 

VII. não ter sido desligado da instituição de ensino que funciona nas dependências 

das unidades Socioeducativas em virtude de avaliação insuficiente para o 

desempenho da função nos últimos 05 (cinco) anos; 

VIII. não estar afastado para fruição de licenças; 

IX. não estar afastado para cursar PDE ou cursos de Pós-Graduação. 

 Considerando os dados apresentados, é importante ressaltar que o 

professor no exercício de sua função na socioeducação recebe um percentual pela 

zona de risco de vida e também uma gratificação. No momento, devido à proposta 

do governo em conter os gastos públicos, há especulações sobre a diminuição desta 

gratificação. 

 Em relação às disciplinas ministradas no Centro de Socioeducação Curitiba, 

01 professor trabalha Língua Portuguesa, 01 professor no ensino fundamental I (1º 

ao 5º ano), 01 docente que atua no ensino de História, 01 com Geografia, 01 com 

Matemática e 02 ministram aulas de Arte. 

 As informações aqui apresentadas demonstram que o número de 

professores que ministram a disciplina de Arte é maior do que outras disciplinas. O 

professor de arte também é o responsável pela oficina de cartas. Pode-se observar 

que não foi mencionada a disciplina de Ciências. Consultando o setor de pedagogia, 

fomos informados de que o profissional responsável por esta disciplina se aposentou 

e não houve, até o momento, edital para o suprimento da disciplina de Ciências. 

Outro fato que chamou a atenção foi sobre a disciplina de Educação Física. 

Também não há professor específico, sendo que as atividades físicas e esportivas 

realizadas são monitoradas por educadores sociais. 

 Quanto a formação em pós-graduação 100% são especialistas em diversas 

áreas do conhecimento como: especialização em Direito Educacional, Gestão 

Escolar, Psicopedagogia, Metodologia do Ensino Superior, Filosofia Política, História 

e Sociedade, Ensino Religioso, Educação Patrimonial, Educação do Magistério 

Superior, Educação de Jovens e Adultos, Ensino a Distância. Quanto ao mestrado, 

04 professores pesquisados concluíram mestrado em Educação, 02 o Plano de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) e destes uma professora concluiu o doutorado 

em Educação – Políticas Públicas e Gestão da Educação. Esta professora doutora 



118 
 

possui dois livros publicados sobre o adolescente em conflito com a lei, Políticas 

Públicas e socioeducação.  

 Fica evidenciada na pesquisa a importância que os professores atribuem à 

formação profissional após a graduação. O percentual que concluiu o mestrado, 

doutorado ou PDE é de 85,5% no Centro de Socioeducação Curitiba. Em relação a 

este índice, a inclusão do nível III no Plano de Carreira do Professor serviu como 

incentivo para que os professores tivessem interesse em concluir o mestrado, 

doutorado ou PDE como forma de progressão. Logicamente os conhecimentos 

adquiridos nestes programas de pós-graduação não são mensuráveis e não podem 

ser comparados às progressões na carreira, pois subir um nível na carreira é apenas 

consequência.  

 No Centro de Socioeducação (CENSE) São Francisco 07 professores 

responderam a pesquisa sendo que 03 professores compreendem a faixa etária 

entre 47 e 49 anos e 04 apresentam idade entre 54 e 69 anos. 

 Na mesma linha de raciocínio do Centro de Socioeducação Curitiba, os 

professores que trabalham no CENSE São Francisco apresentam idade acima dos 

43 anos. O fato de professores jovens não estarem inseridos no quadro de 

professores atuantes na socioeducação é devido ao processo seletivo para o 

exercício da função em unidades socioeducativas, com atribuição de pontuação ao 

tempo de trabalho (experiência). Também são pontuados os cursos e experiência 

em Educação de Jovens e Adultos. Consequentemente, professores em início de 

carreira não atingem a pontuação mínima exigida no edital de seleção. 

 Em relação ao tempo de trabalho na educação (exceto em unidades 

socioeducativas) 03 trabalham entre 23 e 27 anos e 04 trabalham na educação entre 

32 e 40 anos.  

 O tempo de trabalho na socioeducação corresponde a 02 professores com 

20 e 21 anos de trabalho, 01 professor trabalha há 04 anos e 04 professores estão 

trabalhando na unidade socioeducativa entre 10 e 12 anos. 

 Os resultados da pesquisa com os professores revelam que 85,6% 

trabalham na socioeducação há mais de 10 anos. Além do fator “gratificação”, 

anteriormente esclarecido, o número de alunos também influencia na escolha do 

trabalho em unidade socioeducativa. Contudo, vale ressaltar os riscos no exercício 

da profissão. Os professores atendem um número reduzido de adolescentes, porém 

precisam estar constantemente em alerta em relação aos materiais levados para a 
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sala de aula, seguindo as normas de segurança determinadas pela unidade 

socioeducativa. Também precisam observar qualquer sinal de desavença entre os 

adolescentes mantendo controle emocional em situações de conflito. 

 Quanto à disciplina ministrada, entre os professores pesquisados, 01 

professor trabalha Matemática, 01 História, 01 Língua Portuguesa, 01 professor 

trabalha Ciências, 01 professor atua com Arte/Música e 01 no Ensino Fundamental I 

(1º ao 5º ano). No CENSE São Francisco são ofertadas todas as disciplinas, porém 

nem todos os professores participaram da pesquisa.  

 Quanto ao curso de especialização todos os professores são especialistas 

nas seguintes áreas do conhecimento: Educação de Jovens e Adultos, 

Especialização para o ensino de Ciências; Literatura Moderna; Pedagogia do Ensino 

Religioso; Espaço, sociedade e meio ambiente; Psicopedagogia, Gestão de Centros 

de Socioeducação e Música como instrumento de Ressocialização. Quanto ao 

mestrado, 01 professor concluiu na área de Cultura de Sociedade.  

 Os dados revelam que todos os professores concluíram o curso de 

especialização e não há professores que participaram do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE). Um participante está cursando doutorado com 

enfoque em Justiça Restaurativa. 

 No Cense Curitiba 02 pedagogos participaram da pesquisa. O primeiro 

possui 53 anos é pedagogo há 14 anos e atua na socioeducação há 13 anos. O 

segundo possui 60 anos, trabalha como pedagogo e na socioeducação há 39 anos, 

é formado em Pedagogia e em Psicologia. Os dois possuem especialização sendo 

que 01 concluiu o curso de Gestão em Centros de Socioeducação além do curso de 

Organização e Gestão de Instituições Educacionais. Outro pedagogo concluiu o 

curso de Orientação Educacional. 

 Observa-se que os pedagogos procuraram dar mais sentido a suas atuações 

como profissionais da socioeducação, aprofundando seus conhecimentos na área 

por meio dos cursos de pós-graduação.  

 Ao avaliar o tempo de trabalho dos pedagogos ressalta-se a experiência dos 

pedagogos que realizam o trabalho no Centro de Socioeducação Curitiba. Um dos 

pesquisados têm 13 anos de experiência como pedagogo na socioeducação e 

inclusive exerceu a função de coordenação pedagógica na extinta Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social, (atualmente os centros socioeducativos 

pertencem à Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU). O outro 
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pedagogo exerceu sua função, além do CENSE Curitiba, no Centro de 

Socioeducação São Francisco contando com 39 anos de experiência no setor 

pedagógico. Portanto, a organização pedagógica do Centro de Socioeducação 

Curitiba, conta com a vasta experiência de profissionais pedagogos. 

 No CENSE São Francisco uma pedagoga respondeu a pesquisa, sendo que 

tem 53 anos de idade, trabalha na educação há 32 anos e na socioeducação há 07 

meses. Formada em Pedagogia com especialização em educação Especial; 

Educação de Jovens e Adultos; Alfabetização e Educação a Distância. 

 A pesquisa contou com a participação de 04 assistentes sociais no CENSE 

Curitiba, sendo que 03 tem idade entre 50 e 53 anos e 01 com 48 anos de idade. 

Quanto ao tempo de trabalho na socioeducação, 03 trabalham entre 28 e 29 anos e 

01 a 32 anos. Tosos os pesquisados são formados em Assistência Social e 03 

apresentam curso de especialização nas seguintes áreas do conhecimento: 

Marginalidade na Infância e Juventude; Gerência de Recursos Humanos; Gestão de 

Centros de Socioeducação; Psicomotricidade Educacional; Gestão de Políticas 

Públicas. 

 Participaram da pesquisa também 02 assistentes sociais do Cense São 

Francisco, sendo que 01 possui 57 anos de idade, com 32 anos de trabalho e 10 

anos trabalhados na socioeducação. Outro possui 56 anos de idade, 31 anos de 

trabalho e 10 anos na socioeducação. A formação é Assistência Social com curso de 

especialização nas seguintes áreas: Gestão e Administração Pública; Família e 

Políticas Públicas. 

 Os dados demonstram que os assistentes sociais, assim como os 

professores e pedagogos, apresentam experiência atuando na socioeducação. 

Estes profissionais relataram que tanto o trabalho com os adolescentes quanto com 

as famílias é muito envolvente e gratificante e que a partir do momento que o 

assistente social inicia as atividades na socioeducação não consegue mudar para 

outro setor. Desta forma, constata-se que os assistentes sociais atribuem sentido ao 

trabalho realizado, conforme estudos de SPINK, (2013, p. 22) “dar sentido ao mundo 

é uma força poderosa e inevitável na vida em sociedade”. Por outro lado, sabe-se 

que alguns profissionais, das mais diversas áreas, exercem suas funções para 

obtenção exclusivamente do salário. No caso dos assistentes sociais do CENSE 

Curitiba, percebe-se por meio da pesquisa, a valorização do trabalho realizado com 

o adolescente e sua família. SPINK, (2013, p. 25) afirma que “Usualmente, é pela 
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ruptura com o habitual que se torna possível dar visibilidade aos sentidos”. No 

trabalho socioeducativo deve haver uma ruptura com os padrões habituais de 

atendimento do assistente social, pois a produção de sentido ocorre no contexto das 

interações sociais dentro da unidade socioeducativa.  

 Os educadores sociais participantes da pesquisa no CENSE Curitiba 

compreendem a 10 respondentes. Destes, 05 tem idade entre 25 e 36 anos, 02 com 

idade entre 42 e 46 anos e 03 com idade compreendida entre 52 e 57 anos. Quanto 

ao tempo de trabalho na socioeducação, 07 trabalham entre 07 e 15 anos, 02 há 06 

meses e 01 trabalha na socioeducação há 01 ano.  

 Por meio destes dados fica evidente a diferença do tempo de trabalho na 

socioeducação entre os educadores sociais e os professores, pedagogos e 

assistentes sociais. Há educadores sociais que atuam somente há seis meses na 

socioeducação. Houve aposentadorias e o Governo do Estado do Paraná 

determinou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a 

contratação de educadores sociais. Este processo não caracteriza concurso público, 

apenas supre temporariamente a demanda em aberto. Verificou-se por meio de 

observação, o empenho e dedicação dos educadores sociais no trabalho direto com 

os adolescentes, que além das funções que o cargo exige, também realizam o 

trabalho de aconselhamento, monitoramento de oficinas de pirogravura, atividades 

esportivas entre outras. 

 Quanto à formação acadêmica desses educadores sociais, 01 é formado em 

Administração, 02 em Pedagogia, 02 em Direito, 01 em Engenharia Mecânica, 01 

em Processos Gerenciais, 01 em História e 02 o Ensino Médio. Em relação à 

especialização 02 concluíram o curso, sendo um deles em Psicopedagogia e outro 

em Produção na área Administrativa.  

 No CENSE São Francisco 06 educadores sociais participaram da pesquisa. 

Destes, 03 tem idade entre 35 e 46 anos e 03 com idade entre 51 e 58 anos. 

 Quanto ao tempo de trabalho na socioeducação 01 trabalha há 30 anos, 02 

trabalham há 22 anos, 01 trabalha na socioeducação há 10 anos e 02 trabalham na 

unidade socioeducativa há 3 anos. 

 Sobre a formação acadêmica, 01 educador social apresenta formação em 

Gestão Pública, 01 em Artes Visuais, 01 em Zootecnia, 01 em Filosofia. Alguns 

educadores sociais não têm curso superior, correspondendo a 02 participantes da 

pesquisa. Entre os educadores sociais pesquisados, apenas 01 educador social tem 
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especialização, que além da formação em Zootecnia apresenta especialização em 

Saúde Mental do Adolescente. 

 Assim, é pertinente a discussão sobre a formação dos educadores sociais e 

a função exercida na socioeducação. Verifica-se que o educador social trabalha fora 

da sua área de formação. Tal fato pode estar relacionado a questões econômicas 

que o país atravessa, a falta de concursos públicos, a estabilidade oferecida no setor 

público entre outras. Compete informar que, em nível de escolaridade, para 

ingressar na socioeducação com a função de educador social é exigido o ensino 

médio completo e o ensino superior é considerado para pontuação na classificação 

geral dos candidatos. 

 No CENSE Curitiba contribuíram com a pesquisa 02 psicólogos sendo que 

um deles possui 46 anos de idade e trabalha na socioeducação há 20 anos. O outro 

possui 39 anos e atua na socioeducação há 09 anos. Um deles apresenta 

especialização em Neuropsicologia e Acupuntura e outro em Desenvolvimento 

Pessoal e Familiar além de especialização em Saúde Mental. 

 Os psicólogos são responsáveis, juntamente com os assistentes sociais e 

pedagogos, pelo relatório técnico encaminhado ao juiz da Vara da Infância e 

Juventude. Eles cumprem um cronograma de atendimento aos adolescentes além 

de outas funções burocráticas. No questionário, foi relatada a defasagem de 

psicólogos na socioeducação, acarretando acúmulo de trabalho, e a necessidade de 

novo edital para contratação. Da mesma forma verifica-se a falta de educadores 

sociais, assistentes sociais, professores (Ciências e Educação Física) causando 

acúmulo de tarefas, insegurança, insatisfação.  

 

4.1.1. Levantamento das informações obtidas com o questionário destinado aos 

Professores do Centro de Socioeducação Curitiba e São Francisco 

 

 A primeira questão contempla as finalidades da educação na instituição 

socioeducativa dentro da modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Os 

professores puderam analisar algumas finalidades informadas no questionário e 

complementar com outras que julgaram importantes conforme demonstrado no 

quadro 4. 

 



123 
 

Quadro 4 – Finalidades da educação na instituição socioeducativa dentro da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos 

 

Questão 1  

Alternativas propostas no 

questionário 

 

 

Sugestões dos professores do 

CENSE Curitiba 

 

 

Sugestões dos professores do 

CENSE São Francisco 

Oferecer ao adolescente a 

oportunidade de vivenciar um 

processo socioeducativo capaz 

de gerar a reflexão sobre seus 

atos e o desenvolvimento da 

consciência social cidadã pelo 

exercício dos direitos e dos 

deveres. 

 

- Ministrar os conteúdos da 

disciplina na modalidade de 

educação para jovens e 

adultos, porém com vistas à 

cidadania. 

 

- Oportunizar aos adolescentes 

tudo o que ele perdeu por 

ausência de Políticas Públicas. 

 

  

 

- Possibilitar ao adolescente 

uma reflexão (mais) 

conscientizadora sobre a 

importância de se valorizar e 

preservar o patrimônio público. 

 

 

 

 

- Resgatar o interesse pela 

escolarização e valorização de 

si e demais entes da sociedade 

onde vive. 

Incentivar e subsidiar o 

adolescente na construção de 

um novo projeto de vida. 

 

Proporcionar atividades de 

socialização entre os pares 

evidenciando valores éticos e 

morais. 

 

Desenvolver as competências 

pessoais, relacionais, 

cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em 

sociedade. 

 

Facilitar a inclusão social em 

um novo padrão de 

convivência social com 

respeito às normas e 

legislações vigentes. 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 
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 Os dados revelam que ao mesmo tempo em que os professores entendem 

seu dever em repassar conteúdos eles percebem a necessidade de promover 

atividades voltadas aos valores éticos e morais. No CENSE São Francisco um 

professor sugeriu como finalidade da educação na instituição socioeducativa o 

resgate do que o adolescente perdeu pela ausência de Políticas Públicas. Neste 

sentido vale lembrar que as Políticas Públicas voltadas para a juventude são 

relativamente recentes, conforme informações fornecidas pelos estudos e pesquisas 

realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA):   

 

A partir de 2004, inicia-se no Brasil um amplo processo de diálogo entre 
governo e movimentos sociais sobre a necessidade de criação de uma 
política nacional de juventude no país. Em 2005, foi criada a Secretaria 
Nacional de Juventude (SNJ), órgão executivo ligado à Secretaria-Geral da 
Presidência da República, com o objetivo de articular os programas federais 
voltados ao público jovem, existentes em diversos órgãos do governo 
federal. Foi fundado também o Conjuve, órgão consultivo e propositivo, com 
a atribuição de articulação entre o governo e a sociedade civil; e ainda, um 
programa emergencial voltado aos jovens excluídos da escola e do 
trabalho, denominado Projovem (BRASÍLIA, 2016, p. 23). 
 

 Analisando as políticas públicas dirigidas aos jovens brasileiros aponta-se a 

necessidade da ampliação de programas e projetos governamentais direcionados 

aos jovens envolvendo vários temas como: educação, trabalho, segurança, esporte, 

cultura, tecnologias da informação e comunicação, saúde, empreendedorismo, 

Direitos Humanos, participação social entre outros.  

 Outra finalidade da educação na instituição socioeducativa mencionada 

pelos professores é resgatar o interesse pela escolarização e valorização de si e 

demais entes da sociedade onde vive. Um professor do CENSE São Francisco 

relatou que alguns adolescentes afirmaram que quando estudavam em escolas 

regulares não tinham interesse nas aulas. Portanto, este fator obriga o professor da 

socioeducação resgatar o interesse perdido pela escolarização. 

 No CENSE Curitiba um professor sugeriu como finalidade da educação 

ministrar os conteúdos da disciplina na modalidade de educação para jovens e 

adultos, porém com vistas à cidadania. Entende-se que este seria um objetivo 

previsto para as aulas, porém mesmo não sendo considerado finalidade da 

educação na instituição socioeducativa, atribui-se importância visto que muitos 

adolescentes, segundo relato dos professores, carecem de preceitos básicos sobre 

cidadania. A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas 

responsáveis, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres com 
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base no diálogo e no respeito pelos outros, tendo como referência os valores 

estabelecidos pelos Direitos Humanos. 

 Outro professor do CENSE Curitiba sugeriu que possibilitar ao adolescente 

uma reflexão (mais) conscientizadora sobre a importância de se valorizar e preservar 

o patrimônio público seria uma finalidade da educação na socioeducação. 

Certamente que um dos objetivos da ação socioeducativa seria o desenvolvimento 

de habilidades de auto-observação e reflexão promovendo a descoberta das 

próprias características do adolescente, suas potencialidades e interesses. Atrelado 

a este objetivo, busca-se a conscientização sobre a preservação e valorização do 

patrimônio público. Em síntese, a maioria dos professores apresenta conhecimentos 

sobre as finalidades da educação na instituição socioeducativa dentro da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 A segunda questão versa sobre o entendimento dos professores sobre a 

reintegração social e como esta é contemplada no planejamento. No quadro 5 estão 

organizadas as respostas. 

 

Quadro 5 – Reintegração social dos adolescentes contemplada no planejamento docente 

Questão 2 (questão aberta) 

CENSE Curitiba 

Questão 2 (questão aberta) 

CENSE São Francisco 

 

- Desenvolvimento de valores morais e éticos 

contribuindo para a formação de cidadãos 

críticos e conscientes. Dar oportunidade para 

que os educandos tenham autonomia de 

pensamento. 

- Desenvolvimento de atitudes proativas, 

respeito ao outro, orientações sobre direitos e 

deveres (direitos humanos). 

- A reinserção social é comtemplada nas ações 

de educomunicação preparando o adolescente 

para o programa aprendiz. 

- A “reinserção social” é contemplada quando 

temas como cidadania e valores são abordados. 

- Trabalho os conteúdos de minha disciplina 

tendo em vista levar o aluno a refletir sobre seus 

atos. 

- É contemplada a partir do momento em que, 

- Através da apresentação de situações 

problemas do cotidiano, propostas de produção 

de textos selecionados com problemas da 

atualidade, discussões a respeito do momento 

histórico atual. 

- É contemplada na medida em que o trabalho 

em sala de aula visa resgatar a cidadania 

perdida. 

- Na prática pedagógica procuramos ministrar 

ao aluno conteúdos práticos que farão parte do 

seu dia-a-dia, dando sentido entre a teoria e 

prática vivenciada pelo aluno. 

- Valorizando o conhecer do cotidiano em prol 

dos avanços e na prática para se adquirir os 

conhecimentos implícitos nos assuntos das 

disciplinas escolares. 
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intencionalmente, as atitudes propostas em sala 

de aula visam fazer com que repensem sua 

prática social através da ressignificação de 

valores. 

- Principalmente através de um projeto que 

elaboramos em educação através dos direitos 

humanos. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 As políticas públicas de reintegração social do adolescente infrator enfatizam 

a educação e a profissionalização como ferramentas importantes na construção 

deste novo indivíduo, mediante condições plenas de reestruturação psíquica e 

familiar.  

 Em todos os casos a educação é considerada a melhor forma de incutir no 

adolescente novas condutas auxiliando-o na reintegração social.  

 Na pesquisa, de maneira geral, os professores não apontam claramente 

quais as práticas que utilizam para promover a reintegração social. Falta explicitar, 

por exemplo, quais as atividades de educomunicação que são desenvolvidas, quais 

as atividades concretas são desenvolvidas no projeto sobre diretos humanos. 

Também seria interessante obter mais informações sobre os temas ou conteúdos 

envolvendo cidadania e valores, e ainda quais valores prioritariamente poderiam 

integrar o planejamento.  

 Planejar significa discorrer sobre ações concretas que serão realizadas e 

constata-se na pesquisa que todos os professores pesquisados informaram que 

planejam suas ações contemplando em seu planejamento a reintegração social.  

 O diferencial é a maneira como a reintegração social é trabalhada. Observa-

se que há informações de que o professor utiliza projetos principalmente com temas 

relacionados aos valores éticos e morais, porém falta o detalhamento de como estas 

atividades são desenvolvidas e efetivadas na prática e no cotidiano de seu fazer 

pedagógico.   

 A terceira questão contempla os recursos metodológicos e/ou pedagógicos 

utilizados pelos professores no desenvolvimento de suas aulas.  

 No quadro 6 estão dispostas as informações obtidas sobre este tema. 
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Quadro 6 – Recursos metodológicos e/ou pedagógicos utilizados pelos professores 

Questão 3 (questão aberta) 

CENSE Curitiba 

Questão 3 (questão aberta) 

CENSE São Francisco 

- Materiais pedagógicos diversos como: globo 

terrestre, mapas, imagens, filmes, 

documentários, alfabeto móvel, ábaco, material 

dourado, livros. 

- Jogos educativos: dominó, xadrez, dama, jogo 

da memória, jogos de tabuleiro, palavras 

cruzadas. 

- Material concreto lúdico para resolução de 

problemas matemáticos do cotidiano. 

- Materiais pedagógicos diversos como: alfabeto 

 móvel, globo terrestre, mapas, imagens, filmes, 

imagens, documentários, alfabeto móvel, ábaco, 

material dourado, livros. 

- Jogos educativos: dominó, xadrez, dama, jogo 

da memória (sudoku), jogos de tabuleiro, 

palavras cruzadas, batalha naval. 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Considerando o quadro 6 constata-se a necessidade de esclarecimentos a 

respeito de metodologia. PILETTI, (2004) explica de maneira simples a diferenciação 

entre metodologia e didática: 

 

Tanto a Didática como a Metodologia estudam os métodos de ensino. Há, 
no entanto, diferença quanto ao ponto de vista de cada uma. A Metodologia 
estuda os métodos de ensino, classificando-os e descrevendo-os sem fazer 
juízo de valor. A Didática, por sua vez, faz um julgamento ou uma crítica do 
valor dos métodos de ensino. Podemos dizer que a Metodologia nos dá 
juízos de realidade, e a Didática nos dá juízos de valor (PILETTI, 2004, p. 
43). 

 
 Neste sentido, entende-se que o professor não pode ser didático sem 

metodologia, pois não pode julgar sem conhecer. Observa-se por meio das 

respostas obtidas que de modo geral os professores se referem a recursos como 

materiais utilizados, e não discorrem sobre recursos metodológicos de ensino ou 

processos pedagógicos.  

 Segundo LARCHERT, 2012, “o método é a articulação de uma teoria de 

compreensão e interpretação da realidade com uma prática específica” 

(LARCHERT, 2012, p. 66). Desta forma, aulas expositivas, estudo de textos, 

debates, seminários, são consideradas técnicas de ensino, que por sua vez 

organizam-se em procedimentos didáticos.  
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 Na questão 3 solicitou-se que os professores relacionassem quais recursos 

metodológicos e/ou pedagógicos utilizam em suas aulas. Percebe-se que os 

professores apontaram materiais didáticos/pedagógicos não especificando os 

recursos metodológicos. 

 A figura abaixo exemplifica o uso do computador e do projetor como recurso 

tecnológico em uma aula no CENSE Curitiba.   

 

Figura 6 – Recurso tecnológico utilizado no CENSE Curitiba 

 

Fonte: SCHIMITTER, Dilmar, 2016. 

 

 A figura 6 representa um exemplo de utilização de um recurso tecnológico 

em sala de aula no CENSE Curitiba. A professora informou que os alunos 

demonstram interesse em aulas com utilização de recursos áudio visuais. 

 A questão 4 propõe identificar como ocorre a produção de material 

didático/pedagógico específico à prática educativa na socioeducação. 

 

Quadro 7 – Produção de material didático/pedagógico específico à prática educativa na 

socioeducação 

Questão 4 (questão aberta) 

CENSE Curitiba 

Questão 4 (questão aberta) 

CENSE São Francisco 

- Roteiros previamente elaborados para análise 

de filmes; seleção de textos com diferentes 

pontos de vista a respeito de um determinado 

assunto. 

- Adequação de materiais didáticos; 

- Construção de instrumentos a partir de 

materiais alternativos. 

- Alfabeto com linha/lã, alfabeto com lixa. 

- Jornal São Francisco. 

- Durante esses anos na socioeducação 
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reelaboração de textos e atividades disponíveis 

em manuais didáticos. 

- Material didático publicado em Artes Visuais 

na EJA e materiais produzidos especificamente 

durante o ano letivo. 

- Apostila de música. 

- Jogos de tabuada, jogos com frações, 

tangaram, blocos lógicos e atividades lúdicas. 

 

tivemos vários ensaios, porém as 

mantenedoras (SEED/SECRI; SEED SEDS; 

SEED SEJU) do programa PROEDUSE 

sempre vinculado a escolas da comunidade 

onde seus partícipes vivenciam outras 

realizadas em seus dia a dia, engessando 

ações do Programa, onde fica claro o interesse 

em se obter resultados estatísticos de 

conclusão de disciplinas e/ou nível de 

escolaridade, deixando de lado o trabalho de 

se “Resgatar o educando para interagir na 

sociedade quando de seu retorno ao convívio 

de onde veio”, sempre estive esperançoso na 

expectativa em produzir materiais que viessem 

contribuir, creio que posso contribuir em  

melhorias na prática ao trabalho que 

desenvolvemos  junto aos jovens que se 

encontram em privação de liberdade. 

- Em sala de aula com a participação dos 

alunos produzimos diversas figuras 

geométricas (sólidos geométricos) para melhor 

visualização e compreensão espacial destas 

figuras. 

  Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 O Centro de Socioeducação Curitiba, por ser uma unidade de internação 

provisória, requer atendimento diferenciado na escolarização. A maioria dos 

adolescentes permanece por pouco tempo na unidade e os professores procuram 

produzir materiais didáticos e/ou pedagógicos para despertar o interesse dos alunos 

nas aulas. No entanto, na descrição feita pelos professores dos dois centros 

socioeducativos pesquisados sobre os materiais produzidos, não é possível analisar 

como estes materiais se articulam com os princípios da socioeducação. Segundo 

informações sistematizadas pelo extinto Instituto de Ação Social do Paraná no 

caderno intitulado “Gestão de Centro de Socioeducação”, os princípios 

socioeducativos visam: “A reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da 

consciência social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres; a desconstrução 

do modelo referencial que o aproxima da criminalidade através do desenvolvimento 

de valores éticos e morais; o desejo e a instrumentalização para a construção de um 
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novo projeto de vida” (PARANÁ, IASP, 2006, p. 36-37). Todo processo 

socioeducativo, principalmente a escolarização, envolve a oferta de oportunidades 

para o adolescente desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e 

produtivas necessárias à vida em sociedade. Portanto o programa desenvolvido 

junto ao adolescente é composto por atividades com o objetivo de despertar o 

interesse, subsidiar e apoiar o adolescente na construção de um novo projeto de 

vida com respeito às normas de convivência em sociedade.  

 De acordo com esta perspectiva, entende-se que tanto os professores 

quanto os educadores sociais e equipe técnica, em todos os momentos que o 

adolescente passa na unidade socioeducativa, devem propor atividades e situações 

que estimulem e fortaleçam o respeito pelas diferenças, a interação, a participação e 

cooperação em grupo, a conscientização da importância das normas de convivência, 

a responsabilização pelos atos praticados, enfim, atividades que objetivam preparar 

o adolescente para o retorno à sociedade. 

 Assim, o quadro 7 demonstra o entendimento dos professores sobre práticas 

pedagógicas exemplificando as práticas bem sucedidas que têm como principal 

objetivo a reintegração social. Constata-se que no CENSE Curitiba os professores 

relataram que utilizam roteiros previamente elaborados para análise de filmes; 

seleção de textos com diferentes pontos de vista a respeito de um determinado 

assunto. Realizam a adequação de materiais didáticos ao sistema socioeducativo 

bem como reelaboração de textos e atividades disponíveis em manuais didáticos. O 

professor de Arte, por exemplo, utiliza o material didático publicado em Artes Visuais 

para a Educação de Jovens e Adultos (não produzido pelo professor conforme 

sugere a questão) sendo que sua produção se refere a materiais específicos para as 

aulas como apostila de música. O professor de matemática produziu jogos de 

tabuada, jogos com frações. Ele citou tangaram, blocos lógicos e atividades lúdicas, 

porém estes materiais e atividades não foram produzidos pelo professor. 

 Quanto ao CENSE São Francisco, os professores relataram que construíram 

instrumentos a partir de materiais alternativos (alfabeto com linha/lã, alfabeto com 

lixa). Também fundaram o Jornal São Francisco, importante meio de comunicação e 

expressão circulando em todos os alojamentos. O professor de matemática, com a 

participação dos alunos produziu diversas figuras geométricas (sólidos geométricos) 

para melhor visualização e compreensão espacial destas figuras. Um professor 

aproveitou a oportunidade oferecida pelo questionário e fez uma crítica:  
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Durante esses anos na socioeducação tivemos vários ensaios, porém as 
mantenedoras (SEED/SEDS; SEED/SEJU) do programa PROEDUSE 
sempre vinculado a escolas da comunidade onde seus partícipes vivenciam 
outras realidades em seu dia a dia, engessando ações do Programa, onde 
fica claro o interesse em se obter resultados estatísticos de conclusão de 
disciplinas e/ou nível de escolaridade, deixando de lado o trabalho de 
“Resgatar o educando para interagir na sociedade quando de seu retorno 
ao convívio de onde veio”, sempre estive esperançoso na expectativa em 
produzir materiais que viessem contribuir, creio que posso contribuir em  
melhorias na prática ao trabalho que desenvolvemos  junto aos jovens que 
se encontram em privação de liberdade (Relato de um professor do CENSE 
São Francisco, 2016). 
 

 Este professor critica a excessiva preocupação tanto da Secretaria do 

Estado de Educação quanto da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 

com a obtenção de excelentes resultados estatísticos referentes à conclusão de 

disciplinas e até mesmo a escolaridade (ensino fundamental ou médio), deixando de 

lado o objetivo maior da socioeducação, a reintegração social.  

 Neste sentido, procurando constatar como as práticas pedagógicas podem 

contribuir para o retorno do adolescente à sociedade, o quadro 8 indica algumas 

práticas pedagógicas bem sucedidas que objetivam reintegração social. 

 

Quadro 8 – Práticas pedagógicas bem sucedidas que objetivam reintegração social 

Questão 5 (questão 

aberta) 

Práticas pedagógicas -

CENSE Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Como essas práticas 

contribuem para a 

reintegração social -  

CENSE Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Questão 5 (questão 

aberta) 

Práticas pedagógicas - 

CENSE São Francisco 

Como essas práticas 

contribuem para a 

reintegração social - 

CENSE São Francisco 

- Blocos lógicos - Auxiliam na 

elaboração do 

raciocínio 

- Projeto de Leitura - A leitura é um 

instrumento que 

permite alcançar 

competências 

necessárias a uma 

vida de qualidade e 

produtiva, proporciona 

reflexão e amplia os 

saberes. 

- Atividades diversas - Atividades para 

demonstrar que é 

possível mudar de 

vida e que existe muito 

mais além da vida sem 

regras. 

- Atividades 

relacionadas à 

alfabetização, 

interpretação de 

filmes. 

-Discussões a respeito 

do momento brasileiro. 
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- Projeto de educação 

em Direitos Humanos 

- Proposta de 

edocomunicação; 

utilização da rádio na 

abordagem dos 

conteúdos em sala de 

aula. 

- Leitura e 

interpretação 

- Para compreender o 

mundo. 

- Planejamento de 

atividades 

- Permitindo ao 

adolescente perceber 

a sua capacidade de 

aprender, de concluir 

com êxito uma tarefa 

proposta. 

- Gincanas culturais O aluno  

- Estudo de texto 

sobre as formas de 

manipulação através 

da mídia 

- Resgate da 

cidadania/Direitos 

Humanos 

- Temáticas que 

propiciam um repensar 

a prática social 

- Discussão e 

elaboração de painel. 

- Estudo de texto, 

produção de texto, 

painel. 

-Textos como violência 

contra a mulher, Lei 

Maria da Penha e 

outros. 

- Projeto Banda São 

Francisco 

 

- O aluno demonstra a 

partir das aulas que 

tem pré-requisitos 

para a prática de um 

instrumento ou a 

prática de canto sendo 

convidado a participar 

das aulas. 

 

- Projeto em Direitos 

Humanos 

- Através da leitura e 

debate 

- Atividades diversas 

em sala de aula 

- Respeito às pessoas 

que trabalham junto ao 

espaço escolar. 

- Respeito aos colegas 

em sala de aula; 

Cuidados com os 

pertences e também 

ao patrimônio. 

-Valorização dos 

conhecimentos 

adquiridos nas aulas e 

outras atividades. 

- Projetos diversos e 

debates sobre livros 

lidos 

- Projeto Direitos 

Humanos, gincanas 

esportivas e culturais, 

seminários para 

debate de livros lidos. 

- Decopagem em 

caixas de MDF 

- Com esta atividade 

plástica, os alunos 

puderam despertar a 

curiosidade sobre os 

trabalhos artesanais, 

identificando a  
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oportunidade para 

desenvolver a 

criatividade e gerar 

renda. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Os professores que trabalham no Centro de Socioeducação Curitiba e 

também no São Francisco têm muitos anos de experiência com adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa, portanto, planejam as aulas e produzem 

materiais para a efetivação do processo educativo durante o tempo de permanência 

do adolescente no CENSE. Porém, apesar da preocupação dos professores em 

propor práticas pedagógicas criativas, verifica-se por meio da pesquisa que os 

professores dos dois centros socioeducativos pesquisados não articulam, em suas 

respostas, os princípios que norteiam a socioeducação. Os princípios apresentados 

a seguir orientam e direcionam a ação socioeducativa na perspectiva da formação 

integral do adolescente. 

 

1) Ajudar o adolescente a entrar em contato consigo mesmo, 
favorecendo: o fortalecimento da autoestima e autoconceito; o 
desenvolvimento de habilidades de auto-observação e reflexão; a 
descoberta de suas próprias características, potencialidades e 
interesses. 2) Incentivar o adolescente a enfrentar suas dificuldades, 
desenvolvendo capacidade de: resolver situações-problema nas 
atividades propostas; tomar decisões;  utilizar o diálogo como forma de 
lidar com conflitos e tomar decisões coletivas;  persistir em seus 
esforços de enfrentamento de dificuldades. 3) Analisar com o 
adolescente as motivações e conseqüências de seus padrões 
comportamentais, contemplando também os relacionados à prática do 
ato infracional. 4) Buscar a manutenção dos progressos 
comportamentais do adolescente, oportunizando sua reprodução no 
maior número de ambientes possíveis. 5) Despertar e reforçar os 
valores morais, como o respeito, o valor à vida, a tolerância, a 
responsabilidade, a igualdade, a justiça e a paz, para que passem a ser 
referenciais no modo de agir do adolescente. 6) Estimular o adolescente 
a realizar uma leitura crítica e autônoma de si mesmo e do mundo a sua 
volta. 7)Acompanhar o adolescente em um processo de conscientização 
de sua história de vida, possibilidades para o futuro e desejo de 
mudança. 8) Propor no dia-a-dia da unidade situações e atividades que 
estimulem e favoreçam: a interação, participação e cooperação em 
grupo; o respeito pelas diferenças pessoais e a empatia; a 
conscientização da importância das normas para o convívio social; a 
responsabilização pelos atos que pratica; a possibilidade de resolução 
de problemas por meio de uma vivência pacífica; a reflexão e o 
exercício da cidadania pelo adolescente, preparando-o para a vida em 
uma sociedade democrática. 9) Oferecer condições para que o 
adolescente possa analisar, e se necessário, construir novas formas de 
se relacionar com:  seus familiares, namorada, parceira ou cônjuge; seu 
grupo de amigos; sua comunidade. 10) Valorizar e/ou ajudar o 
adolescente a desenvolver:  a curiosidade e o prazer de aprender; a 
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criatividade e a iniciativa; formas de expressão simbólica e artística; o 
hábito do estudo autônomo, disciplinado e responsável; a percepção do 
trabalho como meio de transformação social. 11) Promover atividades 
específicas dentro e fora da unidade para o desenvolvimento físico, 
cognitivo, ético, espiritual, estético, afetivo e social, de modo que o 
adolescente: adquira o mínimo de habilidades e conhecimentos para 
operar no mundo com instrumentalidade para realizar seu projeto de 
vida;  busque alternativas para sobreviver sem entrar em conflito com a 
lei; valorize suas conquistas e estimule a continuação de seu plano de 
atendimento; aproveite as oportunidades de experimentar, pouco a 
pouco, a liberdade responsável. (PARANÁ, IASP, Caderno Práticas de 
Socioeducação, 2006, p. 35-37). 

 
 De acordo com estes princípios, na opinião do autor Antônio Carlos da 

Costa, mencionado no documento “Pensando e praticando socioeducação” 

(PARANÁ, 2006, p. 27), a ação socioeducativa voltada para o desenvolvimento de 

competências relacionadas ao desenvolvimento pessoal e social do adolescente 

deve se organizar em torno de três práticas: a docência, a vivência e, 

principalmente, a presença educativa. Para o referido autor: 

 

Pela docência, conhecimentos de diversas naturezas são didaticamente 
organizados e transmitidos aos educandos. Pelas vivências instrutivas, 
através da passagem por atividades estruturantes, o jovem incorpora 
valores, adquire habilidades e vai assumindo uma nova atitude básica 
diante da vida. (PARANÁ, IASP, Caderno Práticas de Socioeducação, 2006, 
p. 27). 

 
 Contudo, sem a presença educativa, isto é, sem o estabelecimento de 

vínculos humanos de consideração e afeto com pessoas do mundo adulto, que 

atuam na unidade ou programa, somente a docência e as vivências resultam pouco 

produtivas no trabalho desenvolvido junto ao adolescente, bem como no processo 

de reintegração social.  

 Complementando esta questão, segue o quadro 9 com a descrição de 

algumas práticas pedagógicas realizadas nas unidades socioeducativas 

pesquisadas. 
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Quadro 9 – Descrição de práticas pedagógicas realizadas nas unidades socioeducativas pesquisadas 

Questão 6 (questão aberta) 

Descrição de algumas práticas pedagógicas 

CENSE Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Questão 6 (questão aberta) 

Descrição de algumas práticas pedagógicas 

CENSE São Francisco 

- Oficina de desenho oportunizando aos 

adolescentes o manuseio de materiais técnicos 

de desenho. 

-Educomunicação com atividades de rádio como 

locução, produção e programação musical. 

- Conciliar o uso de materiais didáticos com a 

realização de atividades como: empregar o uso 

do atlas para localizar determinado ponto, 

construir bússola, rosa dos ventos e utilizá-las 

para a realização de atividades propostas. 

- Utilização de filmes e músicas para enfocar 

algum assunto que colabora na formação. 

- Atividades lúdicas levando o adolescente a 

organizar o pensamento, assimilar conceitos 

básicos. 

- Realizar atividades mentais de seleção, 

comparação, classificação e ordenação. 

- Jogos para autonomia de pensamento. 

- Reflexões sobre o que é cidadania e o que é 

ser cidadão. Direitos e deveres, reflexões sobre 

a importância de se preservar e respeitar a vida 

humana, a liberdade e o regate da dignidade. 

- Práticas pedagógicas que contribuem para que 

o adolescente possa redimensionar e refletir 

sobre sua condição perante a sociedade. 

- O projeto Banda São Francisco abre a 

possibilidade de o adolescente participar de 

atividades (apresentações) dentro da unidade e 

em atividade extra quando a banda é convidada 

para apresentações. Este trabalho contribui 

para a formação por ser uma experiência única 

na vida destes adolescentes. Nas 

apresentações eles são vistos como 

verdadeiros artistas em seus talentos. 

- Falar sobre a história de vida de cada pessoa 

e mostrar histórias de vida de sucesso e 

fracassadas. Despertar sonhos nos 

adolescentes e apontar meios para realiza-los. 

- Produção de textos e leitura de textos 

polêmicos (jornais e revistas) para 

conhecimento além da sala de aula. 

- Jornal São Francisco – escrever torna o ser 

humano livre. Por meio da escrita o adolescente 

pode: opinar, interagir, manifestar ideias, 

argumentar, discordar, enfim, consegue atuar 

com liberdade. No jornal ele pode mostrar seus 

talentos e sentir-se valorizado. 

- Durante as aulas é importante que seja 

atencioso, respeite a palavra que quem está 

ministrando o conhecimento, de forma 

organizada faça seus questionamentos, seja 

responsável pelos seus atos. 

- A prática educativa que mais impactou na 

aprendizagem e na relação interpessoal dos 

alunos, foi o Projeto Horta que se constitui em 

uma proposta de atividade que permitiu se 

estabelecer a relação entre a prática de 

elaboração da horta, aos conteúdos curriculares 

trabalhados em sala de aula. Muitos dos alunos 

também revelaram uma significação maior da 
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atividade, porque os familiares tem horta e 

assim, identificaram possibilidades de aplicação, 

quando de volta para casa. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Merece destaque a preocupação dos professores em promover práticas 

pedagógicas voltadas a reflexões sobre cidadania, direitos e deveres além de 

atividades lúdicas. A autora Marcia Mocelin, doutora, pesquisadora e também 

professora em unidade socioeducativa, ressalta que: 

 

Muito mais do que nas salas de aula comum, é preciso na socioeducação 
experimentar formas de uma prática educativa criativa, pois somados ao 
conhecimento formal estão também o compromisso com a qualidade de 
atendimento e com a qualidade de vida proporcionada ao interno com vistas 
a motivar a sua transformação o impulsionando para uma nova visão de 
mundo onde possa ser sujeito de sua própria construção histórica 
(MOCELIN, 2015, p. 156).  

 
 Neste sentido, as práticas pedagógicas descritas no quadro 9 somadas ao 

conhecimento formal procuram contribuir para a mudança de comportamento do 

adolescente. Porém, a proposta político-pedagógica institucional dos centros 

socioeducativos defende uma ação educativa emancipadora e humanizadora 

valorizando os vínculos afetivos e nos relatos dos professores não são apontadas, 

por exemplo, a necessidade de demonstrar afeto ou estabelecimento de laços de 

confiança. 

 Exemplificando uma das práticas pedagógicas realizada nas unidades 

socioeducativas segue a figura 7 demonstrando a prática esportiva na quadra 

coberta no Centro de Socioeducação Curitiba. 
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Figura 7 – Atividades esportivas no CENSE Curitiba 

 

Fonte: SCHIMITTER, Dilmar, 2016. 

 

 Os adolescentes participam de atividades esportivas e de lazer no CENSE 

Curitiba com orientação e supervisão dos educadores sociais. Estas atividades 

contribuem para a socialização entre os pares e com os próprios educadores 

sociais. 

 Outra prática educativa desenvolvida é a musicalização. No CENSE São 

Francisco o professor de Arte elaborou um projeto de iniciação musical culminando 

com a formação da Banda São Francisco conforme demonstrado na figura 8. 

 

Figura 8 – Banda São Francisco 

 

Fonte: SANTOS, Lindomar, 2015. 

 

 As atividades de musicalização com os adolescentes são desenvolvidas pelo 

professor de Arte em espaço específico (sala ambiente), propício à prática musical, 

equipado com instrumentos rítmicos, melódicos e com equipamentos de 

amplificação de voz. 
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 Primeiramente os adolescentes são atendidos com a proposta de 

musicalização, ou seja, apresentação da linguagem musical, dos instrumentos que 

são disponibilizados para o aprendizado (prática de instrumento), técnica vocal 

(prática de canto) e pratica de conjunto. Nesse momento o professor realiza 

sondagem de conhecimento prévio e/ou interesse de acordo com a proposta 

apresentada aos alunos. 

 A partir desse atendimento os alunos observados quanto ao interesse e 

habilidades motoras para a prática de instrumentos e voz são inseridos nos grupos 

de acordo com o seu alojamento. O professor seleciona dentre todos os alunos 

atendidos aqueles com maior domínio da prática musical para formação da Banda 

do CENSE São Francisco e realiza apresentações em eventos internos e externos, 

devidamente autorizado pela direção do CENSE. 

 A seleção do repertório é sugerida pelo professor e pelos alunos, 

observando a graduação de dificuldade de cada peça musical e para as 

apresentações o repertório é selecionado de acordo com as características do 

evento. 

 Outra questão importante considera o funcionamento interno da escola 

dentro das unidades socioeducativas pesquisadas na perspectiva dos professores, 

sendo que as respostas são verificadas no quadro 10. 

 

Quadro 10 – Funcionamento interno da escola na visão dos professores 

Questão 7 (questão aberta) 

Funcionamento interno da escola na visão dos 

professores 

CENSE Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Questão 7 (questão aberta) 

Funcionamento interno da escola na visão dos 

professores 

CENSE São Francisco 

- Os alunos são selecionados em grupos, na 

medida do possível, considerando sua 

escolarização anterior. Os alunos são 

matriculados em até quatro disciplinas (EJA), 

frequentando a escolarização em um turno e no 

contra turno participam de oficinas além de 

aulas de arte e educação física. 

- As disciplinas são distribuídas da seguinte 

forma: Matemática/Arte, História/Inglês, 

Português/Geografia de acordo com as galerias. 

- A escola funciona no modelo tradicional, os 

alunos permanecem dentro da sala de aula com 

o professor durante todo período. 

- O aluno é matriculado na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos em até quatro 

disciplinas. Devido ao pequeno número de 

professores nem todos os alunos têm aula de 

Arte. Metade das turmas é atendida visando a 

conclusão da disciplina (Arte). A outra metade 

que não possui matrícula nessa disciplina (Arte) 
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Não há profissional para a disciplina de 

Ciências. 

- Os projetos a serem desenvolvidos são 

elaborados, pensados e executados em 

parceria entre coordenação pedagógica e corpo 

docente. Cada temática abordada visa atingir 

objetivos previamente estabelecidos no plano 

de trabalho docente, tendo como foco prioritário 

o processo de ressocialização do adolescente. 

é atendida em forma de oficina com objetivo de 

também oferecer a esses adolescentes a 

possibilidade de participar da Banda São 

Francisco. 

- No São Francisco o programa de 

escolarização está vinculado ao CEEBJA Dr 

Mário Faraco (Unidade Prisional) que atua nas 

Penitenciárias Estaduais do Paraná, ofertando 

Escolarização aos apenados do Sistema. 

Nossos alunos estão matriculados no sistema 

EJA e frequentando aulas diárias em turmas 

reduzidas em atendimentos à Lei, recebendo os 

saberes previstos em planejamento de cada 

disciplina do Ensino fundamental e Médio, 

modalidade EJA, aos alunos que não possuem 

idade mínima para matrícula, é solicitado a sua 

matricula na EJA por processo em juízo, 

garantindo o direito previsto no ECA. 

- A escola segue uma rotina como todo 

ambiente de aprendizagem, porém, com o 

grande diferencial de que os alunos valorizam 

muito mais o momento de ir para a sala de aula, 

pois fora deste horário, voltam para as celas. 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 No quadro 10 os professores informaram resumidamente o funcionamento 

interno da escola, ressaltando que os adolescentes são matriculados na modalidade 

EJA – Educação para Jovens e Adultos, podendo cursar até 04 disciplinas 

simultaneamente. No CENSE Curitiba um professor relatou que “Os projetos a 

serem desenvolvidos são elaborados, pensados e executados em parceria entre 

coordenação pedagógica e corpo docente” (Professor do CENSE Curitiba, 2016). 

 Desta forma, percebe-se a importância da coordenação pedagógica nos 

centros de socioeducação, a qual desempenha as seguintes funções: 

 

Organizar o plano e calendário escolar, tendo como base as Diretrizes 
Curriculares da Educação para Jovens e Adultos; Organizar e divulgar os 
materiais pedagógicos para uso dos professores; Providenciar a realização 
das matrículas, transferências, obtenção de históricos escolares, 
aproveitamento de estudos e certificação dos adolescentes; Organizar a 



140 
 

distribuição de turmas, junto com a pedagoga da unidade; Providenciar a 
realização da avaliação diagnóstica do nível escolar dos adolescentes; 
Elaborar o plano de ação pedagógica com os professores e acompanhar a 
execução das atividades; Promover estudos e avaliações sobre as 
experiências pedagógicas e o processo de ensino e aprendizagem 
(PARANÁ, IASP, Caderno Gestão de Centro de Socioeducação, p. 80). 

 
 Ressalta-se que além destas funções, a coordenação pedagógica está à 

frente na organização dos eventos promovidos pela unidade socioeducativa, 

articulando todos os setores envolvidos. No CENSE São Francisco um dos 

professores pesquisados relatou que “A escola funciona no modelo tradicional, os 

alunos permanecem dentro da sala de aula com o professor durante todo período” 

(Professor do CENSE São Francisco, 2016). Mediante este apontamento, é 

importante destacar aspectos considerados relevantes para o trabalho 

psicopedagógico junto aos adolescentes privados de liberdade. O padrão tradicional 

da escolarização, muitas vezes, não proporciona situações para o estabelecimento 

de vínculos afetivos. “Na Pedagogia da Presença, defendida por Antônio Carlos, 

pode-se dizer que o vínculo é um processo motivado que tem direção e sentido, 

tratando-se de uma interação de significado profundo e facilitadora de todo o 

processo” (PARANÁ, IASP, Caderno Gestão de Centro de Socioeducação, p. 27). A 

vinculação entre professor e aluno desencadeia processos de reflexão e 

aproximação estimulando o pensamento, admiração e até mesmo a discordância. O 

profissional competente consegue detectar que as ações agressivas do adolescente 

são definidas, na maioria das vezes, como pedido de ajuda e que seu trabalho 

pedagógico vai além dos aspectos negativos e impulsos agressivos demonstrados 

pelo adolescente. Por outro lado, este profissional precisa estar atento as possíveis 

manipulações, chantagens e/ ou dependências afetivas. Portanto, torna-se 

necessário superar os contatos superficiais e as intervenções técnicas puramente 

objetivas. Entende-se que a presença pode romper o isolamento profundo do jovem, 

sem violar seu universo pessoal. 

 

Pedagogia da Presença exige disponibilidade e cuidado. Não é tarefa fácil 
desenvolvê-la, mas, definitivamente, é uma tarefa crucial para o 
desenvolvimento pessoal e social do adolescente. Infelizmente, é na 
internação que o adolescente recebe um olhar, uma atenção cuidadosa 
que, muitas vezes, lhe foram negados ao longo de toda sua vida. Esta visão 
sugere um novo caminho para a educação dos jovens em dificuldade. Ao 
aceitar e assumir a função educativa, o educador percebe claramente a 
singularidade de seu lugar e de seu papel na sociedade (PARANÁ, IASP, 
Caderno Práticas de Socioeducação, p. 30). 
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 Quanto ao funcionamento interno das unidades pesquisadas, por meio dos 

relatos dos professores, pedagogos e educadores sociais, verifica-se que são 

proporcionadas aos adolescentes atividades tanto em sala de aula quanto realizadas 

coletivamente principalmente em momentos festivos, que oportunizam conquistas e 

fortalecem atitudes positivas estimulando o reconhecimento do esforço pessoal 

dando sentido a todo processo socioeducativo.  

 A oitava questão retrata as dificuldades encontradas para o desenvolvimento 

educacional. No quadro 11 estão organizadas as respostas. 

 

Quadro 11 – Dificuldades encontradas para o desenvolvimento educacional 

Questão 8 

*Questão de múltiplas 

alternativas  

 

Questão aberta 

Outras dificuldades 

encontradas 

CENSE Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Questão aberta 

Outras dificuldades 

encontradas 

CENSE São Francisco 

-Conteúdos pedagógicos e 

metodológicos inapropriados 

ao perfil do aluno. 

-Estrutura física das salas de 

aula. 

-Escassez de materiais 

didáticos e pedagógicos. 

-Cronograma interno das aulas 

inadequado. 

-Número de alunos em turma. 

-Atraso na movimentação dos 

adolescentes até as salas de 

aula 

-Falta de apoio pedagógico 

-Caráter punitivo do sistema 

socioeducativo 

- Em virtude de ser uma 

internação provisória, muitos 

adolescentes participam 

parcialmente dos projetos, ou 

seja, deixam a unidade antes 

da conclusão dos projetos. 

- Preponderância da segurança 

sobre questões escolares. 

- No início alguns alunos que 

acabaram de ingressar na 

unidade demonstram crise de 

abstinência de drogas e por 

estarem afastados da escola 

muito tempo apresentam 

dificuldades para compreender 

orientações básicas, sendo 

necessário constante 

acompanhamento do 

professor. 

- Falta de educadores sociais. 

- Falta de interesse e/ou 

compromisso da mantenedora 

(Estado) quanto a seriedade 

que merece a Escolarização na 

Socioeducação, com uma 

proposta que venha ser 

discutida e produzida por todos 

os envolvidos na aplicação do 

programa. 

- Desmotivação por falta de 

oportunidade em dar 

continuidade aos estudos 

quando da inserção à 

comunidade. 

- Falta de integração entre o 

pedagógico da escola e o 

pedagógico da unidade, falta 

de integração entre os 

professores e o corpo técnico 

da unidade (psicólogos, 

assistentes sociais, 

educadores sociais) que 

acompanham o 
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desenvolvimento dos 

educandos. 

- Impossibilidade de o 

adolescente ter o instrumento 

para treinar, sendo que o 

aprendizado se resume a sua 

aula. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 É importante compreender que muitos adolescentes participam parcialmente 

dos projetos desenvolvidos nos Centros de Socioeducação porque são desligados 

da unidade antes da conclusão destes projetos. Esta seria uma das dificuldades 

encontradas pelos professores. No CENSE Curitiba um professor relatou que: “há 

preponderância da segurança sobre questões escolares”. OLIVEIRA (2003) citado 

por PANDOVANI e RISTUM (2013) aponta que:  

 

Não se pode chamar de projeto pedagógico um fazer que inclua a 
imposição das aulas, nas quais o educador seja apenas depositário de 
conteúdo no aluno e cujas atividades estejam em desacordo com a situação 
de vida do educando. Além disso, não se trata de um projeto pedagógico 
aquele em que a segurança seja privilegiada em detrimento de ações 
educativas, com a proibição de leitura no interior dos alojamentos ou o 
impedimento do acesso a materiais didáticos dos pesquisados 
complementou que a segurança está acima da escolaridade, evidenciando 
o caráter punitivo do sistema socioeducativo (PANDOVANI; RISTUM, 2013, 
p. 976 apud OLIVEIRA, 2003). 

 
 Assim, é pertinente refletir sobre o sentido da escolarização na 

socioeducação. As aulas não devem ser consideradas como imposição e repasse de 

conteúdos desvinculados da realidade do adolescente. O professor precisa superar 

o conteúdo, dando sentido a este conteúdo porque a verdadeira educação é mais do 

que apenas o conhecimento formal, é o conhecimento para a vida. Se na 

socioeducação os adolescentes não tiverem conteúdos que sejam de fatos 

significativos, que sejam meros conteúdos formais, provavelmente eles voltarão a 

cometer atos infracionais porque a escolarização não irá tocá-los.  

 No CENSE São Francisco um professor opinou que uma das dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento educacional seria: “a falta de interesse e/ou 

compromisso da mantenedora (Estado) quanto a seriedade que merece a 

escolarização na socioeducação, com uma proposta que venha ser discutida e 

produzida por todos os envolvidos na aplicação do programa” (Professor do CENSE 
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São Francisco, 2016). Entende-se que a crítica do professor vem de encontro com a 

idealização de um sistema público estruturado, organizado, descentralizado e 

qualificado, com atuação direta na execução das medidas socioeducativas.  Neste 

sentido a gestão pública de qualidade na socioeducação implica: 

 

[...] no compromisso inequívoco com o interesse público acima do interesse 
privado; na observância dos princípios e fundamentos da administração 
pública; no desenvolvimento da política de atenção ao adolescente em 
conflito com a lei numa perspectiva de Estado e não apenas de Governo; na 
adoção de métodos e procedimentos que garantam a qualidade dos 
serviços prestados sob a ótica da garantia dos direitos humanos da pessoa 
privada de liberdade; e, acima de tudo, no esforço para colocar a ação 
voltada para o alcance do resultado final de inclusão do adolescente num 
padrão de convívio social saudável, produtivo e solidário (PARANÁ, IASP, 
Caderno Gestão de Centro de Socioeducação, p. 16). 

 
 Mediante o compromisso de uma gestão pública de qualidade para os 

centros de socioeducação, ressalta-se que os princípios socioeducativos envolvendo 

a escolarização precisam estar alinhados às diretrizes pedagógicas estabelecidas 

pela Secretaria do Estado de Educação e também Diretrizes Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos.  

 Outro professor do Cense São Francisco relatou que: “uma das dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento educacional no ambiente socioeducativo é a 

desmotivação por falta de oportunidade em dar continuidade aos estudos quando da 

inserção à comunidade” (Professor do CENSE São Francisco, 2016). A escola como 

inclusão é objeto da pesquisa realizada por PANDOVANI e RISTUM, (2013), 

trazendo a seguinte contribuição:  

 

Vale ressaltar que a escola faz parte de um todo, que é a própria medida 
socioeducativa, a qual tem como objetivo maior evitar a recidiva do 
adolescente em novos atos infracionais. Mas o que se percebe é uma 
escola que pouco contribui para o seu objetivo principal: o retorno do 
adolescente para o convívio social. A escola, nesse contexto, pode tornar-
se uma oportunidade de inclusão. É importante que sua estrutura, sua ação 
e sua metodologia garantam uma educação social que busque desenvolver 
atitudes e habilidades, preparando os adolescentes para o convívio, para 
atuar como pessoas e futuros profissionais, visando ao protagonismo juvenil 
(PANDOVANI; RISTUM, 2013, p. 982). 

 
 Considerando os apontamentos acima, é importante salientar que a 

educação em geral é eminentemente social e que a ideia de socioeducação 

(educação social) prioriza o convívio social. Portanto, o cerne do atendimento 

socioeducativo é a educação para a vida em sociedade. Esta tarefa pressupõe a 



144 
 

participação de outras instituições além dos centros socioeducativos. Entre estas 

instituições destaca-se a escola, porém, às vezes o adolescente encontra barreiras 

quando procura matrícula na escola regular após o desligamento do sistema 

socioeducativo. Outro aspecto importante a ser mencionado se refere ao preconceito 

cultural presente na sociedade, fazendo julgamento prévio sobre os jovens da 

periferia e das favelas por não corresponderem aos padrões socialmente 

estabelecidos. “É assim que esse olhar deve estar presente quando se analisa, por 

exemplo, o perfil do adolescente em conflito com a lei que cumpre medida de 

privação de liberdade no Brasil” (BRASÍLIA, IPEA, 2016, p. 303). 

 A nona questão discorre sobre as dificuldades encontradas no processo 

educativo em relação ao aluno. O quadro 12 representa as respostas obtidas. 

 

Quadro 12 – Dificuldades em relação ao aluno 

Questão 9 

*Questão de múltiplas 

alternativas 

Questão aberta 

Outras dificuldades 

encontradas 

CENSE Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Questão aberta 

Outras dificuldades 

encontradas 

CENSE São Francisco 

- Indisciplina 

- Desinteresse dos 

adolescentes em relação aos 

estudos. 

- Efeitos da abstinência de 

drogas. 

- Conflitos entre adolescentes. 

- Defasagem escolar. 

- Ansiedade com relação à 

decisão judicial. 

- Resistência ao novo, vida 

digna. 

- Desmotivação por falta de 

oportunidade em dar 

continuidade aos estudos 

quando da inserção à 

comunidade. 

- Alunos em diferentes graus 

de aprendizagem juntos na 

mesma classe, dificultando o 

atendimento coletivo. 

- Falta de perspectivas por 

parte dos adolescentes. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Os professores das unidades socioeducativas pesquisadas apontaram 

algumas dificuldades encontradas em relação ao aluno previamente sugeridas no 

questionário, por exemplo, a indisciplina, o desinteresse dos adolescentes em 

relação aos estudos, os efeitos da abstinência de drogas, os conflitos entre 

adolescentes e a defasagem escolar. Diante destas dificuldades, cabe ao professor 
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avaliar o estágio que o adolescente se encontra, planejar as aulas visando o 

processo de recuperação de conteúdos e estimular o adolescente no processo da 

aprendizagem. 

 No Cense Curitiba, um dos professores apontou que “a ansiedade percebida 

no adolescente com relação à decisão judicial” seria uma das dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento educacional. Por se tratar de um Centro 

Socioeducativo de internação provisória, o adolescente permanece internado 

provisoriamente por prazo máximo de 45 dias, o que ocasiona ansiedade e 

preocupação sobre a possibilidade do juiz determinar cumprimento de medida 

socioeducativa de internação. 

 

Durante o período de internação provisória, o adolescente deverá 
comparecer frente a autoridade judiciária para sua oitiva em audiência 
inicial, para a qual também serão convocados seus pais ou responsável. O 
representante do Ministério Público e um profissional qualificado (se houver 
solicitação do juiz) serão ouvidos e o Juiz poderá conceder a remissão ou 
manter a internação provisória. Sendo o fato grave passível de aplicação de 
medidas privativas ou restritivas de liberdade, o advogado do adolescente, 
ou seu defensor nomeado pelo Juiz, oferecerão defesa prévia e rol de 
testemunhas no prazo de três dias após a audiência de apresentação. Na 
audiência em continuação, o Juiz ouvirá as testemunhas, o representante 
do Ministério Público e o advogado ou defensor. Cumpridas as diligências e 
juntado o relatório da equipe interprofissional da entidade de internação 
provisória (Centro de Socioeducação), o Juiz intimará o adolescente e seu 
defensor para a sentença e aplicação da medida socioeducativa que julgar 
adequada ao caso (PARANÁ, IASP, Caderno Gestão de Centro de 
Socioeducação, p. 28). 

 
 Não há dúvidas que todo processo de justiça juvenil causa ansiedade 

enquanto o adolescente aguarda a decisão final do juiz e, consequentemente, este 

adolescente apresenta dificuldades de concentração nas aulas no período que 

permanece no CENSE Curitiba em internação provisória. 

 No CENSE São Francisco, um dos professores indicou como dificuldade 

encontrada o fato de “alunos em diferentes graus de aprendizagem permanecerem 

juntos na mesma classe, dificultando o atendimento coletivo”. O professor que 

exerce sua função na socioeducação está sujeito a receber alunos de diferentes 

níveis de escolaridade, sendo que, em algumas situações, atende simultaneamente 

alunos do ensino fundamental e médio. Outro professor do CENSE São Francisco 

apontou que “a falta de perspectivas por parte dos adolescentes” também seria uma 

dificuldade verificada no processo educativo. O ato infracional cometido pelo 

adolescente revela um contexto de violência e de transgressões sociais, mesmo 
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assim deve-se ter em mente que o adolescente faz parte da sociedade e que a 

condição de cumprimento de uma medida socioeducativa não deve excluí-lo desta 

sociedade.  

 A décima questão contempla a função social da escola segundo o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da unidade socioeducativa. No quadro 13 estão dispostos 

os apontamentos realizados pelos professores. 

 

Quadro 13 – Função social da escola segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade 

socioeducativa 

Questão 10 (aberta) 

Função social da escola segundo o Projeto 

Político Pedagógico da unidade socioeducativa 

CENSE Curitiba 

 

Questão 10 aberta 

Função social da escola segundo o Projeto 

Político Pedagógico da unidade Socioeducativa 

CENSE São Francisco 

- O caráter provisório da internação do 

adolescente faz com que a atuação do 

professor seja no sentido de resgatar o 

processo de escolarização; restabelecer o 

vínculo do adolescente com a escola, pois 

muitos estavam excluídos da mesma. 

- O PPP da escola está vinculado ao CEAD 

Poty Lazarotto e visa preparar o aluno para o 

exercício pleno da cidadania. 

- A função social da escola segundo o PPP 

deve estar baseada na participação 

democrática. 

- A principal função é incentivar a reinserção do 

adolescente na sociedade de forma a participar 

dela de forma cidadã. 

- A função social da escola é contribuir para que 

os conteúdos curriculares trabalhados em sala 

de aula tenham muito mais sentido e 

significado, contribuindo para a sua reinserção 

na sociedade. 

- Deveria reintegrar o educando ao convívio 

social. 

- Tornar possível o reencontro do adolescente 

com uma escola que ele seja sujeito e não 

problema. 

- Cumprir o que determina o Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 É importante salientar que o Projeto Político Pedagógico do CENSE Curitiba 

está vinculado ao CEEBJA – CEAD Poty Lazarotto e o Projeto Político Pedagógico 

do CENSE São Francisco ao Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 

Adultos (CEEBJA) Dr. Mário Faraco. Os dois centros socioeducativos dispõem 

também de um Plano Político Pedagógico contemplando todos os setores, inclusive 

a escolarização. 
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 No CENSE Curitiba um dos professores pesquisados respondeu que: “O 

caráter provisório da internação do adolescente faz com que a atuação do professor 

seja no sentido de resgatar o processo de escolarização; restabelecer o vínculo do 

adolescente com a escola, pois muitos estavam excluídos da mesma” (Professor do 

CENSE Curitiba, 2016). Resgatar o vínculo com a escola seria um dos pressupostos 

da ação socioeducativa, pois o adolescente muitas vezes abandonou a escola e 

sente-se excluído pela defasagem escolar. Entende-se que a baixa escolaridade é 

apontada como um fator de vulnerabilidade dos adolescentes. Partindo desta 

concepção, os adolescentes que cometeram aos infracionais, além da defasagem 

escolar, carregam o estigma de infratores sendo função da escola ultrapassar esta 

dupla barreira instaurada. 

 Por outro lado, um professor do CENSE São Francisco relacionou a função 

social da escola com a produção de sentido: “A função social da escola é contribuir 

para que os conteúdos curriculares trabalhados em sala de aula tenham muito mais 

sentido e significado, contribuindo para a sua reinserção na sociedade” (Professor 

do CENSE São Francisco, 2016). Para FERNANDES, (2016), tendo como base 

Sacristàn (1999) “A escola existe em função da cultura, servindo para esta e 

contribuindo na formação dos sujeitos a partir desta. Neste sentido, as práticas 

pedagógicas, o contexto educacional, o conteúdo, os profissionais estariam 

esvaziados de sentido diante da proposta de escolarização assumida pela escola” 

(FERNANDES, 2016, p. 3). Assim, entende-se que a cultura na educação acontece 

na produção de sentido sobre tudo o que o aluno vivencia na escola e na sua 

formação enquanto sujeito. Com isso torna-se nítido que “a função da escola, do 

processo de escolarização, das práticas pedagógicas só apresentará transformação 

se forem intensificadas as discussões acerca da cultura e do sentido que a escola 

assume para os sujeitos que delas fazem parte” (FERNANDES, 2016, p. 4). 

 

4.1.2. Dados obtidos por meio da pesquisa com os Educadores Sociais do Centro 

de Socioeducação Curitiba e São Francisco 

 

 A primeira questão discorre sobre as finalidades da educação na instituição 

socioeducativa dentro da modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Os 

educadores sociais puderam analisar algumas finalidades informadas no 
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questionário e complementar com outras que julgaram importantes conforme 

demonstrado no quadro 14. 

 

Quadro 14 – Finalidades da educação na instituição socioeducativa dentro da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos 

Questão 1  

Alternativas propostas no 

questionário 

  

Sugestões dos educadores 

sociais 

CENSE Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Sugestões dos educadores 

sociais 

CENSE São Francisco 

- Proporcionar atividades de 

socialização entre os pares 

evidenciando valores éticos e 

marais. 

- Oferecer ao 

adolescente a oportunidade de 

vivenciar um processo 

socioeducativo capaz de gerar 

a reflexão sobre seus atos e o 

desenvolvimento da 

consciência social cidadã pelo 

exercício dos direitos e dos 

deveres. 

- Incentivar e subsidiar 

o adolescente na construção 

de um novo projeto de vida. 

- Desenvolver as 

competências pessoais, 

relacionais, cognitivas e 

produtivas necessárias à vida 

em sociedade. 

- Proporcionar inclusão 

social em um novo padrão de 

convivência social com 

respeito às normas vigentes. 

-Desenvolver 

responsabilidades pelas suas 

atitudes. 

-Responsabilizar os 

adolescentes pelos seus atos. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 No quadro 14 os educadores sociais assinalaram todas as alternativas 

propostas no questionário sobre as finalidades da educação na instituição 

socioeducativa. O educador social A do CENSE Curitiba complementou que: 



149 
 

“desenvolver responsabilidades pelas atitudes e responsabilizar os adolescentes 

pelos seus atos são indispensáveis para a formação do adolescente” (Educador 

Social A, CENSE Curitiba, 2016). Este pressuposto lembrado pelo educador social 

faz parte do material produzido pelo Instituo de Assistência Social do Paraná, 

(2007): 

 

A educação é uma chave, uma chave que abre possibilidades de 
transformar o homem anônimo, sem rosto, naquele que sabe que pode 
escolher, que é sujeito participante, da reflexão do mundo e da sua própria 
história, assumindo a responsabilidade dos seus atos e as mudanças que 
fizer acontecer (PARANÁ, IASP, Caderno Práticas de Socioeducação, 2007, 
p. 30). 

 
 Assim, a partir do processo educativo que leva em consideração a realidade 

do jovem verifica-se que é possível que o educador social desenvolva a percepção 

de que o adolescente pode construir novos projetos de vida, novas relações consigo 

e com o mundo e que, inclusive, pode quebrar preconceitos e estereótipos. 

 Os educadores sociais do CENSE São Francisco assinalaram todas as 

questões propostas no questionário e não fizeram comentários complementares 

sobre as finalidades da educação na instituição socioeducativa. No quadro 15, a 

seguir, verifica-se a rotina de trabalho do educador social nas duas unidades 

socioeducativas pesquisadas. 

 

Quadro 15 – Rotina de trabalho do educador social do CENSE Curitiba e CENSE São Francisco 

Questão 2  

Descrição resumida da rotina de trabalho do educador social – CENSE Curitiba e São Francisco 

CENSE Curitiba 

- Acordar os adolescentes e higiene (entrega de escova e creme dental, ducha). 

- Entregar alimentação (café da manhã) 

- Encaminhar para a escolarização e demais saídas (atendimento psicológico, assistência social, 

enfermaria, visitas). 

- Supervisionar o comportamento na escola. 

- Escoltar para saída ao hospital. 

- Deslocar os adolescentes para outras unidades. 

- Fazer relatórios sobre o comportamento do adolescente. 

- Retorno aos alojamentos. 

- Entregar almoço. 

- Encaminhar para a escolarização os adolescentes que estudam no período da tarde. 

- Entregar lanche e posteriormente o jantar. 
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- Ordenar descanso no horário determinado. 

- Atender as necessidades básicas dos internos. 

- Cabe ao educador social orientar os adolescentes quanto ao melhor comportamento e respeito às 

rotinas institucionais, com finalidade de produzir reflexão e amadurecimento para sua vida social. 

Portanto a rotina diária é utilizada também para este fim. 

CENSE São Francisco 

- O educador social acompanha a rotina diária dos adolescentes, leva-os para as atividades, 

monitoramentos, serve refeições além de conferir sua entrega sempre com a preocupação em 

manter a vigilância buscando se antecipar aos problemas. 

- A principal função é o acompanhamento em toda rotina (escola, esportes, saúde). 

- Priorizar a segurança e disciplina, esporadicamente realizar aconselhamentos sem método formal 

perante a instituição.  

- O educador social coordenador da equipe relata que “como coordenador dos educadores minha 

rotina é organizar a equipe para que sejam executadas as atividades previstas no organograma de 

forma segura”. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 O quadro 15 demonstra que além da vigilância e acompanhamento da rotina 

diária dos adolescentes (acordar, banho, café, escolarização, almoço, lanche, 

atividades extras, entre outras) o educador social é responsável por “orientar os 

adolescentes quanto ao melhor comportamento e respeito às rotinas institucionais, 

com finalidade de produzir reflexão e amadurecimento para sua vida social. Portanto 

a rotina diária é utilizada também para este fim” (Educador Social B, CENSE 

Curitiba, 2016).  

 O educador social A do CENSE São Francisco relatou que uma das funções 

do educador social seria “Priorizar a segurança e disciplina, esporadicamente 

realizar aconselhamentos sem método formal perante a instituição (Educador Social 

A, CENSE São Francisco, 2016). Complementando estes relatos, Antônio Carlos 

Gomes da Costa, (2001), conceitua o educador social: “O educador que atua junto a 

jovens em dificuldade situa-se no fim de uma corrente de omissões e transgressões. 

Sobre seu trabalho recaem as falhas da família, da sociedade e do Estado. Sua 

atuação, frequentemente, é a última linha de defesa pessoal e social do seu 

educando” (COSTA, 2001, p. 17).  

 Entende-se a importância atribuída ao educador social no processo 

socioeducativo, pois reforçam as normas de convivência e explicitam os limites de 
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tolerância e o conjunto de valores éticos e morais exigindo o comprometimento dos 

adolescentes com estas regras e valores. 

 O quadro 16 demonstra as principais ações desenvolvidas pelos educadores 

sociais que contribuem para a reintegração social do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa. 

 

Quadro 16 – Ações importantes para a reintegração social do adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa na visão do educador social 

Questão 3 

Alternativas propostas no 

questionário 

 

 

Ações sugeridas 

CENSE Curitiba 

 

 

Ações sugeridas 

CENSE São Francisco 

 

- Incentivar a construção de um 

novo projeto de vida. 

-Manter uma rotina 

diária com cumprimento de 

horários, hábitos de higiene. 

- Contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia 

do adolescente. 

- Estabelecer relação 

de respeito mútuo. 

- Incentivar a 

permanência do adolescente 

na escola contribuindo para a 

valorização dos estudos. 

- Incentivar o adolescente para 

que ele participe de cursos 

técnicos. 

- Conscientização sobre 

normas sociais, direitos e 

deveres. 

- Responsabilizar o 

adolescente pelos seus atos. 

 

- Valorizar a família, a noção 

de propriedade e o valor do 

trabalho. 

- Servir como modelo de 

retidão onde sua postura de 

autoridade não seja exercida 

com autoritarismo. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Observa-se no quadro 16 que os educadores sociais do CENSE Curitiba 

apontam outras ações que contribuem para a reintegração social do adolescente, 

atribuindo importância ao incentivo da participação do adolescente em cursos 

técnicos. O educador social A afirma que uma ação importante para a reintegração 

social do adolescente seria a “Conscientização sobre normas sociais, direitos e 

deveres” (Educador Social A, CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco o educador social A complementa a questão 

discorrendo que uma das ações é “Valorizar a família, a noção de propriedade e o 

valor do trabalho” (Educador Social A, CENSE São Francisco, 2016). O educador 
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social B faz um interessante apontamento sobre a função do educador social o qual 

deve: “Servir como modelo de retidão onde sua postura de autoridade não seja 

exercida com autoritarismo” (Educador Social B, CENSE São Francisco, 2016).  

 

Através da compreensão e do conhecimento da realidade de vida do 
adolescente, o educador pode perceber o sentido e o significado de suas 
ações e atitudes, passando a demonstrar o respeito, confiança e afeto que 
desenvolveu pelo jovem. Tal compreensão propicia o vínculo e permite que 
o compromisso entre educador e adolescente se estabeleça. Esse 
compromisso é de reciprocidade e empatia, e faz uso do diálogo como um 
método de trabalho adequado para o desenvolvimento pessoal e social do 
adolescente (PARANÁ, IASP, Caderno Práticas de Socioeducação, 2007, p. 
39). 

 
 Desta forma, o educador social cria espaços para que o adolescente a partir 

da inter-relação e estabelecimento de vínculos passe a refletir sobre suas ações 

tomando a postura correta do educador social como exemplo.  

 No quadro 17 os educadores sociais elencaram algumas práticas 

indispensáveis para a formação do adolescente no centro socioeducativo que 

atuam. 

 

Quadro 17 – Práticas sociais indispensáveis para a formação do adolescente 

Questão 4 (aberta) 

Práticas sociais indispensáveis para a formação 

do adolescente 

CENSE Curitiba 

 

 

Questão 4 (aberta) 

Práticas sociais indispensáveis para a formação 

do adolescente 

CENSE São Francisco 

 

- A principal ação é o exemplo; o servidor deve 

inspirar e atuar com a postura que pretende 

para o adolescente. Deve agir com respeito e 

responsabilidade, pontuando as questões 

positivas e negativas do cotidiano.  

- Respeitar o adolescente independente dos 

seus atos para poder exigir que ele também 

tenha respeito. 

- Dar orientação diária; estabelecer limites; 

procurar passar valores (respeito, moral, bons 

costumes, reconhecer autoridades). 

- Questão interdisciplinar e multidisciplinar, 

sendo que o conjunto dessas ações contribuiria 

- Uma escolarização com qualidade é 

indispensável para a formação de qualquer 

cidadão crítico, principalmente com esse grupo 

que geralmente vem de famílias pobres cuja 

educação não é socialmente valorizada. 

- Orientar sobre seus direitos e obrigações; 

cobrar quando não cumprem suas obrigações; 

tirar dúvidas. 

- A maneira como se relaciona com os 

adolescentes cria um perfil que pode contribuir 

ou não como referência positiva. Os menores 

gestos ou atitudes frente às situações cotidianas 

são apreendidos por eles. 
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para a reintegração social. 

- Postura pessoal que possa servir de referência 

ao adolescente; comunicação de forma 

adequada; desestimular a “cultura da cadeia”; 

repreensão de forma progressiva privilegiando o 

diálogo, fazendo com que o adolescente 

entenda sua conduta. 

- Explanação das normas da unidade, 

escolarização e atendimento religioso. 

- Esclarecimentos dos direitos. 

- Reforço sobre a importância da família. 

- Respeito mútuo 

- Considero indispensável uma prática que não 

ocorre na unidade socioeducativa que é a 

interação entre os setores dos socioeducadores 

(agentes), professores e o setor técnico. 

- Cumprimento de horário e execução de tarefas 

propostas. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 No quadro 17 verifica-se que o educador social A do CENSE Curitiba 

considera que uma das práticas sociais indispensáveis para a formação do 

adolescente seria “o exemplo do servidor inspirando o adolescente” (Educador 

Social A, CENSE Curitiba, 2016). Esta resposta foi apontada na questão anterior 

sobre ações importantes para a reintegração social do adolescente, portanto, 

verifica-se a importância da postura assumida pelo educador social perante os 

adolescentes. O educador social deve ter clareza sobre valores éticos e morais, 

normas de conduta, tolerância, responsabilidade, senso de justiça para que possa 

ser referência no modo de agir. O educador social B reforça este relato afirmando 

que o educador social deve ter: “Postura pessoal que possa servir de referência ao 

adolescente; comunicação de forma adequada; desestimular a “cultura da cadeia”; 

repreensão de forma progressiva privilegiando o diálogo, fazendo com que o 

adolescente entenda sua conduta” (Educador Social B, CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco o educador social A respondeu de maneira 

semelhante apontando que: “A maneira como se relaciona com os adolescentes cria 

um perfil que pode contribuir ou não como referência positiva. Os menores gestos ou 

atitudes frente às situações cotidianas são apreendidos por eles” (Educador Social 

A, CENSE São Francisco, 2016). O educador social B revela a importância da 

escolarização “Uma escolarização com qualidade é indispensável para a formação 

de qualquer cidadão crítico, principalmente com esse grupo que geralmente vem de 

famílias pobres cuja educação não é socialmente valorizada” (Educador Social B, 
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CENSE São Francisco, 2016). A opinião deste educador social merece 

aprofundamento teórico nos estudos de López (2008):  

 

Apesar dos esforços que têm sido realizados nos últimos anos as 
desigualdades sociais no acesso ao conhecimento continuam sendo 
importantes. Segundo o modo com que se configuram esses cenários, os 
resultados educacionais que se observam são muito diferentes. Já podemos 
constatar uma associação muito estudada que mostra que quanto mais 
pobre é um cenário, menos probabilidade têm suas crianças ou 
adolescentes de completarem níveis significativos de escolaridade e de 
receberem uma educação de qualidade (López, 2008, p. 328). 

 

 Concordando com o autor, evidencia-se a necessidade de resgatar a 

escolaridade de qualidade, principalmente na socioeducação onde se verifica a 

defasagem escolar dos adolescentes. Além disso, os profissionais envolvidos no 

processo socioeducativo devem promover o estabelecimento de vínculos afetivos, 

sendo que alguns adolescentes pouco vivenciaram em momentos familiares atitudes 

de afeto e atenção.  

 O quadro 18 apresenta respostas ao questionamento sobre como as 

práticas pedagógicas podem contribuir para a reintegração social do adolescente no 

ambiente socioeducativo. 

 

Quadro 18 – De que forma as práticas pedagógicas podem contribuir para a reintegração social do 

adolescente 

Questão 5 (aberta) 

Ações sugeridas 

CENSE Curitiba 

Questão 5 (aberta) 

Ações sugeridas 

CENSE São Francisco 

- Principalmente servindo de referencial ao 

adolescente e demonstrando ser possível 

adotar uma postura diferente do meio onde ele 

vive. 

- O educador social é parte importante, pois em 

razão do tempo em que ele interage com o 

adolescente pode semear atos de reflexão, 

respeito e amadurecimento com finalidade de 

promover uma imediata ou futura compreensão 

e mudança de postura. 

- Por meio do diálogo com o adolescente 

conscientizá-lo sobre a disciplina da unidade. 

- Dialogar para que o adolescente repense seus 

- O educador social representa a figura de 

autoridade, figura que adolescente nenhum 

gosta e que esses, de forma geral, não 

vivenciaram. Uma postura firme, mas respeitosa 

por parte do educador social pode ajudar numa 

ressignificação da sociedade pelo adolescente. 

- Com sua conduta no dia a dia demonstrando 

respeito e que a diferença em estar do lado de 

cá da grade está nas escolhas que fazemos na 

vida. 

- Aconselhando os adolescentes e orientando-

os sobre a vida do crime e drogas. 

- Mostrando a importância do estudo e trabalho. 
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atos. 

- Dar exemplos diários e reforçar as regras do 

dia-a-dia do cidadão de bem. 

- Fixação da disciplina; constatação das 

consequências dos atos; ampliação dos 

horizontes culturais e planos futuros. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 O quadro 18 revela informações importantes sobre as práticas pedagógicas 

que podem contribuir para a reintegração social do adolescente. O educador social 

A do CENSE Curitiba opinou que uma das formas seria: “Servindo de referencial ao 

adolescente e demonstrando ser possível adotar uma postura diferente do meio 

onde ele vive” (Educador Social A, CENSE Curitiba, 2016). O educador social B 

revela que: “Em razão do tempo em que o educador social convive com o 

adolescente, poderia proporcionar momentos de reflexão contribuindo assim para a 

mudança de postura do adolescente” (Educador Social B, CENSE Curitiba, 2016). 

Evidencia-se, novamente, o valor atribuído à postura do educador social, tanto nas 

ações executadas diariamente quanto nos aconselhamentos e momentos de 

reflexão junto ao adolescente. 

 No CENSE São Francisco o educador social A apresentou sua opinião sobre 

as práticas pedagógicas que podem contribuir para a reintegração social com a 

seguinte afirmação: 

 

O educador social representa a figura de autoridade, figura que adolescente 
nenhum gosta e que esses, de forma geral, não vivenciaram. Uma postura 
firme, mas respeitosa por parte do educador social pode ajudar numa 
ressignificação da sociedade pelo adolescente (Educador social A do 
CENSE São Francisco, 2016). 

 
 Assim, observa-se que alguns adolescentes que se encontram em unidades 

socioeducativas não reconheciam a figura de autoridade antes do cumprimento da 

medida, sendo necessário o trabalho preciso do educador social o qual necessita 

adotar uma postura firme e ao mesmo tempo respeitosa. 

 O quadro 19 apresenta alguns exemplos de práticas pedagógicas bem- 

sucedidas nas unidades socioeducativas pesquisadas na visão dos educadores 

sociais. 
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Quadro 19 – Exemplos de práticas pedagógicas bem sucedidas 

Questão 6 (aberta) 

Exemplos de práticas pedagógicas bem 

sucedidas 

CENSE Curitiba 

Questão 6 (aberta) 

Exemplos de práticas pedagógicas bem 

sucedidas 

CENSE São Francisco 

- Promoção do restabelecimento dos laços 

familiares; ingresso ao mundo do trabalho; 

ações voluntárias; educador como referência do 

adolescente (cada adolescente tem um 

educador referência). 

- Atividades físicas e religiosas. 

- Desenvolver o conceito de respeito com o 

adolescente. 

- Chamar o adolescente pelo nome, pela manhã 

ao despertar. 

- Fazer com que o adolescente sinta-se uma 

pessoa importante e que ele pode modificar seu 

comportamento para melhor. 

- Não há uma prática específica, apenas uma 

abordagem respeitosa. 

- Adolescente autorizado pelo juizado para  

trabalhar ou estudar fora da unidade, retornando  

à noite. 

- Cursos profissionalizantes. 

- Disponibilidade de estudo em dois turnos para  

adolescentes interessados como por exemplo a 

preparação para o exame nacional do ensino 

médio (ENEM). 

- Projetos como a Rádio São Francisco. 

 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 No quadro 19 verifica-se que o educador social A do CENSE Curitiba 

considera que uma das práticas pedagógicas bem sucedidas seria: “A promoção do 

restabelecimento dos laços familiares; ingresso ao mundo do trabalho; ações 

voluntárias; educador como referência do adolescente (cada adolescente tem um 

educador referência)” (Educador Social A, CENSE Curitiba, 2016). Esta prática 

educativa do educador referência é adotada no CENSE Curitiba, sendo que, este 

educador social é responsável principalmente por dispensar atenção e realizar 

aconselhamentos ao adolescente que o considera como referência.  

 No CENSE São Francisco o educador social A considera como prática 

educativa importante: "O adolescente ser autorizado pelo juizado para trabalhar ou 

estudar fora da unidade, retornando à noite para a unidade” (Educador Social A, 

CENSE São Francisco, 2016). Neste CENSE, tendo passado um tempo de 

internação e também após estudos de caso, Plano Personalizado de Atendimento 

(PPA) e relatórios realizados pela equipe técnica, o adolescente é autorizado pelo 
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juizado a estudar fora da unidade socioeducativa, sendo esta prática considerada 

por alguns educadores sociais como início da reintegração social do adolescente. 

 A seguir, no quadro 20 observam-se algumas dificuldades encontradas para 

o desenvolvimento do processo educacional. 

 

Quadro 20 – Dificuldades encontradas para o desenvolvimento do processo educacional 

Questão 7 

Dificuldades sugeridas 

Outras dificuldades 

CENSE Curitiba 

Outras dificuldades 

CENSE São Francisco 

- Estrutura física das salas de 

aula. 

- Distância entre os 

alojamentos e o espaço 

escolar. 

- Escassez de materiais 

didáticos e pedagógicos. 

- Cronograma interno das 

aulas inadequado, dificultando 

a movimentação dos 

adolescentes. 

Número de alunos em turma. 

Atraso e/ou falta do professor. 

- Falta de apoio pedagógico. 

- Caráter punitivo do sistema 

socioeducativo. 

- Falta de plano de ação 

específico, com qualidade e 

efetivo ao segmento da 

socioeducação. 

- Descrença dos alunos no 

ensino como forma de 

ascender social e 

economicamente. 

- Falta de educadores sociais 

para que seja possível existir e 

cumprir um cronograma 

pedagógico adequado. 

- Falta de acompanhamento 

quando o adolescente é solto. 

- Métodos que fizessem com 

que os alunos aproveitassem o 

tempo disponível para 

recuperar a defasagem, 

intensificando os estudos. 

- Falta de integração entre o 

planejamento pedagógico e o 

Plano Individual de 

Atendimento (PIA). 

- Base educacional deficiente 

dos adolescentes o que 

dificulta uma educação 

acadêmica mais aprofundada. 

- Estrutura física diferente 

(antiga) do Centro de 

Socioeducação São Francisco. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 No quadro 20 os educadores sociais assinalaram todas as questões 

propostas como sugestões de dificuldades encontradas no processo educacional. O 

educador social A do CENSE Curitiba apontou que uma das dificuldades seria: “a 

descrença dos alunos no ensino como forma de ascender social e economicamente” 

(Educador Social A, CENSE Curitiba, 2016). 

 

[...] a existência de deficiências e barreiras de acesso dos jovens pobres à 
educação e ao trabalho – os dois principais mecanismos, considerados 
lícitos, de mobilidade e inclusão social da nossa sociedade –, bem como às 
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estruturas de oportunidades disponíveis nos campos da saúde, do lazer e 
da cultura, contribui para o agravamento da sua situação de vulnerabilidade 
social. Sem escola, sem trabalho ou com inserção laboral precária, os 
jovens ficam mais desprotegidos e, consequentemente, mais expostos, por 
exemplo, à cooptação pelo crime organizado (SILVA; OLIVEIRA, 2016, p. 
302). 

 
 Para muitos jovens pobres o direito à educação previsto no artigo 227 da 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988, art. 227) está longe de ser alcançado. De 

acordo com esta perspectiva, o adolescente não acredita que terá ascensão social 

por meio da educação. Além disso, as barreiras de acesso ao jovem pobre ao 

trabalho, ao lazer, à cultura, à saúde contribuem para agravar o quadro de 

vulnerabilidade. O educador social B relatou: “Falta de educadores sociais para que 

seja possível existir e cumprir um cronograma pedagógico adequado” (Educador 

Social B, CENSE Curitiba, 2016). A insuficiência de profissionais nas unidades 

socioeducativas é um fator que prejudica o desenvolvimento e a eficiência do 

trabalho. Tanto os educadores sociais quanto outros profissionais dos centros 

socioeducativos como professores, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, 

auxiliares administrativos, estão em defasagem em relação à demanda exigida. Há 

solicitações de aposentadoria todos os anos, sendo este é o principal motivo da falta 

de alguns profissionais. Quanto aos educadores sociais, o governo do Estado do 

Paraná contratou profissionais por meio do Processo Seletivo Simplificado (contrato 

provisório), porém o número ainda é insuficiente. 

 No CENSE São Francisco o educador social A respondeu que uma das 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento do processo educacional seria: 

“Estrutura física diferente (antiga) do Centro de Socioeducação São Francisco” 

(Educador social A, CENSE São Francisco, 2016). A estrutura física do CENSE São 

Francisco, conforme histórico descrito no capítulo 2 deste estudo, data 1965. Foram 

realizados alguns reparos, contudo, a disposição e forma arquitetônica dos 

alojamentos, das salas de aula e outros setores, inicialmente foram planejados para 

abrigar menores abandonados. Posteriormente os menores infratores cumpriam a 

determinação judicial neste local. Assim, não houve projeto arquitetônico direcionado 

especificamente para atender menores infratores, tornando a unidade vulnerável a 

fugas e rebeliões. 

 No quadro 21 verificam-se as maiores dificuldades encontradas no trabalho 

realizado pelos educadores sociais. 
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Quadro 21 – Dificuldades no trabalho diário 

Questão 8 

Dificuldades sugeridas 

Outras dificuldades 

CENSE Curitiba 

Outras dificuldades 

CENSE São Francisco 

- Conflitos entre os 

adolescentes. 

- Falta de estrutura pessoal e 

material. Os educadores se 

ocupam mais com problemas 

de falta de educadores e 

materiais básicos do que com 

os próprios adolescentes. 

- Há caso de adolescente não 

alfabetizado, dificultando o 

trabalho dos educadores 

sociais. 

Comportamento agressivo e 

violento. 

- Dificuldades em relação ao 

cumprimento de normas. 

- Desinteresse dos 

adolescentes em relação aos 

estudos. 

- Efeitos da abstinência de 

drogas. 

- Defasagem escolar. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 O quadro 21 retrata a opinião dos educadores sociais sobre as dificuldades 

encontradas no trabalho diário. Os educadores assinalaram todas as questões 

propostas. O educador social A do CENSE Curitiba complementando a questão 

aponta que uma das dificuldades seria: “Falta de estrutura pessoal e material. Os 

educadores se ocupam mais com problemas de falta de educadores e materiais 

básicos do que com os próprios adolescentes” (Educador social A, CENSE Curitiba, 

2016). Devido ao número insuficiente de efetivo na função, quando há faltas por 

motivo de doença ou autorização para licença médica ou férias, os educadores 

sociais que estão na ativa sentem-se sobrecarregados. Assim, considera-se 

importante informar as atribuições do educador social: 

 

Recepcionar os adolescentes recém-chegados, efetuando o seu registro, 
assim como de seus pertences; Providenciar o atendimento às suas 
necessidades de higiene, asseio, conforto, repouso e alimentação; Zelar 
pela sua segurança e bem-estar, observando-os e acompanhando-os em 
todos os locais de atividades diurnas e noturnas; Acompanhá-los nas 
atividades da rotina diária, orientando-os quanto a normas de conduta, 
cuidados pessoais e relacionamento com outros internos e funcionários; 
Relatar no diário de comunicação interna o desenvolvimento da rotina 
diária, bem como tomar conhecimento dos relatos anteriores; Realizar 
atividades recreativas, esportivas, culturais, artesanais e artísticas, seguindo 
as orientações da pedagogia; Auxiliar no desenvolvimento das atividades 
pedagógicas, orientando os adolescentes para que mantenham a ordem, 
disciplina, respeito e cooperação durante as atividades; Prestar informações 
ao grupo técnico sobre o andamento dos adolescentes para compor os 
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relatórios e estudos de caso; Acompanhar os adolescentes em seus 
deslocamentos na comunidade, não descuidando da vigilância e segurança; 
Inspecionar as instalações físicas da unidade, recolhendo objetos que 
possam comprometer a segurança; Efetuar rondas periódicas para 
verificação de portas, janelas e portões, assegurando-se de que estão 
devidamente fechados e atentando para eventuais anormalidades; Manter-
se atento às condições de saúde dos adolescentes, sugerindo que sejam 
providenciados atendimentos e encaminhamentos aos serviços médicos e 
odontológicos sempre que necessário; Atender às determinações e 
orientações médicas, ministrando os medicamentos prescritos, quando 
necessário; Realizar revistas pessoais nos adolescentes nos momentos de 
recepção, final das atividades e sempre que se fizer necessário, impedindo 
que mantenham a posse de objetos e substâncias não-autorizadas; 
Acompanhar o processo de entrada das visitas dos adolescentes, 
registrando as em livro, fazendo revistas e verificação de alimentos, bebidas 
ou outros itens trazidos por elas; Comunicar, de imediato, à direção, as 
ocorrências relevantes que possam colocar em risco a segurança da 
unidade, dos adolescentes e dos funcionários; Dirigir veículos automotores, 
conduzindo adolescentes para atendimentos médicos, audiências e a outras 
unidades, quando se fizer necessário; Fornecer o material de higiene para 
os adolescentes, controlando e orientando o seu uso; Providenciar o 
fornecimento de vestuário, roupa de cama e banho, orientando os 
adolescentes no uso e conservação; Seguir procedimentos e normas de 
segurança, constantes do protocolo da Unidade (PARANÁ, IASP, Caderno 
Gestão de Centro de Socioeducação, p. 84-86). 

 
 Mediante a quantidade de atribuições inerentes ao cargo de educador social 

não há dúvidas quanto às responsabilidades assumidas. O educador social 

desempenha a função de facilitador do processo socioeducativo, atuando 

diretamente com o adolescente em diversas situações cotidianas durante sua 

permanência na unidade socioeducativa. 

 Por outro lado, o educador social A do CENSE São Francisco revela uma 

informação importante que dificulta o trabalho com o adolescente: “Há caso de 

adolescente não alfabetizado, dificultando o trabalho dos educadores sociais” 

(Educador social A, CENSE São Francisco, 2016). Segundo HADDAD; SIQUEIRA, 

2015, mais de 13 milhões de brasileiros acima de 15 anos de idade são analfabetos: 

 

Dados recentes mostram que temos 13,1 milhões de pessoas acima de 15 
anos de idade que não sabem ler nem escrever, o equivalente a 8,3% para 
esta faixa etária e, se diminuirmos o corte para 10 anos de idade, esse 
número sobe para 16 milhões de pessoas, 9,3% da população acima de 9 
anos (PNAD, 2014) (HADDAD; SIQUEIRA, 2015, p. 89). 
 

 O termo analfabetismo é muito amplo e não remete somente ao fato de não 

saber ler e escrever, denota também o domínio do letramento (capacidade de 

interpretar os discursos).  

 Neste sentido, a dificuldade apontada pelo educador social do CENSE São 

Francisco em relação ao analfabetismo de adolescentes implica na falta de domínio 
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do letramento, dificultando o desenvolvimento das potencialidades em diferentes 

contextos.  

 O quadro 22 versa sobre o cumprimento da função social da escola, 

especialmente em relação à reintegração social do adolescente. 

 

Quadro 22 – Cumprimento da função social da escola 

Questão 9 

Cumprimento da função social da escola – CENSE Curitiba e CENSE São Francisco 

A escola 

cumpre sua 

função social 

A escola não 

cumpre sua 

função social 

 

Justificativa 

X  - Dentro do que é possível realizar, com os recursos que são 

fornecidos pelo sistema, a escola é ainda limitada em muitos 

aspectos devido a falta de recursos. 

 X - Pelo desinteresse dos adolescentes. 

X  - A escola vem cumprindo seu papel mesmo com o período curto 

que o adolescente permanece na unidade. 

 X - Devido ser uma unidade de internação provisória (45 dias) 

 X - Há pouco efetivo e também os índices de reincidência apontam 

para o fracasso escolar. 

 X - Vinte dias de aula não é a solução, os alunos são desinteressados 

e não estão preocupados com a escolarização. 

 X - Por ser internação provisória (45 dias) e por circunstâncias 

estruturais da unidade, a escola tem pouco tempo para trabalhar 

com o adolescente como deveria. 

 X - A escola tenta cumprir sua função social, mas a realidade do jovem 

é incompatível com a proposta da escola. O jovem busca no crime 

um “atalho” para atingir seus objetivos. 

 X - A escola precisa de reformulação e deve instigar a vontade e 

curiosidade do adolescente, prender sua atenção.  

 X - Os adolescentes frequentam as aulas por obrigação e também 

para ter oportunidade de saírem dos alojamentos. 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Constata-se no quadro 22 que oito educadores sociais reconhecem que a 

escola não está cumprindo sua função social, discorrendo sobre situações que 

impedem a concretização desta função, por exemplo: “o fato de ser internação 

provisória (45 dias) e por circunstâncias estruturais da unidade, a escola tem pouco 
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tempo para trabalhar com o adolescente como deveria” (Educador social A, CENSE 

Curitiba, 2016); “Há pouco efetivo e também os índices de reincidência apontam 

para o fracasso escolar” (Educador social B, CENSE Curitiba 2016); “A escola 

precisa de reformulação e deve instigar a vontade e curiosidade do adolescente, 

prender sua atenção” (Educador social C, CENSE Curitiba, 2016); “A escola tenta 

cumprir sua função social, mas a realidade do jovem é incompatível com a proposta 

da escola. O jovem busca no crime um “atalho” para atingir seus objetivos” 

(Educador social A, CENSE São Francisco, 2016).  

 Os argumentos dos educadores sociais revelam que a escola cumpre seu 

papel transmitindo conhecimentos, porém não tem cumprido sua função social 

dentro da socioeducação buscando a reintegração social do adolescente por meio 

de ações sistematizadas.  

 Outro educador social indica que a escola está cumprindo sua função social 

dentro das limitações impostas pelo sistema devido à falta de recursos. Na mesma 

linha, um educador social afirma que: “A escola vem cumprindo seu papel mesmo 

com o período curto que o adolescente permanece na unidade” (Educador social D, 

CENSE Curitiba, 2016). 

 Na questão 9 sobre o conhecimento do índice atual de reincidência, todos os 

educadores sociais responderam que não tem conhecimento sobre o índice atual de 

reincidência à medida socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná. 

Alguns fizeram comentários como: “Os números divulgados nem sempre são os 

números reais” (Educador social A, 2016); “a reincidência é grande, pois o trabalho 

deveria começar na família que se encontra muitas vezes desestruturada”, 

(Educador social B, 2016); “com certeza o número real é bem maior do que o oficial” 

(Educador social C, 2016).  

 A última questão do questionário é um espaço livre para considerações que 

não foram contempladas em questões anteriores. Alguns educadores sociais 

aproveitaram a oportunidade para relatar a indignação pela falta de valorização da 

categoria.  

 

Entendo que se trata de um segmento negligenciado. Possui profissionais 
de excelente qualidade que são pouco ou nada instrumentalizados para seu 
trabalho; trabalho esse imprescindível para a reinserção social, que por 
vezes é a última linha de ação de auxílio para o adolescente. Faz-se 
necessário um plano de carreira e capacitação efetiva, respeitando o 
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educador enquanto figura fundamental para o sucesso do processo 
socioeducativo (Educador social A, 2016). 
 

 O educador social acompanha o adolescente em toda sua trajetória no 

centro socioeducativo desde seu ingresso até o desligamento. É indiscutível a 

importância do trabalho realizado por este profissional contribuindo para que o 

adolescente construa novas formas de se relacionar com seus familiares, grupos de 

amigos, professores, autoridades, enfim, comunidade em geral. Muitas vezes o 

educador social é um exemplo de retidão que o adolescente não teve na família. Por 

outro lado, faz-se necessário enfatizar que o educador social trabalha em zona de 

risco de vida, assim como outros profissionais atuantes nos centros de 

socioeducação, e reivindicam a ampliação do plano de carreira para a categoria. 

Eles recebem uma gratificação de atividade em unidade penal ou correcional 

intramuros (GADI), sendo que o último concurso público ocorreu no mês de junho de 

2014. 

 O educador social B revela que sua função está mais voltada às questões de 

segurança do que a reintegração social do adolescente: 

 

Acredito que o trabalho do educador social seja hoje muito mais voltado à 
questão específica da segurança e administrar as falhas do estado em 
relação às políticas socioeducativas (falta de pessoal, material, estrutura 
interna, segurança), ficando quase ou totalmente de lado a questão 
efetivamente social e de reinserção dos adolescentes em condições 
melhores do que entraram no sistema socioeducativo. Em síntese o Estado 
transformou os educadores sociais em apenas carcereiros (Educador social 
B, 2016). 

 
 Em relação ao adolescente especificamente, o educador social C relata que:  

 

É muito improvável que o adolescente infrator ao voltar ao mesmo ambiente 
social de que saiu não cometa outro ato. O problema é estrutural, a 
realidade do menor influencia muito mais do que qualquer conversa ou 
diálogo com o educador social (Educador social C, 2016). 

 
 Percebe-se, por meio do relato do educador social, que há certo descrédito 

nos resultados efetivos da medida socioeducativa. O problema é amplo envolvendo 

principalmente as políticas públicas voltadas aos jovens e a realidade em que o 

adolescente está inserido. O educador social realiza um trabalho diário de 

aconselhamento, porém quando o adolescente é desligado do centro socioeducativo 

retornando para a família ele sofre influências do meio onde vive. 

 



164 
 

 Verificou-se outra consideração com o mesmo conteúdo:  

 

O problema é social, vem lá do seu ambiente familiar, cultural. Não são 
quarenta e cinco dias que irão transformá-lo em um adolescente íntegro, 
sendo que o mesmo geralmente volta para o mesmo ambiente onde estava 
com mesmos amigos, mesma casa. Com certeza problema são as políticas 
públicas, ou a falta delas (Educador social D, 2016). 

 
 Finalizando a análise do questionário com os educadores sociais a 

conclusão seria:  

 

Muitos são os fatores que levam o adolescente a entrar em conflito com a 
lei. O educador social faz a sua parte, mas o adolescente é vítima da 
sociedade e chega aqui com uma carga muito grande de desacertos em sua 
vida muito cedo (Educador social E, 2016).  

 
 Entende-se, desta forma, a necessidade da interação do centro 

socioeducativo com o ambiente externo, com encaminhamento a redes de proteção 

e assistência social, especialmente quando o adolescente termina de cumprir a 

medida socioeducativa e retorna à sociedade. 

 

4.1.3. Levantamento das informações obtidas com o questionário destinado aos 

Pedagogos do Centro de Socioeducação Curitiba e São Francisco 

 

 O trabalho do (a) pedagogo (a) é fundamental para uma formação efetiva e 

transformadora por atuar diretamente com os professores, equipe técnica, diretor, 

educadores sociais e adolescentes. Sendo assim, os pedagogos do Centro de 

Socioeducação Curitiba foram alvo de questionamentos e prontamente 

esclareceram as dúvidas da pesquisadora bem como organizaram o cronograma 

para a aplicação do questionário tanto para professores e equipe técnica quanto 

para os adolescentes. A própria pesquisadora aplicou o questionário aos 

adolescentes mediante agendamento e organização prévia. 

 No Centro de Socioeducação São Francisco a pedagoga, que atualmente 

exerce a função de direção auxiliar, também contribuiu para a realização da 

pesquisa. A pesquisadora contou com o auxílio dos professores na aplicação do 

questionário destinado aos adolescentes. 

 Na primeira questão os dois pedagogos pesquisados do CENSE Curitiba e a 

pedagoga do CENSE São Francisco assinalaram as mesmas questões 
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evidenciando a importância da definição das finalidades da educação em uma 

instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Os tópicos sugeridos e assinalados foram: 

- Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

- Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

- Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores éticos 

e morais. 

- Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

- Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 

 No espaço aberto para outras opções um dos pedagogos complementou as 

finalidades da educação na socioeducação: 

 

Estimular o adolescente a realizar uma leitura crítica e autônoma de si 
mesmo e do mundo a sua volta. Ajudar o adolescente a desenvolver a 
curiosidade e o prazer de aprender, a criatividade e a iniciativa e formas de 
expressão simbólica e artística (Pedagogo A do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 De acordo com a resposta do pedagogo A, questiona-se sobre a efetivação 

do trabalho pedagógico pautado na produção de sentido. FRANCO, (2015), discorre 

sobre práticas pedagógicas como concretização das tentativas de ensinar-aprender:  

 

As práticas pedagógicas são aquelas práticas que se organizam para 
concretizar determinadas expectativas educacionais. São práticas 
carregadas de intencionalidade e isso ocorre porque o próprio sentido de 
práxis configura-se através do estabelecimento de uma intencionalidade, 
que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma intervenção planejada e 
científica sobre o objeto, com vistas à transformação da realidade social 
(FRANCO, 2015, p. 604). 

 
 De acordo com esta perspectiva, sabe-se que múltiplas aprendizagens 

compõem a vida do adolescente tornando-o perspicaz diante das adversidades 

enfrentadas no meio em que vive. Assim, seria um desafio das práticas pedagógicas 

dar sentido ao ensino escolar transformando-o em atrativo a ponto de fazer parte da 

vida do adolescente. 
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 No questionário foi solicitado que os entrevistados descrevessem 

resumidamente sua rotina de trabalho na unidade socioeducativa. O Centro de 

Socioeducação Curitiba conta com uma pedagoga com a carga horária de 20 horas 

semanais e um pedagogo com 40 horas semanais desempenhando as seguintes 

atribuições: 

 

Orientar o início do dia letivo dos professores; Analisar os cadastros de 
entrada de adolescentes; Verificar as vagas existentes na Internação 
Provisória Masculina para a transferência de adolescentes que possuem 
sentença de internação provisória definida; Elaborar os relatórios 
informativos dos adolescentes para subsídio das técnicas; Resolver 
problemas diários pontuais; Analisar os relatórios das atividades 
desenvolvidas pelos professores; Programação e acompanhamento da 
rotina de atividades diárias dos adolescentes: escola, oficinas e demais 
atividades pedagógicas; Participação da recepção e acolhimento dos 
adolescentes que ingressam na internação provisória; Acompanhamento 
diário e permanente do desempenho e aproveitamento dos adolescentes 
nas atividades pedagógicas; Participação eventual no Conselho Disciplinar, 
como forma de garantir o caráter pedagógico na responsabilização de 
adolescentes devido ao descumprimento de normas e regras da instituição; 
Mediação permanente no decorrer da rotina dos diversos setores da 
unidade (pedagógico, segurança, administrativo, técnico, direção) 
(Pedagogo A do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 No CENSE São Francisco a pedagoga atua com 20 horas semanais na 

unidade socioeduativa e referente à função relatou que: 

 

Exerço a função de direção auxiliar atendendo às necessidades dos 
professores, pedagogos e equipe administrativa. Faço contato com a 
direção da unidade socioeducativa sempre que necessário (Pedagoga do 
CENSE São Francisco, 2016).  
 

 É importante salientar as atribuições do (a) pedagogo (a) no exercício da sua 

função em unidade socioeducativa: 

 
Planejar, coordenar e desenvolver as ações da área pedagógica da 
unidade, incluindo as atividades escolares, oficinas formativas, ocupacionais 
e profissionalizantes, atividades recreativas, culturais e esportivas; Realizar 
a programação das atividades pedagógicas, formação das turmas e 
acompanhamento das atividades; Realizar a avaliação educacional e 
levantamento do histórico escolar dos adolescentes para compor os 
relatórios técnicos e estudos de caso; Participar da recepção dos 
adolescentes, prestando as orientações necessárias referentes à área 
pedagógica da unidade; Acompanhar o desempenho, participação e 
aproveitamento dos adolescentes nas atividades pedagógicas e da rotina 
diária, avaliando seu comportamento geral e evolução no cumprimento da 
medida socioeducativa; Avaliar e acompanhar a aplicação de medidas 
disciplinares; Elaborar planos de intervenção para o desenvolvimento da 
ação socioeducativa personalizada junto aos adolescentes; Identificar 
adolescentes com transtornos de aprendizagem e necessidades especiais 
para traçar um plano de intervenção individualizado; Acompanhar e 
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supervisionar a execução do PROEDUSE, junto com a coordenação do 
programa, participando da sua organização e viabilizando o atendimento às 
necessidades educacionais dos adolescentes; Orientar as famílias dos 
adolescentes, a fim de garantir a continuidade das atividades escolares 
após o desligamento (IASP, Caderno Gestão de Centro de Socioeducação, 
2007, p. 80). 

 
 Considerando as atribuições do (a) pedagogo (a), entende-se que a prática 

pedagógica pautada na intencionalidade que atribui sentido ao ensino vai além da 

sala de aula, esta prática é uma das atribuições do pedagogo.  

 Sendo assim, a função do pedagogo está relacionada com o planejamento 

de ações direcionadas aos professores que visem valorizar o aprendizado anterior 

do adolescente. Percebe-se que as atribuições descritas no Caderno Gestão de 

Centro de Socioeducação, (2007, p. 80) citadas acima, não contemplam a 

intervenção planejada junto aos adolescentes com vistas à transformação da visão 

de mundo e mudança de postura frente às adversidades. 

 Na terceira questão os pedagogos dos dois Centros Socioeducativos 

pesquisados assinalaram todas as questões sugeridas em relação às ações 

consideradas importantes para a formação do adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa contendo as seguintes ações: 

- Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

- Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores éticos e 

morais. 

- Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

- Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 

 Nesta questão, tanto os pedagogos do CENSE Curitiba quanto a pedagoga 

do CENSE São Francisco não complementaram a questão com sugestões. 

 Na quarta questão foi solicitado que os pesquisados exemplificassem 

algumas práticas pedagógicas bem sucedidas que objetivam a reintegração social 

do adolescente justificando a resposta.  
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Atividades escolares; Atividades culturais, esportivas e de lazer; Oficinas 
pedagógicas, entre outros. O contexto e intencionalidade pedagógica das 
diferentes atividades proporcionam e possibilitam ao adolescente um novo 
"olhar" para uma sociedade que foram/ estão compulsoriamente excluídos. 
A instituição socioeducativa acaba por proporcionar a eles aqueles direitos 
anteriormente privados (Pedagogo A do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 O pedagogo A do CENSE Curitiba estabelece relações entre as atividades 

propostas e o contexto de intencionalidades pedagógicas, possibilitando ao 

adolescente construir uma nova visão da sociedade que o excluiu. 

 

 O pedagogo B exemplificou as práticas bem sucedidas esclarecendo que: 

 
Dentro desta unidade é desenvolvido um projeto anual, com atividades 
mensais. Por exemplo, no ano de 2016 o projeto foi com o tema Direitos 
Humanos cujo objetivo é promover a dignidade humana, a igualdade de 
direitos, favorecendo o reconhecimento e valorização das diferenças e das 
diversidades, reforçando o princípio de laicidade do Estado. Também 
fomentar práticas democráticas no processo ensino aprendizagem, 
aplicando a transversalidade, a vivência e a globalidade, bem como difundir 
o conceito de sustentabilidade ambiental, contribuindo para o 
desenvolvimento de uma consciência cidadã. As atividades são realizadas 
diariamente e a culminância dos trabalhos ocorre ao final do período com o 
tema especificado. Março - Significação e ressignificação dos valores e 
simbologia relacionadas à Páscoa; Abril - Mulher e os Direitos Humanos; 
Agosto - Olimpíadas 2016; Setembro - Diversidade Cultural; Outubro - 
Adolescência e Cidadania; Dezembro – Natividade (Pedagogo B do CENSE 
Curitiba, 2016). 

 
 A figura 9 retrata o momento de culto ecumênico realizado nas 

dependências do CENSE Curitiba, sendo considerado uma das práticas 

pedagógicas bem sucedidas deste centro socioeducativo. 

 

Figura 9 – Culto Ecumênico no CENSE Curitiba 

 

Fonte: SCHIMITTER, Dilmar, 2015. 
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 O culto ecumênico ocorre na época que antecede a Páscoa e também no 

mês de dezembro juntamente com as festividades natalinas. O evento é organizado 

pela equipe pedagógica e professores, contando com o apoio de toda equipe do 

centro socioeducativo. 

 No CENSE São Francisco, referente às práticas pedagógicas bem 

sucedidas que objetivam a reintegração social do adolescente, a pedagoga 

respondeu que: “A convivência com outros alunos em sala de aula é de suma 

importância além dos cursos. A banda de música é uma prática educativa eficaz 

desenvolvida no Centro de Socioeducação São Francisco” (Pedagoga do CENSE 

São Francisco, 2016). 

 A quinta questão destaca que uma das finalidades da socioeducação é 

proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência com respeito às 

normas e legislações vigentes. Assim, a pergunta versa sobre como a escola dentro 

de uma unidade socioeducativa pode contribuir para a reintegração social do 

adolescente. Um dos dois entrevistados respondeu que: 

 

Por se tratar de uma unidade de internação provisória, e dentro do curto 
período em que o adolescente fica interno, a efetividade se observa no 
despertar do interesse em retornar para a sala de aula e no estímulo para 
que dê continuidade no seu processo de escolarização (Pedagogo A do 
CENSE Curitiba, 2016). 

 
 O pedagogo B complementou: 

 

A unidade socioeducativa pode contribuir para a reintegração social do 
adolescente oferecendo reforço de aprendizagem, principalmente no ler e 
escrever e contar. Incentivando o adolescente a repensar seu projeto de 
vida e restabelecer novas metas, sendo que esses entre outros valores 
devem ser incutidos nos adolescentes (Pedagogo B do CENSE Curitiba, 
2016). 

 
 A pedagoga do CENSE São Francisco revela sua opinião sobre como a 

escola dentro de uma unidade socioeducativa pode contribuir para a reintegração 

social do adolescente relatando que: 

 

O adolescente interno no CENSE São Francisco segue um percurso 
formativo, uma trajetória que é seguida desde o ingresso até a 
desinternação. A escola procura inserir no seu convívio os valores 
universais como educação, respeito, honestidade, tolerância entre outros 
para que o aluno interno seja capaz de respeitar os limites impostos pela 
vida social (Pedagoga do CENSE São Francisco, 2016).  
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 Percebe-se nos relatos dos pedagogos que no CENSE Curitiba, por ser uma 

unidade de internação provisória, um dos objetivos da escolaridade seria despertar o 

interesse em retomar os estudos contando com reforço escolar. Por outro lado, no 

CENSE São Francisco a prioridade seria o trabalho com valores preparando o 

adolescente para o retorno à sociedade. As duas unidades pesquisadas apresentam 

encaminhamentos diferentes devido suas especificidades, porém tornam-se 

semelhantes em relação ao ponto de chegada: a reintegração social. 

 A sexta questão indaga sobre a função social da escola segundo o Projeto 

Político Pedagógico da unidade escolar. Um dos pesquisados responde que: “A 

função social da escola no processo socioeducativo se dá na garantia do acesso 

destes adolescentes ao direito à escolarização, possibilitando, desta forma, a 

construção de um novo projeto de vida para que estes se percebam como sujeitos 

de direitos” (Pedagogo A do CENSE Curitiba). A resposta do pedagogo remete aos 

estudos de Dias (2011): 

 

A educabilidade, que em última instância se realiza no indivíduo, é o 
resultado de uma articulação entre Estado, sociedade civil e família. As 
relações entre estas esferas de nossa existência contemporânea 
condicionam a potencialidade do ser em ser educado, assim como as 
relações de poder presentes na formação social condicionam e determinam 
as relações entre essas três esferas político-sociais. Qualquer deterioração 
numa dessas esferas e/ou na articulação entre elas acarreta uma 
deterioração na educabilidade. Os indicadores socioeconômicos, após 
décadas de políticas concentradoras de renda, não deixam dúvida sobre o 
processo crescente de deterioração naquelas relações. Portanto, a não 
educabilidade expressa um desajuste institucional no qual aquelas esferas 
não realizam ou são incapazes de realizar as responsabilidades que delas 
exige o fazer educativo para alcançar os objetivos que a sociedade para ele 
definiu como comum a todos (DIAS, 2011, p. 245). 

 
 Diante desta perspectiva, questiona-se como ocorre a educabilidade dos 

adolescentes infratores se esta depende da articulação entre Estado, sociedade civil 

e família? Como afirma Dias, (2011), qualquer problema em uma destas esferas 

acarreta problemas na educabilidade e, portanto, a não educabilidade representa um 

desajuste institucional. Os adolescentes infratores realmente podem ser 

considerados vítimas deste desajuste. 

  O pedagogo B explicou que: “Não há Projeto Político Pedagógico nesta 

escola” (Pedagogo B do CENSE Curitiba, 2016).  
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 O CENSE Curitiba não dispõe de Projeto Político Pedagógico próprio, sendo 

que, por estar vinculado ao CEEBJA Poty Lazarotto está incluído no Projeto Político 

Pedagógico deste estabelecimento de ensino. 

 O CENSE São Francisco dispõe de Projeto Político Pedagógico, porém 

vinculado ao CEEBJA Dr. Mário Faraco. 

 A sétima questão gira em torno do questionamento se a escola vem 

cumprindo sua função social especialmente com relação à reintegração social dos 

adolescentes. No CENSE Curitiba um dos participantes responde que: 

 

 Considerando os limites que o processo escolar da internação provisória 
apresenta, os profissionais conseguem ao menos o despertar do interesse e 
da importância que a escolarização tem ou possa ter na vida destes 
estudantes. Sem ter concretamente a conclusão e, portanto, avanço na 
série cursada (pois ficam em atividade escolar em torno de 30-45 dias 
apenas), são construídos com os adolescentes os caminhos possíveis 
através das possibilidades que se cristalizam a partir da escolarização 
(Pedagogo A do CENSE Curitiba, 2016). 

 

 Por outro lado, o segundo participante respondeu negativamente, 

argumentando que: “Na socioeducação o aluno é incentivado a voltar a estudar, mas 

quando sai do sistema socioeducativo encontra uma escola excludente, onde ele 

não é aceito nem para fazer a matrícula” (Pedagogo B do CENSE Curitiba, 2016). 

 A pedagoga do CENSE São Francisco respondeu afirmativamente a questão 

sobre o cumprimento da função social da escola com relação à reintegração social 

do adolescente e justificou que: “A escola cumpre, mas poderia ser melhor. A escola 

é impossibilitada de cumprir totalmente o seu papel por questões de segurança” 

(Pedagoga do CENSE São Francisco).  

 Os pedagogos pesquisados divergem em relação ao cumprimento da função 

social da escola na socioeducação. Um dos pesquisados aponta o despertar do 

interesse pela escolarização como função social da escola, considerando uma 

unidade de internação provisória em que não há perspectivas de conclusão. Outro 

pedagogo pesquisado revela que ao ser desligado do sistema socioeducativo o 

adolescente encontra dificuldades em realizar a matrícula em escolas regulares. 

Portanto, faz-se necessária uma reflexão sobre o “aluno ideal” e o “aluno real” 

pautada em LÓPEZ, (2008):  

 

Os critérios de educabilidade ficam plasmados nesse “aluno ideal” para 
quem se pensa cada escola: uma criança será educável, na medida em 
que, como “aluno real” possa parecer com esse aluno ideal, pois para ele foi 
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pensada essa escola e, consequentemente, ela conta com os recursos e os 
conhecimentos para educa-lo. Quando numa escola entram alunos reais 
muito diferentes desse aluno ideal esperado, seus professores não sabem o 
que fazer com eles, não encontram o jeito de lidar com eles, não 
conseguem estabelecer a relação pedagógica pela qual se fundamenta o 
processo de ensino e aprendizado (López, 2008, p. 335). 

 
 A escola, neste contexto, torna-se excludente no sentido da busca por 

“alunos ideais”, ou seja, na exclusão de alunos egressos do sistema socioeducativo, 

por exemplo, quando lhes é negada a matrícula em escolas regulares. 

 Quanto às dificuldades encontradas para o desenvolvimento do processo 

educacional foram sugeridas oito dificuldades, sendo que um dos pedagogos 

assinalou as seguintes questões: conteúdos pedagógicos e metodologias 

inapropriadas ao perfil do aluno; escassez de materiais didáticos e pedagógicos; 

atraso na movimentação dos adolescentes até as salas de aula; caráter punitivo do 

sistema socioeducativo; tempo limitado de permanência do adolescente no CENSE 

(45 dias). Por outro lado, na opinião de outro pedagogo apenas o tempo limitado de 

permanência do adolescente no CENSE caracteriza a maior dificuldade encontrada 

para o desenvolvimento do processo educacional. 

 A pedagoga do CENSE São Francisco complementou que: “A estrutura 

física das salas de aula seria uma das dificuldades encontradas”, visto que a 

unidade apresenta mais de 50 anos. No questionário destinado aos profissionais do 

CENSE São Francisco a questão sobre o tempo limitado de permanência no centro 

socioeducativo (45 dias) não foi contemplada, pois esta é uma particularidade do 

CENSE Curitiba.  

 Nas unidades socioeducativas o processo educacional apresenta limitações 

principalmente devido a questões que envolvem a segurança. Nas duas unidades 

pesquisadas há um manual com regras e procedimentos de segurança, sendo que 

um dos itens refere-se à utilização de materiais didático-pedagógicos em sala de 

aula, os quais devem passar pela aprovação dos pedagogos e equipe de segurança. 

Contextualizando esta questão, importante ressaltar PADOVANI e RISTUM (2013, p. 

976, apud OLIVEIRA, 2003): 

 

Oliveira (2003) afirma que não se pode chamar de projeto pedagógico um 
fazer que inclua a imposição das aulas, nas quais o educador seja apenas 
depositário de conteúdo no aluno e cujas atividades estejam em desacordo 
com a situação de vida do educando. Além disso, não se trata de um projeto 
pedagógico aquele em que a segurança seja privilegiada em detrimento de 
ações educativas, com a proibição de leitura no interior dos alojamentos ou 
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o impedimento do acesso a materiais didáticos (PADOVANI e RISTUM, 
2013, p. 976). 

  

 Nos dois Centros Socioeducativos pesquisados não é permitido que o 

adolescente leve para o alojamento nenhum tipo de material escolar. No CENSE 

São Francisco, excepcionalmente, há permissão para a utilização de livros didáticos 

em períodos que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

 Os pedagogos do CENSE Curitiba foram questionados sobre as dificuldades 

encontradas em relação ao aluno no desenvolvimento das aulas e os dois 

pesquisados escolheram a mesma resposta sugerida no questionário que seria o 

desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos e a defasagem escolar. A 

pedagoga do CENSE São Francisco também escolheu esta questão sugerida 

complementando que o funcionamento interno da unidade atrapalha as aulas. “Há 

poucos educadores sociais o que dificulta totalmente a movimentação dos menores. 

A mudança das equipes também é um agravante e até que isso se estabeleça 

diariamente, acaba atrasando o início das aulas” (Pedagoga do CENSE São 

Francisco, 2016). 

 A décima questão sugere a descrição do funcionamento interno da unidade 

socioeducativa e um dos pedagogos compara a unidade com o sistema prisional:  

 

Mesma forma que uma cadeia, onde existem normas e regras estabelecidas 
pelos infratores, onde os educadores são omissos, não funcionam como 
socioeducadores mais sim como carcereiros; onde a única atividade que os 
internos têm é a escolarização e após as aulas eles permanecem em celas 
individuais, onde comem e dormem (Pedagogo A do CENSE Curitiba, 
2016).  
 

 A comparação do sistema socioeducativo com o sistema prisional revela a 

ausência de ações sistematizadas que contemplem os objetivos da socioeducação 

integrando todos os profissionais que atuam na unidade socioeducativa. 

 O outro pedagogo relata que todas as atividades propostas devem seguir as 

orientações do setor de segurança: 

 

O setor pedagógico é o responsável pela maior parte das atividades, pela 
definição dos horários, local de realização e instrutor responsável. O trânsito 
dos adolescentes para as atividades obedece à orientação e ao 
planejamento prévio do setor de segurança (Pedagogo B do CENSE 
Curitiba, 2016). 
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 No CENSE São Francisco a pedagoga pesquisada discorreu sobre a falta de 

educadores sociais bem como a disposição dos alunos em diferentes galerias: 

 

Poucos funcionários (educadores sociais) dificulta totalmente a 
movimentação dos menores. A mudança das equipes também é um 
agravante. Até que isso se estabeleça diariamente acaba atrasando o início 
das aulas. Também o fato dos alunos estarem em diferentes galerias acaba 
atrapalhando o desenvolvimento das aulas (Pedagoga do CENSE São 
Francisco, 2016). 
 

 Outra questão importante discute qual seria o índice atual de reincidência à 

medida socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná e um dos 

pesquisados expõe sua opinião de maneira crítica “O índice atual deve ser muito 

alto, pois não está havendo trabalho socioeducativo efetivo nas unidades. 

Atualmente a mentalidade que norteia o trabalho socioeducativo é punitiva, 

semelhante à cadeia” (Pedagogo A do CENSE Curitiba, 2016). 

 O caráter punitivo do sistema socioeducativo denota procedimentos de 

segurança instaurando a inevitável comparação com o sistema carcerário. Os 

adolescentes em internação provisória estão alojados em espaços individuais, sendo 

que, em poucos casos, estão dispostos em duplas. No CENSE São Francisco os 

adolescentes cumprem medida socioeducativa de internação e estão divididos em 

alojamentos. Cada alojamento varia o número de adolescentes, de 04 a 08 

adolescentes. As figuras 10 e 11 a seguir demonstram as características de um dos 

alojamentos do CENSE São Francisco: 

 

       Figura 10 – Alojamento (parte externa)                      Figura 11 – Alojamento (parte interna) 

 

Fonte: SANTOS, Lindomar, 2015.                               Fonte: SANTOS, Lindomar, 2015. 
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 As figuras 10 e 11, devido às características físicas apresentadas, denotam 

a semelhança entre o sistema socioeducativo com o sistema prisional. Observam-se 

grades na porta de entrada do alojamento o que lembra uma prisão. O pedagogo A 

critica a concepção punitiva verificada na postura de alguns profissionais, sendo 

que, a forma arquitetônica e disposição dos alojamentos reforçam a característica 

prisional. 

 O segundo pedagogo pesquisado relata que atualmente não dispõe de 

informações sobre os dados de reincidência à medida socioeducativa dos 

adolescentes no Estado do Paraná. A pesquisadora buscou com o diretor do 

CENSE Curitiba este índice e foi informada que, de acordo com a Secretaria da 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU), a estimativa de reincidência é de 

30%. 

 A pedagoga do CENSE São Francisco respondeu que: “Não sei se estou 

bem informada, mas até onde eu sei o índice é bem alto. Quase total” (Pedagoga do 

CENSE São Francisco, 2016). 

 Outra questão busca informações sobre quais atividades educativas são 

oferecidas aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa além da 

escolarização e um dos pesquisados informou que: “É ofertada apenas a 

escolarização e uma atividade de informática, sendo que não há uma linha de 

trabalho clara. Considera que seria mais uma forma de ocupar os adolescentes” 

(Pedagogo A do CENSE Curitiba, 2016). 

 Percebe-se no discurso do Pedagogo A que o atendimento socioeducativo 

não pode ser fragmentado, deve estar pautado em uma proposta pedagógica única 

para todo centro socioeducativo envolvendo todos os participantes do processo. 

 O outro pesquisado relata que: “São ofertadas, além da escolarização, 

oficinas culturais em período de férias escolares através do Projeto "Arte e Ação". 

Oficina de Informática em laboratório da unidade, atividades de lazer acompanhado 

por educadores sociais (futebol e vídeos) e atividade religiosa através de 

voluntariado” (Pedagogo B do CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco a pedagoga informa que “Os adolescentes 

participam de oficinas de música e xadrez ministradas pelos professores. Alguns 

cursos também são ofertados” (Pedagoga do CENSE São Francisco, 2016). 

 A última questão do questionário com os pedagogos do Centro de 

Socioeducação Curitiba e São Francisco dispõe de um espaço para considerações 
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que não foram contempladas nas questões anteriores sobre o trabalho do (a) 

pedagogo (a) e consequentemente a prática desenvolvida na socioeducação. Os 

relatos foram importantíssimos, sendo que um dos pesquisados questiona a 

organização atual das disciplinas e faz sugestões:  

 

Dentro da unidade de internação provisória é necessário que se reveja o 
papel da educação, pois como o prazo máximo de permanência é de 45 
dias não há como trabalhar todas as disciplinas, nem os conteúdos, pois a 
maioria dos adolescentes que recebemos está evadido da escola há muito 
tempo, portanto com muita defasagem de conteúdo. O ideal é que fossem 
trabalhadas as disciplinas de Português e Matemática, como forma de 
revisão dos conteúdos básicos, dando condições para que o aluno dê 
continuidade aos estudos. Sempre que fazemos o acolhimento dos alunos 
perguntamos o porquê de ter se evadido da escola e a resposta é sempre a 
mesma, que tinha dificuldade de entender o que o professor dizia, as notas 
estavam muito baixas e foi faltando às aulas até não ter mais condições de 
passar de ano, então não voltou mais. Portanto creio que na internação 
provisória devemos resgatar o gosto pelo estudo e incentivá-los a retornar à 
escola quando desligados. Além das disciplinas de Português e Matemática 
devemos também oferecer as disciplinas de Educação Física e Arte, como 
forma de amenizar a tensão das turmas (Pedagogo A do CENSE Curitiba, 
2016). 

 
 O pedagogo B enfatiza a função do pedagogo no centro socioeducativo:  

 

É importante salientar que o trabalho do pedagogo numa instituição 
socioeducativa de privação de liberdade se efetiva, não só através do 
ostensivo acompanhamento, fiscalização e intervenções necessárias, mas 
na ação mediadora de conflitos que diariamente ocorrem numa unidade 
com esta complexidade. Para tanto, este profissional necessita exercitar 
constantemente sua capacidade de resiliência e, acima de tudo, estar 
permanentemente se reciclando e investindo no próprio desenvolvimento 
intelectual. É necessário estar buscando ver nestes adolescentes, 
possibilidades e potencialidades para quando estiver pensando quais 
atividades programar para o aproveitamento e desenvolvimento pleno 
destes jovens (Pedagogo B do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 No espaço destinado às considerações que não foram contempladas nas 

questões anteriores a pedagoga do CENSE São Francisco apontou que: “Seria 

importante que tanto os professores quanto equipe técnica e pedagógica fossem 

ouvidos por organizações governamentais sobre a realidade vivenciada na unidade 

socioeducativa” (Pedagoga do CENSE São Francisco, 2016). 

 O depoimento dos pedagogos expressa a concepção de socioeducação 

revelando os desafios diários enfrentados nas unidades socioeducativas 

pesquisadas. Na unidade de internação provisória o pedagogo ressalta a 

importância de resgatar o gosto pelos estudos incentivando o retorno à escola após 

o desligamento. Outra contribuição relevante diz respeito ao investimento pessoal no 



177 
 

desenvolvimento intelectual do pedagogo em relação à prática pedagógica na 

socioeducação. Durante a análise do conteúdo do questionário, no item sobre dados 

pessoais, observou-se que a maioria dos pesquisados não optou por especializar-se 

na área socioeducativa. Com base nesta informação, vale ressaltar que a produção 

de sentido da atividade realizada somente adquire importância quando o profissional 

procura se desenvolver enquanto ser humano a partir do que realiza 

profissionalmente. O profissional que atua na socioeducação precisa ter um olhar 

para sua formação, para a sua ação enquanto cidadão e como essas questões vão 

contribuir para a formação do outro. O foco da socioeducação é desenvolver as 

relações afetivas, porém, como pensar nessas relações se alguns profissionais 

expressam a concepção de que o jovem não tem futuro? Portanto, além de 

investimentos governamentais em capacitações dos profissionais que atuam no 

sistema socioeducativo, o próprio profissional comprometido e que percebe o 

sentido do exercício da sua função, deve buscar cursos de aperfeiçoamento para a 

promoção de ações efetivas no trabalho diário com os adolescentes.  

 

4.1.4. Levantamento das informações obtidas com o questionário destinado ao 

Diretor do CENSE Curitiba e São Francisco 

 

 O diretor do Centro Socioeducativo, enquanto dirigente e orientador tem 

compromisso de construir e manter um grupo integrado. Assim, professores, 

pedagogos, educadores sociais, equipe técnica e administrativa fazem parte deste 

grupo assumindo um caráter essencialmente educativo.  

 É pertinente destacar que a pesquisa com o diretor do Centro de 

socioeducação Curitiba e também com o diretor do CENSE São Francisco foi 

realizada por meio de uma entrevista utilizando como base o questionário de 

pesquisa. A princípio a entrevista não constava no projeto de pesquisa, porém 

devido ao excesso de compromissos e de trabalho dos diretores destes centros 

socioeducativos, a pesquisa foi realizada em forma de entrevista semiestruturada.  

 O diretor do Centro Socioeducativo Curitiba trabalha na socioeducação há 

10 anos, tem 42 anos de idade e formação em Letras (Português e Inglês). 

 Primeiramente o diretor descreveu sua rotina de trabalho explicando que:  
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Se trata de uma unidade única, cuja principal função é o intercâmbio entre 
os setores do Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia do 
Adolescente e Vara da Infância e da Juventude. Assim, todos estes setores 
juntos funcionando no mesmo espaço físico assemelha-se a um 
condomínio. O diretor participa de reuniões periódicas com o juiz e promotor 
da Vara da Infância e da Juventude (Diretor do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 O Centro de Socioeducação Curitiba é uma unidade de internação provisória 

e nesta entrevista procurou-se compreender como o adolescente chega até esta 

unidade e de que forma ocorre a sentença para cumprimento de medida 

socioeducativa de internação em outra unidade. O diretor relatou detalhadamente 

todo o processo iniciado com a apreensão do adolescente em flagrante de ato 

infracional ou e cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada pela 

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal ou Guarda Municipal. 

 

Primeiramente o adolescente é recolhido em um setor denominado de 
abrigamento e em 24 horas há a apresentação ao Ministério Público para 
uma oitiva informal. O Promotor pode conceder a remição ou a remição 
cumulada com medida socioeducativa em meio aberto ou oferecer a 
representação onde é determinada a internação provisória por 45 dias 
(período para apuração do ato infracional). Em tese todos são inocentes e 
até o 45º dia é expedida a sentença. A sentença pode ser expedida antes 
deste prazo final, podendo ocorrer, por exemplo, no 2º dia. Passados os 45 
dias a Defensoria pode solicitar a liberação. Resumindo, são três 
audiências: A primeira de apresentação, a segunda ocorre após o relatório 
de 25 dias sendo chamada de audiência em continuação. A terceira e última 
é a sentença. Depois de sentenciado o adolescente aguarda na Delegacia 
do Adolescente em alojamento para dois ou três adolescentes onde serão 
encaminhados para unidades socioeducativas para o cumprimento da 
medida em meio fechado. O Centro de Socioeducação Curitiba atende 
Curitiba, região metropolitana (macro) e também o litoral (Diretor do CENSE 
Curitiba, 2016). 

 
 A pesquisadora perguntou sobre os adolescentes com problemas 

psiquiátricos, onde são atendidos e de que forma é realizado o encaminhamento. 

 

Estes adolescentes são encaminhados a hospitais psiquiátricos sempre 
com decisão judicial por meio de petição com encaminhamento de 
avaliação psiquiátrica e psicológica. A unidade socioeducativa liga para a 
central de leitos e o adolescente é encaminhado para o Hospital San Julian 
no município de Piraquara, para o Hospital de União da Vitória ou para o 
Hospital de Maringá. Após a internação no Hospital Psiquiátrico, se for 
determinado o cumprimento de medida socioeducativa o adolescente volta 
para o centro de Socioeducação Curitiba para ser encaminhado para outra 
unidade (Diretor do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 No dia da entrevista havia no Centro de Socioeducação Curitiba o total de 

106 adolescentes. Em todo Paraná são 1.031 adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa em meio fechado nos 18 Centros Socioeducativos. O diretor 
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exemplificou algumas práticas pedagógicas bem sucedidas na unidade em que atua 

que objetivam a reintegração social do adolescente: “Atividades na quadra esportiva, 

oficina de pirogravura, oficina de cartas, escolarização” (Diretor do CENSE Curitiba, 

2016). O diretor enfatizou que:  

 

Toda equipe de professores e funcionários da unidade socioeducativa 
auxiliam na organização de eventos em datas comemorativas promovendo 
culto ecumênico, coral, apresentações dos adolescentes com o objetivo de 
integração e socialização (Diretor do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 O diretor informou que “Os educadores sociais também monitoram 

atividades educativas aos adolescentes” (Diretor do CENSE Curitiba, 2016). 

Exemplificando uma destas atividades, verifica-se na figura 12 uma oficina de 

pirogravura monitorada por educador social. 

 

Figura 12 – Oficina de Pirogravura no CENSE Curitiba 

 

Fonte: SCHIMITTER, Dilmar, (2016). 

 

 Além da escolarização, o Centro Socioeducação Curitiba oferece atividades 

educativas como: Pirogravura (oficina organizada pelos educadores sociais); Arte 

enquanto lazer (oficina organizada pelo professor no contra turno); Atividade 

Física/recreação (educadores sociais); Projeto Arte e Ação (instrutores contratados 

para todos os Centros de Socioeducação). O Projeto Arte e Ação ocorre no período 

de férias e recessos escolares com atividades de arte, cultura, lazer e esporte. Uma 

instituição é contratada via licitação e o trabalho é realizado pelos chamados 

“oficineiros”. Segundo relato do diretor:  
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No Centro Socioeducação Curitiba foram oferecidas as mostras de: 
capoeira, cinema, teatro, circo e música. Nos meses de Julho de 2016 e 
Janeiro de 2017 foram desenvolvidas as oficinas de: expressão corporal, 
maquiagem e caracterização, áudio visual, atletismo, capoeira, música, 
improvisação, dança de rua e interpretação (Diretor do CENSE Curitiba, 
2016). 

 
 De acordo com o funcionamento interno da escola, as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do processo educacional, segundo o diretor da 

unidade são: “Os efeitos da abstinência de drogas, o tempo limitado (45 dias) de 

permanência do adolescente no Centro de Socioeducação Curitiba e a defasagem 

escolar” (Diretor do CENSE Curitiba, 2016). 

 Sabendo que uma das finalidades da socioeducação é proporcionar a 

inclusão social em um novo padrão de convivência com respeito às normas e 

legislações vigentes, perguntou-se ao diretor como a escola dentro de uma unidade 

socioeducativa pode contribuir para a reintegração social do adolescente? De 

maneira objetiva ele respondeu que: “A inclusão social ocorre por meio da 

contextualização da atividade pedagógica com a realidade para gerar reflexão” 

(Diretor do CENSE Curitiba, 2016). 

 Na última questão, foi perguntado ao diretor se ele tem conhecimento sobre 

qual seria o índice atual de reincidência à medida socioeducativa dos adolescentes 

no Estado do Paraná, imediatamente o diretor buscou no site da Secretaria da 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) a resposta. “Esta busca é realizada 

no site da SEJU e somente é possível por meio de senha exclusiva destinada ao 

diretor da unidade socioeducativa, sendo que a estimativa de reincidência é de 30% 

de acordo com dados deste site de pesquisa” (Diretor do CENSE Curitiba, 2016). 

 

4.1.5. Levantamento das informações obtidas com o questionário destinado ao 

Diretor do CENSE São Francisco 

 

 O diretor do Centro Socioeducativo São Francisco participou da pesquisa, 

sendo que trabalha na socioeducação há 10 anos, tem 49 anos de idade e formação 

em Enfermagem e Naturologia aplicada à saúde, com especialização em Gestão 

Pública e Enfermagem do Trabalho. A pesquisa foi realizada no CENSE São 

Francisco da mesma forma com que foi realizada no CENSE Curitiba, ou seja, por 

meio de entrevista semiestruturada utilizando como base o questionário de 

pesquisa. 
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 Assim, primeiramente o diretor informou sua rotina de trabalho a qual 

compreende:  

 

Acompanhar a organização das atividades juntamente com a pedagogia; 
coordenar e acompanhar o trabalho dos técnicos (assistentes sociais, 
psicólogos, educadores sociais); gerenciamento juntamente com o setor 
administrativo; participação de oitivas, estudo de caso e PIA; 
acompanhamento do trabalho da equipe de segurança; prestar informações 
ao Ministério Público e Poder Judiciário; gerenciamento dos Recursos 
Humanos (Diretor do CENSE São Francisco, 2016). 

 
 Em seguida, se indagou sobre as ações que o diretor considera importante 

para a reintegração social dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. O diretor enfatizou que “O trabalho socioeducativo deve oportunizar 

ao adolescente a possibilidade de que ele se considere um sujeito social e sinta-se 

inserido na sociedade, que se identifique enquanto sujeito socialmente aceito” 

(Diretor do CENSE São Francisco, 2016). 

 Solicitou-se ao diretor que exemplificasse algumas práticas pedagógicas 

bem sucedidas na unidade socioeducativa em que atua que objetivam a 

reintegração social do adolescente. O diretor elencou as seguintes práticas 

pedagógicas:  

 

Futebol com o time dos educadores sociais; visitas externas (museus); 
banda São Francisco; participação em entregas de caricaturas produzidas 
pelos adolescentes às autoridades do Estado durante a inauguração do 
CENSE São José; acompanhamento e incentivo escolar; participação direta 
em eventos com a família; jornal São Francisco; Rádio São Francisco 
(Diretor do CENSE São Francisco, 2016). 

 
 Desta forma, para a efetivação destas práticas pedagógicas o diretor 

considerou a importância de manter o quadro completo de funcionários, técnicos e 

professores no Centro Socioeducativo. Relatou que atuam no CENSE São Francisco 

os seguintes profissionais: 

 

A equipe de trabalho no centro socioeducativo São Francisco é composta 
por 50 educadores sociais, 06 técnicos (psicólogos, assistentes sociais, 
pedagogo), 04 agentes de apoio (motoristas, almoxarife) e 04 funcionários 
administrativos, todos vinculados à Secretaria da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos (SEJU). Paralelamente há o setor educacional composto 
por 10 professores, 01 pedagogo, 01 agente II (administrativo) e 01 agente I 
(serviços gerais), vinculados à Secretaria do Estado de Educação (SEED) 
com parceria com a SEJU (Diretor do CENSE São Francisco, 2016). 
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 Em outra questão a pesquisadora questionou sobre as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do processo educacional e o diretor apontou 

que “Uma delas é o desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos além da 

defasagem escolar e a outra é a falta de comprometimento de alguns profissionais 

da educação” (Diretor do CENSE São Francisco, 2016). 

 Quando questionado sobre como a escola dentro de uma unidade 

socioeducativa pode contribuir para a reintegração social do adolescente o diretor 

respondeu que:  

 

A escola é considerada o “carro chefe” na socioeducação e que sem 
educação o “social” não funciona. O setor pedagógico é prioridade, 
pincipalmente a interação professor e aluno para resgatar a socialização em 
sala de aula, ou seja, reaprender a conviver em comunidade e a escola tem 
um papel fundamental (Diretor do CENSE São Francisco, 2016). 

 
 O setor pedagógico é o responsável pela programação da maior parte das 

atividades ofertadas nos centros socioeducativos, como atividades culturais, 

esportivas, de lazer, assistência religiosa, profissionalização e escolarização. Dentre 

estas atividades citadas, a escolarização é considerada prioridade na socioeducação 

porque oportuniza ao adolescente a promoção do seu desenvolvimento pessoal para 

a construção de um novo projeto de vida. 

 Por fim, no espaço destinado às considerações finais o diretor do CENSE 

São Francisco relata que:  

 

Uma das principais dificuldades está relacionada aos recursos humanos, 
pois muitas pessoas que trabalham na unidade socioeducativa não 
acreditam na socioeducação o que dificulta o trabalho de um modo geral. 
Não acreditam na reintegração social, não visualizam mudança no 
adolescente e consequentemente não fazem a diferença que a 
socioeducação necessita. Outro problema é quando o adolescente retorna 
ao meio com os mesmos amigos, mesmos problemas familiares, mesma 
comunidade o que dificulta o processo de mudança. No Estado do Paraná 
temos excelentes Políticas Públicas com bons resultados em termos de 
socioeducação, sendo exemplo a nível nacional, porém as constantes 
mudanças no poder judiciário (pessoas sem experiência), e diferentes 
interpretações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prejudicam o 
processo (Diretor do CENSE São Francisco, 2016).  

 
 De acordo com o discorrido, é importante informar sobre algumas políticas 

públicas para a juventude desenvolvidas pelo Governo Federal e Governo do Estado 

do Paraná. No Brasil, a Lei nº 12.852 de 5 de agosto de 2013 institui o Estatuto da 

Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das 
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políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE). No 

Estado do Paraná, a Lei nº 17.461 de 2 de janeiro de 2013 cria a Assessoria 

Especial de Juventude (AEJ). O decreto nº 9.579 de 10 de Dezembro de 2013 

institui o Comitê Intergestor de Políticas Públicas para a Juventude (COIPPJ) no 

âmbito do Poder Executivo do Estado do Paraná.  

 

O Programa Rede Jovem (PRJ), imprime através da articulação de órgãos e 
instituições, em regime de coadjuvação mútua, à emancipação e proteção 
dos jovens que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social no 
Estado do Paraná, de modo a garantir integração de ações das áreas de 
acesso à saúde, segurança pública, trabalho e educação; visando o pleno 
desenvolvimento e protagonismo da população jovem em situação de risco, 
população esta, que congrega cidadãos e cidadãs com idade compreendida 
entre os 15 e os 29 anos, considerando as especificidades geracionais. 
Programa Jovem Aprendiz da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia 
Solidária é um programa técnico-profissional que prevê a execução de 
atividades teóricas e práticas, sob a orientação de entidades qualificadas 
nas mais diversas áreas. O programa é voltado exclusivamente para o 
público jovem que busca a sua primeira oportunidade no mercado de 
trabalho com a expectativa que haja um crescimento contínuo da colocação 
de aprendizes nas empresas, tendo em vista a necessidade do 
cumprimento da Lei de Aprendizagem nº 11.788/2008.  
O Programa Superação procura atender às escolas com maiores 
dificuldades em implementar ações que promovam o acesso e a 
permanência dos alunos no ensino público. O projeto fornece dados para 
planejar e desenvolver estas ações, ao identificar os pontos críticos que 
precisam de atenção e intervenção por parte das instituições de ensino, 
núcleos regionais de educação e da secretaria da Educação. O objetivo é 
promover condições de igualdade entre as diferentes escolas, de forma que 
todas possam ofertar uma educação com qualidade. Fazem parte do 
programa atualmente 370 escolas estaduais. 
O programa Pró Jovem Trabalhador criado pelo Decreto Federal nº 
6.629/2008 procura realizar a qualificação profissional e social de jovens, 
tendo como objetivo executar ações integradas que propiciem aos jovens 
brasileiros reintegração ao processo educacional, qualificação profissional 
em nível de formação inicial e desenvolvimento humano e a criação de 
oportunidades de trabalho, emprego e renda para jovens trabalhadores em 
situação de maior vulnerabilidade perante o mercado de trabalho. 
 (PARANÁ, Juventude Paraná, 2017, site).  

 
 É importante lembrar que o Programa de Educação nas Unidades 

Socioeducativas (PROEDUSE), uma parceria entre a Secretaria da Justiça 

Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) e Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED), visa à escolarização em todas as unidades de internação e 

internação provisória, garantindo o atendimento de ensino fundamental e médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) a todos adolescentes. Além do 

programa de escolarização, os centros socioeducativos dispõem de outros 

programas e projetos executados no decorrer do ano, principalmente em período de 

recesso escolar. 
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O Projeto Culturação é uma ação direta da SEJU que visa ofertar oficinas 
culturais nas modalidades de música, artes visuais, artes plásticas, artes 
cênicas, geração de renda, dança, capoeira, entre outras. Através do 
repasse de recursos do Fundo da Infância e da Adolescência são 
contratados oficineiros por meio de edital específico de acordo com 
indicação das unidades socioeducativas (Centros Socioeducativos e Casas 
de Semiliberdade) e previsão de carga horária por unidade. As oficinas com 
carga horária de 60h, cada uma, são desenvolvidas predominantemente no 
período de recesso escolar dos professores do PROEDUSE, podendo ser 
ofertada mais de uma oficina por unidade conforme programação prevista 
no edital. 
O Projeto de Qualificação Profissional Básica é uma iniciativa voltada para a 
oferta regular de cursos de qualificação profissional para os adolescentes 
em cumprimento das medidas de internação e semiliberdade, através da 
contratação de entidade específica após processo licitatório, com aporte 
financeiro do Fundo da Infância e da Adolescência. O Projeto tem execução 
de 12 meses tendo iniciado em julho de 2013 a partir da contratação da 
Associação Horizontes, havendo a oferta de turmas distribuídas em 4 ciclos 
de três meses, cada um, em todas as unidades de internação e 
semiliberdade. Os cursos têm a duração de 60h/aula e foram pré-
selecionados pelas unidades dentro das áreas ocupacionais da 
administração, alimentação, construção e reparos, serviços, turismo e 
hotelaria, informática. Além dos conteúdos específicos de cada área, 
também são desenvolvidos conteúdos de habilidades sociais. 
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) SINASE é uma modalidade do voltada para o sistema 
socioeducativo com oferta de turmas exclusiva de cursos profissionalizantes 
nas unidades socioeducativas de internação. A partir de adesão ao 
PRONATEC SINASE no fim do ano de 2012 e após pactuações realizadas 
a cada semestre o SENAI/PR tem sido o parceiro ofertante estratégico 
disponibilizando os cursos na modalidade de formação inicial e continuada 
com curso de carga horária mínima de 160h, na área automotiva, serviços e 
industrial. (PARANÁ, Departamento de Atendimento Socioeducativo, 2016, 
site). 

 
 Porém, conforme afirma o diretor do CENSE São Francisco “[...] muitas 

pessoas que trabalham na unidade socioeducativa não acreditam na socioeducação 

[...] não acreditam na reintegração social, não visualizam mudança no adolescente e 

consequentemente não fazem a diferença que a socioeducação necessita” (Diretor 

do CENSE São Francisco, 2016). Considerando a citação do diretor, percebe-se que 

é imprescindível que os profissionais que atuam na socioeducação produzam 

sentido sobre o trabalho realizado para que possa haver resultados positivos 

relacionados à reintegração social dos adolescentes. Caso contrário, o ambiente 

socioeducativo não refletirá seu caráter pedagógico, refletindo apenas o caráter 

meramente punitivo. 
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4.1.6. Levantamento das informações obtidas com o questionário destinado aos 

Psicólogos do CENSE Curitiba e São Francisco 

 

 O psicólogo, em uma unidade socioeducativa, atua diretamente com o 

adolescente sendo responsável por relatórios técnicos que subsidiam o juiz ou 

promotor na decisão judicial. Também é responsável por contribuir para a reflexão e 

consciência do adolescente sobre os atos praticados.  

 No Centro de Socioeducação Curitiba atuam dois psicólogos os quais 

prontamente responderam o questionário. Da mesma forma ocorreu no CENSE São 

Francisco.  

 A primeira questão refere-se ao cronograma de intervenção psicológica ao 

adolescente e uma das respostas obtidas no CENSE Curitiba foi: “Os atendimentos 

técnicos são semanais com no mínimo um atendimento” (Psicólogo A do CENSE 

Curitiba, 2016). O psicólogo B relatou que: “São realizadas entrevistas de recepção 

do adolescente e acompanhamento semanal” (Psicólogo B do CENSE Curitiba, 

2016). 

 No CENSE São Francisco um dos psicólogos pesquisados respondeu que: 

“Os atendimentos são semanais, organizados conforme atividades do adolescente 

no dia. Normalmente um atendimento por semana, ou conforme necessidade do 

adolescente” (Psicólogo A do CENSE São Francisco, 2016). O psicólogo B 

respondeu que: “Há intervenções esporádicas em grupo, mediação de conflitos entre 

adolescentes e entre estes e a equipe” (Psicólogo B do CENSE São Francisco, 

2016). 

 Além do atendimento técnico semanal ao adolescente são atribuições dos 

psicólogos que atuam em unidades socioeducativas: 

 

Planejar, coordenar e executar as atividades da área de psicologia; 
participar da recepção e acolhida dos adolescentes, buscando formas de 
integrá-los à rotina da unidade; elaborar os estudos de caso e relatórios 
técnicos dos adolescentes; realizar diagnósticos e avaliações psicológicas, 
procedendo às indicações terapêuticas adequadas a cada caso; realizar 
atendimento psicológico individual e de grupo com os adolescentes; 
observar e avaliar os comportamentos dos adolescentes no que se refere à 
adaptação às normas disciplinares da unidade e relações interpessoais 
estabelecidas; avaliar e acompanhar a aplicação de medidas disciplinares; 
elaborar planos de intervenção para o desenvolvimento da ação 
socioeducativa personalizada junto aos adolescentes; prestar atendimento 
às famílias, colhendo informações, orientando e realizando intervenções 
psicológicas, buscando a integração com os adolescentes; orientar 
educadores sociais e técnicos no manejo e abordagem dos adolescentes; 
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buscar e articular recursos da comunidade para formação de rede de apoio, 
visando a integração e assistência às necessidades dos adolescentes; 
preparar os adolescentes para o desligamento, fortalecendo suas relações 
com sua comunidade de origem;  realizar o acompanhamento dos 
adolescentes egressos; manter registro de dados e informações para 
levantamentos estatísticos (PARANÁ, IASP, Caderno Gestão de Centro de 
Socioeducação p. 79-80). 

 
 Desta forma, entende-se que os psicólogos desempenham um papel 

importante no processo socioeducativo por estar em contato direto com os 

adolescentes. Os psicólogos são designados ao atendimento de determinados 

adolescentes conforme disponibilidade e organização da equipe técnica do centro 

socioeducativo. As ações destes profissionais devem estar em consonância com a 

proposta pedagógica da unidade socioeducativa.  

 Com o objetivo de compreender o trabalho realizado pelo psicólogo em uma 

unidade socioeducativa, foi solicitada uma descrição resumida da rotina de trabalho.  

 No Centro de Socioeducação Curitiba o psicólogo A respondeu que: “O 

psicólogo realiza entrevista para coleta de informações com o adolescente, família, 

Conselho Tutelar e instituições que o atenderam. São informações sobre 

convivência familiar, na escola e com amigos” (Psicólogo A do CENSE Curitiba, 

2016). Também “O psicólogo busca saber se o adolescente é usuário de drogas. O 

atendimento é semanal ou, quando necessário, diário. Essas informações subsidiam 

o relatório para o judiciário” (Psicólogo B do CENSE Curitiba, 2016). 

 Os psicólogos do CENSE São Francisco descreveram o trabalho realizado 

na unidade socioeducativa: 

 

A rotina na unidade é bastante variável, conforme demanda. Composta de 
atendimentos técnicos, reuniões ou atendimentos à família, estudo de caso 
(PIA, Mudança de ala, atividades específicas externas, etc.), oitiva e 
Conselho Disciplinar, reuniões técnicas e com a equipe. Também são 
elaborados documentos para a justiça (Relatórios de Avaliação Semestral 
ou outros que por ventura sejam necessários) (Psicólogo A do CENSE São 
Francisco, 2016). 

 
 O psicólogo B do CENSE São Francisco relatou o trabalho realizado: 

 

Atendimentos individuais, realização de estudo de caso com equipe interna 
e rede externa de atendimentos, atendimento a familiares, produção de 
documentos técnicos para o judiciário (Psicólogo B do CENSE São 
Francisco, 2016). 
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 Também faz parte da rotina de trabalho dos psicólogos o registro das ações, 

relatórios e prontuários dos adolescentes contendo informações e documentações 

que ficam sob a responsabilidade desses profissionais. 

 Na questão sobre o interesse dos adolescentes em participar das aulas um 

dos pesquisados do CENSE Curitiba responde que “Os adolescentes não percebem 

a importância da escola, até porque muitos acham bonita a cultura do crime” 

(Psicólogo A do CENSE Curitiba, 2016). Outro pesquisado responde que: “Os 

adolescentes participam das aulas porque são atividades obrigatórias e também 

uma oportunidade de serem avaliados positivamente” (Psicólogo B do CENSE 

Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco uma das respostas para a questão sobre o 

interesse dos adolescentes nos estudos foi:  

 

A maioria dos adolescentes não está estudando porque a escola pública 
hoje não os inclui em suas especificidades, entretanto na internação, com 
atendimento mais direcionado, percebem a possibilidade de aprender e 
avançar (Psicólogo A do CENSE São Francisco, 2016). 

 
 O psicólogo B afirmou que: “A maioria dos adolescentes demonstra 

interesse em participar das aulas, pois dentro da unidade o atendimento torna-se 

mais individualizado” (Psicólogo B do CENSE São Francisco, 2016). 

 Considerando as respostas dos psicólogos sobre o interesse dos 

adolescentes em participar das aulas vale ressaltar a importância do sentido que o 

professor atribui ao seu trabalho, pois o professor ensina o que ele sabe, inclusive 

sua visão de mundo. 

 Sobre a frequência às aulas, foi questionado aos psicólogos qual o relato 

mais frequente dos adolescentes. Um dos pesquisados do CENSE Curitiba 

assinalou as seguintes questões propostas: o adolescente frequenta as aulas por 

imposição legal; para ter contato com outros adolescentes; para passar o tempo 

enquanto cumpre a medida socioeducativa e porque se preocupa com o relatório de 

atendimento individual enviado ao juiz da infância e juventude e consequentemente 

na possibilidade de desligamento do sistema socioeducativo em tempo menor. 

Diferentemente o outro psicólogo entrevistado respondeu que o adolescente 

frequenta as aulas por visar a aprendizagem e para concluir os estudos. 

 Com relação à frequência às aulas, os relatos mais frequentes dos 

adolescentes segundo um dos psicólogos pesquisado no CENSE São Francisco é: 
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“O adolescente frequenta as aulas por imposição legal sendo que alguns pensam 

em concluir os estudos” (Psicólogo A do CENSE São Francisco, 2016). Outro 

pesquisado assinalou as questões propostas no questionário informando que os 

adolescentes frequentam as aulas para passar o tempo enquanto cumprem a 

medida socioeducativa. Também porque se preocupam com o relatório de 

atendimento individual enviado ao juiz da infância e juventude e consequentemente 

na possibilidade de desligamento do sistema socioeducativo em tempo menor.  

 Observa-se que os psicólogos do CENSE São Francisco assinalaram 

praticamente as mesmas questões escolhidas pelos psicólogos do CENSE Curitiba, 

demonstrando que o relato mais comum dos adolescentes refere-se a preocupação 

com o relatório enviado para o juiz da vara da infância e juventude. 

 Os psicólogos, como realizam atendimento semanal aos adolescentes, 

foram questionados sobre as críticas ou queixas mais frequentes dos adolescentes 

em relação às aulas. Um dos psicólogos pesquisados do CENSE Curitiba respondeu 

que “Os adolescentes reclamam da falta de motivação nas aulas por parte dos 

professores, problemas de relacionamento com o professor e/ou outros 

adolescentes e dificuldade em compreender o conteúdo” (Psicólogo A do CENSE 

Curitiba, 2016). O psicólogo B assinalou praticamente as mesmas questões: Falta 

de motivação nas aulas por parte dos professores; problemas de relacionamento 

com o professor; problemas de relacionamento com outros adolescentes (Psicólogo 

B do CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco os dois psicólogos pesquisados informaram que 

as críticas ou queixas mais frequentes dos adolescentes em relação às aulas 

referem-se falta de motivação nas aulas por parte dos professores justificando que 

“É comum os adolescentes relatarem nos atendimentos que os professores não os 

deixam pensar e resolver os problemas, sendo que quando tem dúvidas muitos 

professores já dão a resposta do exercício, sem ajudá-los a entender” (Psicólogo A 

do CENSE São Francisco, 2016). 

 A partir da análise das respostas dos psicólogos sobre os relatos dos 

adolescentes em relação às aulas percebe-se que a queixa mais frequente é a falta 

de motivação nas aulas por parte dos professores. Contribuindo para esta análise, 

FERNANDES, (2016) afirma que:  
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Ao analisarmos as implicações da cultura escolar na formação dos sujeitos, 
Marcolino, (2006), em sua pesquisa sobre como os professores relacionam 
educação escolar e desenvolvimento, evidencia que apesar de o professor 
assumir um discurso crítico em relação à educação e concepção de 
homem, este não os relaciona em sua prática, concebendo-os como se não 
estivessem relacionados. Nesse contexto, a preocupação em relação ao 
ensino escolar concentra-se na quantidade dos conhecimentos que a 
criança consegue aprender em cada fase (FERNANDES, 2016, p. 5).  

 
 De acordo com esta afirmação e com o relato dos adolescentes aos 

psicólogos, percebe-se que o mesmo ocorre na escolarização na socioeducação, ou 

seja, a excessiva preocupação com o repasse de conteúdos. O contexto escolar 

deve ser visto como oportunidade de diversas vivências sociais, sendo que a 

aprendizagem vai sendo constituída a partir da interação entre professor e 

adolescente e entre os próprios adolescentes. O relato do adolescente ao psicólogo, 

afirmando que alguns professores não estimulam o raciocínio, fornecendo a 

resposta da questão, revela o despreparo de alguns profissionais que atuam na 

socioeducação.  

 Sabendo que uma das finalidades da socioeducação é proporcionar a 

inclusão social em um novo padrão de convivência com respeito às normas e 

legislações vigentes, foi perguntado aos psicólogos como a escola dentro de uma 

unidade socioeducativa pode contribuir para a reintegração social do adolescente. 

No CENSE Curitiba uma das respostas foi que “A escola pode contribuir por meio de 

atividades enfocando direitos e deveres como é realizado no CENSE Curitiba” 

(Psicólogo A do CENSE Curitiba, 2016). O psicólogo B respondeu que “A escola 

pode motivar o adolescente a dar continuidade às atividades pedagógicas em seu 

retorno ao convívio social, bem como despertar interesses e apontar habilidades” 

(Psicólogo B do CENSE Curitiba, 2016). 

 Um dos psicólogos do CENSE São Francisco revela que: 

 

A escola deveria ser um espaço de não reprodução do status quo e 
conteudista. Percebo a dificuldade da escola que tem uma perspectiva 
tradicional, em abordar questões como a diversidade e realidade social, 
dissociando o conteúdo nas vivências do adolescente. Dentro de uma 
prática socioeducativa que busca a autonomia e protagonismo do 
adolescente as práticas pedagógicas precisam ser libertárias (Psicólogo A 
do CENSE São Francisco, 2016). 

 
 O psicólogo B respondeu que “A escola deveria promover discussões que 

visem a construção de uma postura crítica social, bem como permitir que os jovens 
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vislumbrem possibilidades profissionais” (Psicólogo B do CENSE São Francisco, 

2016. 

 Em relação à reintegração social, os psicólogos revelam que a escola ainda 

apresenta uma perspectiva tradicional e conteudista dissociada da realidade, e 

principalmente distante das temáticas que envolvem os adolescentes infratores. 

 Quando questionados se a escola vem cumprindo sua função social 

especialmente com relação à reintegração social dos adolescentes um dos 

pesquisados do CENSE Curitiba respondeu que “Parcialmente porque o relato de 

alguns adolescentes indica dificuldade em serem reinseridos nas escolas da 

comunidade” (Psicólogo A do CENSE Curitiba, 2016). O psicólogo B respondeu 

positivamente justificando que “A escola deixa encaminhada a documentação para 

que o adolescente continue estudando em sua comunidade” (Psicólogo B do 

CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco um dos psicólogos afirma que: 

 

Para alguns a escola auxilia na ampliação da autoestima, quando o 
adolescente consegue avançar, concluir uma disciplina, ou perceber seu 
aprendizado. Mas uma escola que não favoreça a reflexão da realidade 
social e reproduz as diferentes marginalizações da sociedade de exclusão, 
onde os adolescentes não tiveram espaços saudáveis de interação, não os 
permite se apropriar de forma crítica de sua realidade e compreender 
espaço social ocupado, pois não há condições de superação sem a 
compreensão crítica da realidade (Psicólogo A do CENSE São Francisco, 
2016). 

 
 O Psicólogo B enfatizou que: 

 

A escola ainda se apresenta muito conservadora e tradicional. Na maioria 
das vezes limita-se a reprodução de conteúdos obrigatórios, pouco 
atraentes para o adolescente. Ainda por vezes, adotam uma postura que 
mais infantiliza, do que promove emancipação (Psicólogo B do CENSE São 
Francisco, 2016). 

 
 Cabe destacar que uma das funções da escola na socioeducação está 

relacionada ao trabalho direcionado ao retorno do adolescente para o convívio 

social. Porém, o primeiro desafio do adolescente desligado do centro socioeducativo 

é conseguir matrícula em uma escola pública que não o exclua. DIAS, (2011), 

questiona a garantia do direito a ser educado num sentido amplo, não apenas o 

direito à educação: 
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Mas quando entramos no direito a ser educado, na sociedade brasileira o 
consenso dá lugar ao dissenso. Pode-se garantir o direito à educação 
universalizando a fase do ensino obrigatório e público, de forma que 
nenhuma criança esteja fora das escolas, ao menos nas estatísticas das 
matrículas, e assim garantido o direito à educação restringindo-se à 
educação escolar. Mas isso não quer dizer que se estará garantindo o 
direito a ser educado usufruindo de tudo o que já conseguiu construir como 
dignidade humana. [...] Isso inclui os valores que tornam possível o 
desenvolvimento pessoal numa convivência pacífica apoiada na igualdade e 
liberdade, sem as quais não é possível falarmos em democracia ou justiça. 
Tais condições e ações, que se expressam como cuidar e educar para e no 
mundo, são de responsabilidade de todos e devem se realizar o tempo todo 
da existência dos seres a que se destinam (DIAS. 2011, p, 243). 

 
 Diante deste contexto, na socioeducação o direito a ser educado decorre do 

pressuposto básico: que o desenvolvimento do adolescente deve ocorrer de forma 

integral, além da educação escolar, contemplando todas as dimensões (intelectual, 

psíquica, física, social, afetiva). 

 Sobre o conhecimento de qual seria o índice atual de reincidência à medida 

socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná um dos psicólogos do 

CENSE Curitiba indicou o índice de 22% de reincidência e o outro psicólogo não tem 

conhecimento sobre este índice, mas acredita que seja alto.  

 Os dois psicólogos do CENSE São Francisco informaram que não têm 

conhecimento sobre o índice atual de reincidência à medida socioeducativa dos 

adolescentes no Estado do Paraná. 

 Na última questão da pesquisa foi destinado um espaço livre para 

considerações que não foram contempladas nas questões anteriores sobre o 

trabalho do psicólogo e consequentemente a prática desenvolvida na 

socioeducação. Um dos pesquisados do CENSE Curitiba relatou que “Sem 

investimentos do Estado em mais recursos humanos e materiais não tem como falar 

de socioeducação” (Psicólogo A do CENSE Curitiba, 2016).  

 Diante do exposto, as reflexões apontam para a análise das condições 

físicas das unidades socioeducativas, recursos humanos e materiais. Assim, o 

Programa Justiça do Jovem, lançado em 2010 foi elaborado com a intenção de: 

“realizar uma radiografia nacional a respeito da forma como vem sendo executada a 

medida socioeducativa de internação” (BRASIL, 2012, s.p.) Por meio deste 

programa foram visitados 26 Estados e o Distrito Federal e no Estado do Paraná 

observou-se principalmente que: 
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De modo geral, nas unidades de internação, ainda se nota o viés 
segregacionista no atendimento aos adolescentes, que permanecem por 
tempo excessivo nos alojamentos, os quais se assemelham a celas, onde 
realizam até mesmo as refeições, ainda que haja refeitório na unidade. Em 
grande parte das unidades não há servidores em número suficiente para 
que aos adolescentes internados seja proporcionada profissionalização. [...] 
Algumas unidades mais antigas ainda apresentam concepção arquitetônica 
prisional em desacordo com os padrões previstos no SINASE. [...] Foi 
observado que o número de técnicos (psicólogos, assistentes sociais e 
pedagogos) é insuficiente em diversas unidades visitadas, fato que, sem 
dúvida, prejudica e leva a demora no atendimento socioeducativo (BRASIL, 
2012, Paraná, p. 5-6). 

 
 Portanto, é notória a necessidade de investimentos para a recomposição do 

quadro de servidores, melhoria das instalações físicas dos centros socioeducativos, 

capacitação para os profissionais e ampliação dos investimentos para a melhoria do 

sistema que visa o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto. 

 

4.1.7. Levantamento das informações obtidas com o questionário destinado aos 

Assistentes Sociais do CENSE Curitiba e São Francisco 

 

 No Centro de Socioeducação Curitiba o assistente social atua diretamente 

com a família do adolescente prestando atendimento, orientando e colhendo 

informações importantes para a elaboração do relatório técnico. O trabalho do 

assistente social também inclui o atendimento individual ao adolescente. Uma das 

questões do questionário aplicado aos assistentes sociais implica na descrição da 

rotina de trabalho. O objetivo deste relato é compreender a amplitude do trabalho do 

assistente social em uma unidade socioeducativa de internação provisória. 

 Os quatro assistentes sociais que compõem a equipe técnica do CENSE 

Curitiba responderam o questionário descrevendo resumidamente a rotina de 

trabalho com os seguintes dados: Atendimento individual ao adolescente e sua 

família; laboração de relatório técnico; pesquisa em autos, contato com Rede de 

Proteção e outros órgãos relacionados à socioeducação; plantão técnico e 

atendimento a advogados e funcionários de outras instituições ligadas ao 

atendimento ao adolescente em situação de risco e/ou em conflito com a lei. 

 Da mesma forma, o assistente social no Centro de Socioeducação São 

Francisco presta atendimento tanto aos adolescentes quanto às famílias. O trabalho 

inclui orientações, entrevistas, relatórios técnicos entre outras atribuições. No 

CENSE São Francisco trabalham dois assistentes sociais desempenhando as 
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seguintes funções: Realização de entrevista com o adolescente e com a família; 

participação do estudo de caso; promoção de visitas domiciliares; atendimentos 

quinzenais aos adolescentes; incentivo aos estudos; revisão de valores; leitura de 

correspondências dos adolescentes para a família e vice-versa; contato com a 

família e rede sócio- assistencial; realização leitura dos autos para conhecer a 

situação processual dos adolescentes. 

 No estado do Paraná foram elaboradas ações entendidas como sendo 

atribuições do assistente social nos centros de socioeducação (PARANÁ, IASP, 

2007, p. 78): 

 

Organizar a recepção e acolhida dos adolescentes na unidade; elaborar os 
estudos de caso e relatórios técnicos dos adolescentes; realizar 
atendimentos individuais e de grupo com os adolescentes; prestar 
atendimento às famílias dos adolescentes, colhendo informações, 
orientando e propondo formas de manejo das situações sociais; 
providenciar a documentação civil dos adolescentes; realizar pesquisas e 
levantamentos referentes aos autos judiciais e histórico infracional dos 
adolescentes; manter contatos com entidades, órgãos governamentais e 
não-governamentais para obter informações sobre a vida pregressa dos 
adolescentes; buscar e articular recursos da comunidade para formação de 
rede de apoio, visando a inclusão social dos adolescentes; elaborar planos 
de intervenção para o desenvolvimento da ação socioeducativa 
personalizada junto aos adolescentes; realizar a inclusão dos adolescentes 
em programas da comunidade, escola, trabalho, profissionalização, 
programas sociais, atividades esportivas e recreativas; realizar o 
acompanhamento dos adolescentes egressos; manter registro de dados e 
informações para levantamentos estatísticos; realizar a verificação da 
correspondência dos adolescentes e acompanhar os contatos telefônicos 
realizados por eles; coordenar e orientar a visitação dos familiares aos 
adolescentes (PARANÁ, Caderno do IASP, Gestão de Centro de 
Socioeducação. 2007, p. 78). 

 
 Ao refletir sobre as atribuições do assistente social entende-se que este 

profissional busca no cotidiano extrapolar ações vistas como tarefeiras e 

assistencialistas, buscando uma perspectiva emancipadora que crie situações que 

permitam ao adolescente assumir o seu projeto de vida pessoal e social. Neste 

sentido, ir além do que lhe é diário e buscar novas possibilidades é um desafio 

constante para estes profissionais. 

 A questão seguinte está relacionada às ações que o assistente social 

considera importantes para a reintegração social do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa. Os pesquisados do CENSE Curitiba assinalaram as 

seguintes questões sugeridas no questionário:  
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- Buscar e articular recursos da comunidade para formação de rede de apoio, 

visando à inclusão social dos adolescentes. 

- Contribuir para o desenvolvimento da autonomia do adolescente. 

- Incentivar a permanência do adolescente na escola contribuindo para a valorização 

dos estudos. 

 Um dos pesquisados esclareceu que: 

 

A unidade de internação provisória não elabora planos de intervenção para 
o desenvolvimento da ação socioeducativa personalizada junto aos 
adolescentes, e sim indica sugestões de acompanhamento de acordo com a 
necessidade do adolescente. Esclareceu também que a inclusão dos 
adolescentes em programas da comunidade, escola, trabalho, 
profissionalização, programas sociais, atividades esportivas e recreativas 
seria de competência dos Programas Municipais (Assistente social A do 
CENSE Curitiba, 2016).  
 

 Por outro lado, o CENSE São Francisco sendo uma unidade socioeducativa 

de internação, apresenta algumas ações diferentes das elencadas pelos assistentes 

sociais do CENSE Curitiba, tais como: 

- Elaborar planos de intervenção para o desenvolvimento da ação socioeducativa 

personalizada junto aos adolescentes. 

- Realizar a inclusão dos adolescentes em programas da comunidade, escola, 

trabalho, profissionalização, programas sociais, atividades esportivas e recreativas. 

- Realizar o acompanhamento dos adolescentes egressos. 

 Um dos pesquisados complementou que outra ação considerada importante 

para a reintegração social do adolescente seria “Orientar e encaminhar os familiares 

à rede sócio assistencial (Centro de Referência da Assistência Social - CREAS ou 

ao Centro Especializado de Referência da Assistência Social – CRAS)” (Assistente 

social A do CENSE São Francisco). 

 
Os Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS 
são unidades de serviços de proteção social especial (média 
complexidade), para atendimento de famílias e indivíduos em situação de 
risco pessoal e social. [...] O atendimento, personalizado e continuado, 
exige intervenções especializadas, e acontece desde a escuta, feita por 
profissionais da FAS, até os encaminhamentos para a rede de proteção 
social e o sistema de garantia de direitos. [...] Nos CREAS são atendidos: 
Crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência doméstica e/ou 
intrafamiliar: que acontecem nas situações de trabalho infantil, abuso e 
exploração sexual, violência física, psicológica e negligência, afastamento 
do convívio familiar por medida socioeducativa ou de proteção, 
discriminação, e outras situações. Adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade). Mulheres e pessoas idosas, vítimas de violência 
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doméstica/intrafamiliar. Famílias e indivíduos em situação de rua [...] 
(CURITIBA, Fundação de Ação Social, 2017). 

 
 Os assistentes sociais realizam encaminhamento das famílias dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa para a rede sócio 

assistencial visando a inclusão social do adolescente além da orientação familiar. 

 Solicitou-se em outra questão do questionário que o entrevistado 

enumerasse algumas práticas pedagógicas indispensáveis para a formação do 

adolescente e as respostas dos assistentes sociais do CENSE Curitiba foram as 

seguintes:  

 

Proporcionar o processo reflexivo; pela condição de internação provisória e 
o curto período de permanência no Centro de Socioeducação Curitiba são 
trabalhadas questões sobre a conduta, reflexões sobre as escolhas, 
valores, projeto de vida reforçando a importância da escolarização 
(Assistente social A do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 O assistente social B do CENSE Curitiba respondeu que uma das práticas 

pedagógicas seria: “Iniciar um processo reflexivo para que no futuro consiga exercer 

a sua cidadania de forma digna” (Assistente Social B do CENSE Curitiba, 2016). 

 Da mesma forma o assistente social C complementou que “Proporcionar um 

processo reflexivo e iniciar a elaboração de um projeto de vida seriam práticas 

pedagógicas indispensáveis” (Assistente Social C do CENSE Curitiba, 2016). 

 O quarto assistente social pesquisado apontou que: 

 

Pela condição provisória do adolescente neste CENSE e curto período de 
trabalho do assistente social, a prioridade são as questões que foquem a 
reflexão sobre atitudes e também sobre valores éticos (Assistente Social D 
do CENSE Curitiba, 2016). 

 
 No CENSE São Francisco os assistentes sociais enumeraram algumas 

práticas pedagógicas que consideram indispensáveis para a formação do 

adolescente. Dentre estas práticas destacam-se:  

 

Conhecer a história de vida dos adolescentes; resgatar vínculos afetivos; 
promover ações que fortaleçam estes vínculos como contatos telefônicos ou 
pessoais; realizar visitas domiciliares (Assistente Social A do CENSE São 
Francisco, 2016). 
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 O assistente social B do CENSE São Francisco ressaltou que:  

 

O trabalho do assistente social pode contribuir para a reintegração social do 
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa por meio da 
articulação com a rede sócio assistencial e família (Assistente Social B do 
CENSE São Francisco, 2016). 

 
 As informações apresentadas pelos assistentes sociais indicam que uma 

das práticas pedagógicas indispensáveis para a formação do adolescente considera 

o processo reflexivo sobre escolhas, valores, projeto de vida, incentivo à 

escolarização e o resgate de vínculos afetivos.  

 

Infelizmente, é na internação que o adolescente recebe um olhar, uma 
atenção cuidadosa que, muitas vezes, lhe foram negados ao longo de toda 
sua vida. Esta visão sugere um novo caminho para a educação dos jovens 
em dificuldade. Ao aceitar e assumir a função educativa, o educador 
percebe claramente a singularidade de seu lugar e de seu papel na 
sociedade (PARANÁ, Caderno do IASP, Práticas de Socioeducação, 2007, 
p.30). 

 A quinta questão discorre sobre a importância do trabalho do assistente 

social para a reintegração social do adolescente onde os pesquisados são 

questionados sobre a forma com que o trabalho realizado pode contribuir para este 

fim. As respostas foram as seguintes: “Proporcionar ao adolescente oportunidade de 

mudanças positivas em sua rotina e reflexão sobre a privação de liberdade e suas 

consequências” (Assistente Social A do CENSE Curitiba, 2016). “Orientações e 

informações sobre recursos existentes na comunidade para o adolescente e sua 

família” (Assistente Social B do CENSE Curitiba, 2016). “Proporcionar o início do 

processo reflexivo para que junto com familiares o adolescente estabeleça projeto 

de vida condizente às normas sociais” (Assistente Social C do CENSE Curitiba, 

2016), “A contribuição se dá em processo inicial reflexivo como o adolescente e sua 

família para que juntos consigam estabelecer metas para um futuro melhor, baseado 

em valores morais e éticos” (Assistente Social D do CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco um dos assistentes sociais informou que “O 

trabalho de reintegração do adolescente depende muito da atuação da rede 

assistencial local e da estrutura familiar. No período de internação este trabalho 

deverá ser muito bem articulado” (Assistente social A do CENSE São Francisco, 

2016). O assistente social B complementou que “A reintegração social do 

adolescente ocorre por meio de ações interdisciplinares realizadas pelos 
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profissionais do Centro Socioeducativo” (Assistente social B do CENSE São 

Francisco, 2016). 

 Do discorrido até aqui, percebe-se que os assistentes sociais do CENSE 

Curitiba enfatizam o processo reflexivo juntamente com a família do adolescente. No 

CENSE São Francisco, na opinião dos assistentes sociais pesquisados, as ações 

que visam à reintegração social estão relacionadas ao trabalho interdisciplinar 

realizado no centro socioeducativo atrelado ao trabalho da rede assistencial local. 

 Na próxima questão os pesquisados listaram algumas práticas pedagógicas 

bem sucedidas na unidade socioeducativa em que atuam que objetivam a 

reintegração social do adolescente. Dentre estas práticas, os assistentes sociais do 

CENSE Curitiba destacaram: Inclusão em estabelecimento de ensino; atendimento 

personalizado ao adolescente; confecção de documentação pessoal; atendimento 

conjunto ao adolescente e sua família; temas trabalhados em sala de aula (convívio 

com normas de conduta, valores). De acordo com o relato de um dos pesquisados, 

“Estas ações visam o fortalecimento ou o resgate dos vínculos familiares e 

comunitários para que o adolescente consiga, ao sair da unidade socioeducativa, 

exercer sua cidadania em conformidade com as normas sociais (Assistente Social A 

do CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco os assistentes sociais elencaram algumas 

práticas pedagógicas bem sucedidas na unidade socioeducativa pesquisada, tais 

como: “Compreender o adolescente como sujeito de possibilidades; articulação com 

a rede e encaminhamentos gerais; reorganização da família; atendimento individual; 

trabalho interdisciplinar” (Assistente Social A e B do CENSE Curitiba, 2016). 

 Quanto às dificuldades encontradas para o desenvolvimento do processo 

educacional, no CENSE Curitiba todos os pesquisados assinalaram que a escassez 

de materiais didáticos e pedagógicos seria a maior dificuldade. Por outro lado, em 

relação ao trabalho diário do assistente social as dificuldades estão relacionadas aos 

efeitos da abstinência de drogas e a defasagem escolar. 

 No CENSE São Francisco, as respostas dos assistentes sociais estão 

relacionadas à estrutura física das salas de aula, distância entre os alojamentos, o 

espaço escolar e escassez de materiais didáticos e pedagógicos além das 

dificuldades percebidas nos adolescentes em relação ao cumprimento de normas e 

os efeitos da abstinência de drogas. Um dos assistentes sociais critica: “A instituição 

encontra-se limitada, o assistente social não consegue atender as particularidades 
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dos adolescentes solicitadas no Plano Individual de Atendimento, não há 

individualização no atendimento, embora haja tentativa” (Assistente social A do 

CENSE São Francisco, 2016). 

 É compreensível a crítica do assistente social A do CENSE São Francisco 

visto que, em termos arquitetônicos esta unidade socioeducativa é a mais antiga do 

Estado do Paraná, conforme dados históricos relatados no capítulo II deste estudo. 

Portanto, os alojamentos encontram-se distantes do setor técnico dificultando a 

movimentação dos adolescentes para atendimento individualizado. Outro fator é o 

número insuficiente de assistentes sociais, pois além do atendimento aos 

adolescentes no setor técnico, também realizam a inclusão dos adolescentes em 

programas da comunidade, mantém contato com a família, registram dados e 

elaboram relatórios técnicos. Desta forma, devido ao excesso de trabalho 

burocrático, reduz-se o tempo destinado ao atendimento individualizado. 

 Quando questionados se a escola está cumprindo sua função social 

especialmente em relação à reintegração social do adolescente todos os 

pesquisados do CENSE Curitiba responderam positivamente e um dos pesquisados 

complementou apontando que: 

 

 “A escolarização é importante para que o adolescente reflita sobre sua 
condição atual e promova futuras mudanças importantes. A escola 
oportuniza ao adolescente repensar suas ações estabelecendo novas 
expectativas de vida para que possam exercer a cidadania” (Assistente 
Social A do CENSE Curitiba, 2016).  

 
 Outro pesquisado expõe sua opinião reforçando que “O fato do adolescente 

ter direito ao acesso à escolarização mesmo dentro da instituição socioeducativa já 

inicia a reintegração social” (Assistente Social B do CENSE Curitiba, 2016). 

 No CENSE São Francisco os assistentes sociais enfatizaram que a escola 

exerce um papel importantíssimo na unidade socioeducativa.  Portanto, cabe 

considerar se a mesma vem cumprindo sua função social, especialmente em relação 

à reintegração social do adolescente. Um dos assistentes sociais respondeu que: 

 

A escola cumpre parcialmente sua função social, não de forma adequada e 
suficiente. No acompanhamento de egressos percebe-se que grande parte 
dos adolescentes encontra-se fora do processo escolar. Os indicadores 
seriam a falta de vaga e escola pública, a burocracia para a matrícula e a 
falta de interesse dos próprios adolescentes (Assistente social A do CENSE 
São Francisco, 2016). 
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 Comparando as respostas dos assistentes sociais dos dois centros 

socioeducativos pesquisados percebe-se que no CENSE Curitiba os assistentes 

sociais consideram que a escola está cumprindo sua função social promovendo 

reflexões e estimulando novos projetos de vida. Contrapondo com esta opinião, no 

CENSE São Francisco o assistente social A relata que a escola cumpre 

parcialmente sua função social, referindo-se não apenas à escolarização dentro do 

centro socioeducativo, mas também ao momento do desligamento e a procura por 

vaga em escola regular. O adolescente encontra-se em situação de exclusão, sendo 

que, muitas vezes lhe é negada a oportunidade de retornar aos estudos. Este fato 

também é apontado no filme “Escritores da Liberdade” relatando a realidade de 

adolescentes marginalizados, desmotivados e culturalmente desfavorecidos. O filme 

demonstra claramente a existência de preconceito quando uma aluna em liberdade 

monitorada entra na sala de aula (ESCRITORES da liberdade, 2007). 

 Quanto ao conhecimento sobre o índice atual de reincidência à medida 

socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná todos os pesquisados 

afirmam não terem conhecimento exato sobre estes índices. 

 Concluindo a pesquisa com os assistentes sociais, a última questão é aberta 

para que o pesquisado possa fazer suas considerações que não foram 

contempladas nas questões anteriores sobre seu trabalho como assistente social e 

consequentemente sua prática desenvolvida na socioeducação. Os relatos foram os 

seguintes:  

 

Tenho que ressaltar que a atuação do assistente social na internação 
provisória é bastante singular, muito diferente da instituição de trabalho na 
medida socioeducativa de internação ou outras medidas. O tempo é muito 
breve e o foco principal é a socialização do adolescente e sua vida familiar 
com elaboração de relatório técnico (Assistente Social A do CENSE 
Curitiba, 2016). 

 
 O assistente social B relata que: “O período de atendimento técnico de 45 

dias proporciona o início de reflexões que deverão ser contínuas” (Assistente Social 

B do CENSE Curitiba, 2016).  

 De forma incisiva e crítica, um dos pesquisados do CENSE São Francisco 

fez o seguinte relato:  

 

Neste período em que atuo na socioeducação percebo que há muito tempo 
não tem investimento na área e que a socioeducação necessita de 
instrumentalizações teórico/práticas aos profissionais de todas as áreas. 
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Percebo que a rede sócio - assistencial nos municípios não tem estrutura 
para atender a demanda do sistema socioeducativo. Há necessidade de se 
pensar em ações possam reverter esta situação como forma de reduzir a 
reincidência, como também como meio de prevenir. Em minha opinião seria 
ter escolas com propostas pedagógicas inclusivas, principalmente aos 
adolescentes que manifestam qualquer tipo de problema (Assistente social 
A do CENSE São Francisco, 2016). 

 
 Verifica-se, desta forma, a necessidade de ampliação de investimentos para 

reformas na estrutura física do CENSE São Francisco, investimentos em materiais e, 

principalmente, em capacitações dos assistentes sociais atuantes e aumento da 

demanda destes profissionais para todos os centros socioeducativos do Estado do 

Paraná. 

 

4.1.8. Levantamento das informações obtidas com o questionário destinado aos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa nos Centros de 

Socioeducação Curitiba e São Francisco 

 

 No mês de maio de 2016 a pesquisa teve início no Centro de Socioeducação 

São Francisco abrangendo professores, pedagogos, equipe técnica (psicólogos, 

assistentes sociais e pedagogos da unidade), educadores sociais e diretor. No mês 

de junho de 2016 os questionários foram entregues para os professores do Centro 

de Socioeducação Curitiba. Dentro das orientações repassadas, até então, a 

pesquisa estaria completa. Contudo, após qualificação da pesquisa, houve 

sugestões e a pesquisa foi ampliada, os adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa das duas unidades selecionadas foram incluídos e com o objetivo de 

identificar a produção de sentido nas práticas pedagógicas foi elaborado um 

questionário específico para os adolescentes. Todo processo para a aplicação foi 

cuidadosamente planejado, e a pesquisadora seguiu os trâmites legais para a 

autorização da realização da pesquisa com menores de idade11(conforme apêndice 

10). Concluída esta etapa, a pesquisadora entrou em contato com as unidades 

                                            
11

  A Resolução CNS 466/12 estabelece o respeito à dignidade humana como requisito para 
a execução de qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. Assim, exige que toda pesquisa dessa 
natureza seja realizada apenas após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos participantes. No 
caso de menores de idade, os pais ou responsáveis devem assinar o termo. Porém, como a pesquisa 
foi realizada em dois Centros Socioeducativos com adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa, os diretores destes centros foram os responsáveis legais para a autorização da 
pesquisa (apêndice 10). 
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socioeducativas para o agendamento das datas para que a pesquisa não interferisse 

no cronograma interno. 

 No Centro de Socioeducação Curitiba a pesquisa com os adolescentes teve 

início no mês de novembro de 2016. Participaram da pesquisa 49 adolescentes do 

sexo masculino. É importante ressaltar que esta unidade compreende atendimento 

provisório, até 45 dias, exceto adolescentes sentenciados que aguardam vaga para 

cumprimento de medida socioeducativa de internação que permanecem por mais 

tempo no CENSE Curitiba. 

 O pedagogo da unidade agendou uma reunião com a pesquisadora, 

professores e posteriormente com os educadores sociais para informar sobre a 

pesquisa. Na oportunidade se expos os objetivos, metodologia, cronograma e objeto 

de pesquisa. Em outro momento, o pedagogo organizou um cronograma para a 

aplicação do questionário, em dias e horários determinados para a realização da 

pesquisa.  

 No Centro de Socioeducação São Francisco a pesquisa com os 

adolescentes teve início no mês de outubro de 2016. Participaram da pesquisa 30 

adolescentes do sexo masculino. Vale lembrar que esta é uma unidade 

socioeducativa de internação onde os adolescentes permanecem por um período 

que varia entre 06 meses a 03 anos (em geral a média de permanência é um ano e 

quatro meses). Foi organizado um cronograma para a aplicação do questionário de 

maneira que não houvesse interferência nas aulas.  

 O questionário destinado aos adolescentes das duas unidades 

socioeducativas pesquisada inicia com a questão sobre a faixa etária e o resultado 

encontra-se na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 – Faixa etária dos adolescentes pesquisados 

 CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Idade Quantidade Porcentagem Quantidade Porcentagem 

14 anos 04 8,1% 01 3,3% 

15 anos 09 18,3 03 10% 

16 anos 16 32,6% 06 20% 

17 anos 18 36,7% 10 33,3% 

18 anos 02 4% 10 33,3% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 
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 Os dados demonstram que 69,3% dos adolescentes que se encontram no 

Centro de Socioeducação Curitiba têm idades que compreendem entre 16 e 17 

anos. 

 Ao buscar os estudos de Waiselfisz, (2015), que por meio do Mapa da 

Violência procurou subsidiar o diagnóstico da violência no Brasil, foi constatado que 

“Os homicídios, no caso de jovens de 16 e 17 anos de idade, representam, nos dias 

de hoje, quase a metade da mortalidade nessa faixa e, pelo que é possível observar 

a partir da sequência histórica, a tendência é aumentar mais ainda no futuro” 

(WAISELFISZ, 2015, p. 18). Fica evidenciada a faixa etária de maior risco em 

relação aos índices de criminalidade, atos infracionais e homicídios cometidos pelos 

adolescentes. Por meio da análise das informações obtidas sobre a faixa etária dos 

adolescentes que aguardam decisão judicial no Centro de Socioeducação Curitiba, 

foi verificado que fator de risco compreende a faixa etária entre 16 e 17 anos, 

exatamente a mesma idade apresentada no mapa da violência em nível nacional. 

 No Centro de Socioeducação São Francisco, 66,6% dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação compreendem a faixa etária 

entre 17 e 18 anos de idade, 20% dos adolescentes têm 16 anos, 10% com 15 anos 

e apenas 3,3% dos adolescentes pesquisados têm 14 anos de idade. Comparando 

estes dados com os dados obtidos na pesquisa com os adolescentes do CENSE 

Curitiba verifica-se que no CENSE São Francisco há uma porcentagem maior de 

adolescentes com 18 anos, em contraponto, no CENSE Curitiba há um número 

maior de adolescentes com 14 anos de idade. Este fato ocorre porque no CENSE 

São Francisco os adolescentes cumprem medida socioeducativa com prazo que 

varia entre 6 meses há 3 anos, no qual, muitas vezes os adolescentes ultrapassam a 

idade de 18 anos. Por outro lado, o CENSE Curitiba é uma unidade de internação 

provisória, na qual, os adolescentes aguardam decisão judicial e, portanto, há um 

número significativo de adolescentes com idade inferior a 18 anos. 

 A tabela 5 demonstra com quem os adolescentes pesquisados moravam 

antes do cumprimento da medida socioeducativa. 
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Tabela 5 – Com quem o adolescente morava antes do cumprimento da medida socioeducativa 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Com quem 

morava 

Número de 

respostas 

Porcentagem Com quem 

morava 

Número de 

respostas 

Porcentagem 

Pai, mãe e 

irmãos 

09 18,3% Pai, mãe e 

irmãos 

10 33,3% 

Pai e mãe 05 10,2% Mãe e irmãos 14 46,7% 

Mãe 17 34,7% Esposa 02 6,6% 

Pai 01 2% Tia 01 3,3% 

Tios 03 6,1% Prima 01 3,3% 

Pai e irmãos 01 2% Pai e madrasta 01 3,3% 

Mãe, irmãos e 

padrasto 

02 4% Mãe e 

padrasto 

01 3,3% 

Sozinho 03 6,1%    

Mãe e avós 03 6,1%    

Avós 01 2%    

Unidade de 

acolhimento 

02 4%    

Esposa 01 2%    

Primo 01 2%    

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Os dados demonstram que 34,7% dos adolescentes pesquisados no CENSE 

Curitiba residem com a mãe. No Estado do Paraná, de acordo com levantamento 

realizado pelo Departamento de Atendimento Socioeducativo (DEASE, 2015), 

31,62% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Estado 

residem somente com a mãe. Tal fato revela a desestrutura familiar sendo que, 

segundo relato de alguns adolescentes pesquisados, há necessidade eminente de 

conseguir dinheiro nas ruas, por meio dos mais diversos artifícios como vender 

doces, pedir dinheiro e até mesmo cometer infrações. Sérgio Adorno, (1999), 

professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, relata que: 

 

No Brasil, desde o início da década de 70, ao menos nas grandes cidades 
brasileiras, a existência de crianças e de adolescentes vagando pelas ruas, 
mendigando, vigiando veículos estacionados nas ruas, vendendo balas e 
doces junto aos semáforos, via de regra em troca de pequenas somas de 
dinheiro, vem sendo percebida como problema social. Pouco a pouco, uma 
opinião pública inquieta, certamente influenciada pelo impacto que o rápido 
crescimento da criminalidade urbana violenta exerceu e vem exercendo 
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sobre o comportamento coletivo, passa a suspeitar de um envolvimento 
crescente e inexorável desses jovens com o crime, principalmente daqueles 
procedentes dos setores mais pauperizados das classes trabalhadoras 
(ADORNO, 1999, p. 02). 

 
 Diante deste contexto e dos índices de criminalidade juvenil no Brasil de 

acordo com o documento apresentado pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (BRASIL, 2013, p. 07), “65,75% dos adolescentes foram 

autores de roubos e tráfico de drogas em 2012, sendo que o roubo é a infração mais 

cometida entre os adolescentes”, supostamente há relações com a localidade que 

estes adolescentes residem.  

 Analisando os dados referentes à pesquisa no CENSE São Francisco 

observa-se que 46,7% dos adolescentes pesquisados moram com a mãe e irmãos 

caracterizando de certo modo uma “desestrutura familiar” para os padrões 

convencionais. Estes dados significativos demonstram o perfil dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa contextualizando os estudos de Mocelin, 

2009: 

 

A família representa para as crianças e os adolescentes, a sociedade mais 
ampla, e consiste na rede de proteção primeira, através da qual ela aprende 
os rudimentos da moral e da ética para a vida social. Porém, se estas 
famílias ao longo da história sofrem os reflexos das mudanças globais, 
muitas delas não conseguem oferecer esta proteção integral. Estão lutando 
pela sobrevivência, delegando os filhos aos cuidados de terceiros, 
passando as funções de cada membro da família por transformações nem 
sempre com o devido preparo emocional e social (MOCELIN, 2009. p. 86). 

 
 Neste contexto, verifica-se que alguns adolescentes moram com outras 

pessoas da família como prima, tia, mãe e padrasto, pai e madrasta. Também há 

adolescentes que informaram viver com o pai e irmãos, o que corresponde a 33,3% 

dos pesquisados no Centro de Socioeducação São Francisco.  

 Complementando estas informações, na tabela abaixo, verifica-se o local de 

residência dos adolescentes pesquisados. 
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Tabela 6 – Bairro de residência dos adolescentes que moram em Curitiba 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Bairro Número de 

respostas 

Porcentagem Bairro Número de 

respostas 

Porcentagem 

Sítio Cercado 02 5% Sítio Cercado 02 9% 

Pilarzinho 02 5% Uberaba 01 4,5% 

Uberaba 03 7,5% Tatuquara 01 4,5% 

Tatuquara 02 5% Cidade Industrial 

de Curitiba 

03 13,6% 

Cidade Industrial 

de Curitiba 

11 27,5% Sabará 01 4,5% 

Sabará 01 2,5% Cajuru 04 13,3% 

Boqueirão 03 7,5% Parolim 05 22,7% 

Bairro Alto 03 7,5% Santa Cândida 01 4,5% 

Cajuru 04 10% Osternack 02 9% 

Parolim 03 7,5% Xaxim 01 4,5% 

Santa Cândida 01 2,5% Jardim Aliança 01 4,5% 

Osternack 01 2,5%    

Bairro Novo 01 2,5%    

Xaxim 01 2,5%    

Barigui 01 2,5%    

Fazendinha 01 2,5%    

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Analisando os dados, constata-se que 27,5% dos adolescentes pesquisados 

do CENSE Curitiba residem no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), sendo este 

considerado um dos bairros com altos índices de violência da capital paranaense 

segundo informações do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – 

IPPUC, (2014), “o número de homicídios com arma de fogo na Cidade Industrial de 

Curitiba – CIC é de 91 casos; por meio de força corporal 6 casos e objeto cortante 

penetrante 12 casos, totalizando 109 casos no ano de 2012” (IPPUC, A cidade que 

queremos – Regional CIC, 2017, p. 14). Este fato remete aos estudos de Katzman e 

Queiroz, 2008, “a concentração territorial dos segmentos vulneráveis transforma-se 

em segregação residencial em isolamento físico, social, cultural e dos direitos cívico 

e político inerente à condição urbana”. (KATZMAN e QUEIROZ, 2008, p. 16). Diante 

deste contexto, cabe ao professor procurar saber sobre o contexto social que vivem 
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os adolescentes internados para planejar suas aulas objetivando a produção de 

sentido nos conteúdos apresentados. Também é importante obter informações sobre 

a realidade vivida pelos adolescentes em sua comunidade, que dificilmente seria a 

mesma da maioria dos professores. 

 Além da Cidade Industrial do Curitiba (CIC), os outros bairros mencionados 

na pesquisa também apresentam problemas com a criminalidade, destacando-se: 

Tatuquara com 48 homicídos, Parolim com 7 homicídios, Bairro Alto também com 7 

homicídios e Pilarzinho apresentando 9 homicídios (IPPUC, A cidade que queremos, 

2017). 

 No CENSE São Francisco, a pesquisa revela que dos 30 adolescentes 

pesquisados 22 residem em Curitiba. Destes, 22,7% residem no bairro Parolin, 

considerado um bairro com muitos problemas relacionados à violência e tráfico de 

drogas.  

 

Calcula-se que na década de 1970 Curitiba tinha pelo menos 40 favelas e, 
pelo que se sabe, a cidade foi se acostumando a elas, até chegar às mais 
de 250 ocupações irregulares do dia de hoje, várias delas sujeitas a um mal 
maior do que abrigar doenças e ladrões de galinhas, como se pensava: o 
tráfico de drogas. História ligeira talvez explique porque tantos olhos 
estejam voltados para o Parolin. A vila virou sinônimo de favelização na 
capital. É, afinal, a pioneira e, de resto, a mais visível, plantada no final de 
ruas como a Brigadeiro Franco, Lamenha Lins e Westphalen, o que não 
impediu que tenha permanecido aliada das políticas públicas por 
inacreditáveis seis décadas (FERNANDES, 2012). 

 
 Na pesquisa outros bairros informados pelos adolescentes também são 

estigmatizados devido à ocupação irregular, a existência de favelas, à violência e ao 

tráfico de drogas. Estes bairros são: Cidade Industrial de Curitiba, Cajuru, Sítio 

Cercado, Uberaba, Tatuquara. 

 Segundo o estudo Organização social do território e distribuição de 

oportunidades educacionais: um estudo exploratório sobre o caso da Região 

Metropolitana de Curitiba, desenvolvido por Bruel, Assunção e Baliski (2014) 

citado por Silva et al (2016), classificam a tipologia socioespacial da cidade de 

Curitiba em três níveis: 1 (Superior), 2 (Médio) e 3 (Popular Operário), e apontam 

que as tipologias Médio e Popular Operário concentra-se a maior porcentagem de 

alunos com desempenho insatisfatório.  

 As tipologias socioespaciais, foram definidas por Deschamps, (2014, p.189), e 

mencionadas por Silva, et al (2016). No tipo Superior, são caracterizados por 
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densidades como os dirigentes do setor privado, profissionais autônomos de nível 

superior e grandes empregadores. Nesta tipologia as categorias médias são 

mencionadas, porém com uma densidade menor. Nas áreas de tipo Médio há 

maiores densidades de todas as ocupações médias, de profissionais de nível 

superior e de algumas categorias populares. Salienta-se densidade importante de 

ambulantes e biscateiros, e a existência de poucas favelas. Já nas áreas do tipo 

Popular Operário todas as categorias populares possuem alta densidade, sendo 

as maiores encontradas nas categorias operários dos serviços auxiliares e 

operários da construção civil, enquanto nenhuma das categorias médias e 

superiores são significativas. (DESCHAMPS, 2014, p.189, apud SILVA et al, 

2016). [...]  

 

Ainda para os mesmos autores 

 
O município de Curitiba, possui 75 bairros, desses, 27 são considerados 
com tipologia superior, e concentram 12,1% da população, o que 
corresponde a 389.494 hab., e o restante, 58 bairros, concentram 80% da 
população, totalizando 2.582.261 hab. são considerados da tipologia médio 
ou popular operário. A parte sul do bairro CIC, Tatuquara, Sítio Cercado, 
Umbará, Campo do Tenente, Caximba, Bairro Novo, Boqueirão e parte do 
Cajuru são considerados bairros na tipologia popular operário, e concentram 
38,9% da população, o que corresponde a 1.255.261 hab. (DESCHAMPS, 
2014, p.194 apud SILVA at. al, 2016).  
 

As referidas autoras mencionam que “pelos dados apresentados, que este 

contingente populacional enfrenta no seu dia-a-dia problemas decorrentes das 

desigualdades sociais, da segregação habitacional e educacional presentes nesses 

territórios”. (SILVA, ROTAVA, MALSHESKI, 2016). 

 Ao refletir sobre estas questões e comprando-as com os dados sobre o 

bairro de residência dos adolescentes pesquisados, constata-se que muitos 

adolescentes residem em bairros classificados como popular operário sendo que 

alguns bairros da região sul de Curitiba são áreas de ocupações. Tal fato contribui 

para a segregação social e espacial verificada nas mais variadas esferas do convívio 

social, principalmente vivenciada pelos jovens no ambiente escolar.  

 Os adolescentes em medida socioeducativa também são provenientes de 

outras cidades, além de Curitiba, conforme demonstra a tabela 7.  
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Tabela 7 – Cidade e bairro de residência dos adolescentes – Região metropolitana, litoral e outras 

cidades 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Cidade Bairro Número 

de 

resposta

s 

Porcent

agem 

Cidade Bairro Número 

de 

respostas 

Porcen

tagem 

Fazenda Rio 

Grande 

Nações 01 11,1% Almirante 

Tamandaré 

Jardim 

Graziela 

01 3,3% 

Almirante 

Tamandaré 

Jardim 

Graziela 

01 11,1% Pinhais Holandês 01 3,3% 

Pinhais Holandês 01 11,1% Centenário 

do Sul 

São 

Judas 

01 3,3% 

Matinhos Sertãozinh

o 

01 11,1% Arapoti Humaita 01 3,3% 

Araucária Fazenda 

Velha 

01 11,1% Palmeira Sítio 01 3,3% 

Pinhais Moradia 

Jeriva 

01 11,1% São José 

dos Pinhais 

São 

Judas 

02 6,6% 

São José 

dos Pinhais 

São Judas 01 11,1% Colombo Jardim 

Eucalipto 

01 3,3% 

Piraquara Santa 

Mônica 

01 11,1%     

Piraí do Sul Cristo 

Redentor 

01 11,1%     

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 No CENSE Curitiba, em relação aos índices apresentados na tabela 7, 

evidenciam-se os municípios de procedência dos adolescentes residentes na região 

metropolitana de Curitiba. Por meio de pesquisa no Mapa da Violência dos 

municípios brasileiros 2008, verifica-se que “entre os municípios com mais de 70.000 

habitantes com os maiores índices de vitimização juvenil no Brasil a cidade de 

Cambé no Estado do Paraná ocupa o 2º lugar com 57,0%, Londrina o 8º lugar, 

Almirante Tamandaré o 11º lugar” (WAISELFISZ, 2008, p. 69). “Entre os municípios 
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com maior número de homicídios na população total em 2006 a cidade de Curitiba 

ocupa o 7º lugar no ranking de 200 cidades” (WAISELFISZ, 2008, p. 47). 

 As informações aqui apresentadas retratam a realidade de Curitiba e de 

outros municípios do Paraná. Na pesquisa 81,7% dos adolescentes relataram que 

residem em Curitiba e 18,3% em outras cidades como Almirante Tamandaré, 

Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais. Araucária, Piraí do Sul, Matinhos e 

Fazenda Rio Grande. 

 No CENSE São Francisco verifica-se que 27% dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa residem fora da cidade de Curitiba. As 

cidades citadas na pesquisa são: Almirante Tamandaré, Pinhais, Centenário do Sul, 

Arapoti, Palmeira, São José dos Pinhais e Colombo. De acordo com ao Mapa da 

Violência, (2008), “O município de Almirante Tamandaré ocupa o 58 º lugar entre os 

100 municípios brasileiros com as maiores taxas médias de homicídio juvenil do 

Brasil” (WAISELFISZ, 2008, p. 57). 

 Em seguida, a tabela 8 retrata a escolarização dos adolescentes 

pesquisados. 

 

Tabela 8 – Escolarização/série 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Série Número de 

respostas 

Porcentagem Série Número de 

respostas 

Porcentagem 

Classe 

especial 

01 2% Fase I 

(4ªsérie) 

01 3,3% 

6º ano 06 12,2% 6º ano 12 40% 

7º ano 12 24,4% 7º ano 08 26,7% 

8º ano  10 20,4% 8º ano  02 6,6% 

9º ano 07 14,2% 9º ano 02 6,6% 

1º ano do 

ensino médio 

05 10,2% 1º ano do 

ensino médio 

03 10% 

2º ano do 

ensino médio 

04 8,1% 2º ano do 

ensino médio 

02 6,6% 

3º ano do 

ensino médio 

04 8,1% 3º ano do 

ensino médio 

0 0% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 
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 Considerando os dados da tabela acima, entende-se que 59% dos 

adolescentes pesquisados do CENSE Curitiba estudavam no ensino fundamental, 

cursando entre o 7º e 9º ano. Por outro lado, 26,3% estavam cursando o ensino 

médio o que demonstra que o número de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa é maior no ensino fundamental. 

 No CENSE São Francisco observa-se que 40% dos adolescentes 

pesquisados estavam cursando o 6º ano do ensino fundamental antes do 

cumprimento de medida socioeducativa e 26,7% cursavam o 7º ano. Estes dados 

demonstram que os adolescentes estão mais vulneráveis ao cometimento de atos 

infracionais neste período escolar. 

 Os dados revelam também que tanto no CENSE Curitiba quanto no CENSE 

São Francisco há adolescentes cursando séries iniciais do ensino fundamental, 

inclusive adolescente em classe especial. 

 Na quinta questão os adolescentes tiveram a oportunidade de escrever sua 

opinião sobre o interesse pelos estudos e/ou pela escola. Dos 49 alunos 

investigados no CENSE Curitiba, 39 responderam que gostam de estudar o que 

corresponde a 79,5%; e 20,5% responderam negativamente. Para a resposta 

afirmativa foram apresentados os seguintes argumentos: 

- Convívio com amigos e professores;  

- Bom relacionamento com o professor;  

- Escola próxima de casa; 

 - Escola com boa estrutura física; 

- Para namorar; 

- Para conhecer outras pessoas;  

- Terminar os estudos;  

- Ser alguém na vida; 

- Ser outra pessoa. 

 Fica evidenciada nos comentários dos adolescentes a importância das 

relações sociais. Talvez a escola seja o melhor local, senão o único, para que estas 

relações contribuam para a formação dos adolescentes que vivem em regiões onde 

os índices de violência e homicídios crescem a cada dia.  

 Os adolescentes que responderam não gostar da escola correspondem a 

20,5% e apresentaram os seguintes argumentos: 

- Os professores não ensinavam bem; 
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- Não era um bom aluno; 

- Conteúdo chato;  

- Os professores não davam atenção;  

- Não conseguia aprender;  

- Recebia muitas críticas por parte dos professores; 

- Havia muitas brigas na escola. 

 No CENSE São Francisco, dos 30 adolescentes investigados, 23 

responderam que gostam de estudar o que corresponde a 76,7%; e 7 adolescentes 

responderam que não gostam de estudar o equivalente a 23,3%. Para a resposta 

afirmativa foram apresentados os seguintes argumentos: 

- Estudar é importante; 

- Gostava da professora; 

- Para aprender coisas novas; 

- Para terminar os estudos; 

- Utilidade dos estudos para o futuro;  

- Importante para conseguir emprego; 

- A escola é boa;  

- Para ver as meninas;  

- Por causa dos amigos; 

- Para esquecer os problemas;  

- Para terminar os estudos e fazer uma graduação; 

- Fica próxima de casa e é excelente; 

- A escola tem mais estrutura. 

 Merece destaque a importância que os adolescentes atribuem para a escola, 

não apenas pelas relações sociais que lá ocorrem, mas também pela aprendizagem. 

Ao analisar as respostas percebe-se que alguns adolescentes demonstram que a 

escola e a educação, tem algum sentido positivo para eles, sendo talvez, o único 

caminho para uma possível mudança de comportamento. 

 Por outro lado, 23,3% dos adolescentes pesquisados responderam que não 

gostam de estudar. Os motivos são os seguintes: 

- Muita “bagunça” na sala de aula e deste modo fica difícil aprender; 

- Péssimo relacionamento com os colegas; 

- Não gostava de estudar; 

- Sentia-se discriminado. 
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 Ao refletir sobre estas questões, o fato do adolescente não gostar de estudar 

na escola que frequenta ou já frequentou revela a amplitude do problema, 

ultrapassando os currículos escolares, o planejamento dos professores, a estrutura 

física da escola pública, enfim, a organização geral da escola. O cerne do problema 

está no verdadeiro sentido que a escola e os conteúdos ministrados representam 

para estes adolescentes. Nesta perspectiva a educação deve ser mais do que 

apenas conhecimentos formais, a educação deve transmitir conhecimentos para a 

vida. 

 A tabela 9 contempla a importância que os professores e a escola tiveram na 

vida do adolescente. 

 

 

Tabela 9 – Importância que os professores e a escola tiveram na vida do adolescente 

 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Grau de importância Número de 

respostas 

Porcentagem Grau de 

importância 

Número de 

respostas 

Porcentagem 

A escola e os 

professores sempre 

foram muito 

importantes. 

22 44,9% A escola e os 

professores 

sempre foram 

muito 

importantes. 

18 60% 

A escola e os 

professores nunca 

foram importantes. 

0 0% A escola e os 

professores 

nunca foram 

importantes. 

0 0% 

A escola e os 

professores tiveram 

pouca importância. 

03 6,1% A escola e os 

professores 

tiveram pouca 

importância. 

01 3,3% 

A escola não foi 

importante, mas 

alguns professores 

foram importantes. 

15 30,6% A escola não 

foi importante, 

mas alguns 

professores 

foram 

importantes. 

06 20% 
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A escola foi 

importante, mas os 

professores nunca 

foram importantes. 

09 18,3% A escola foi 

importante, 

mas os 

professores 

nunca foram 

importantes. 

05 16,7% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 As informações da tabela 9, referentes ao CENSE Curitiba, demonstram que 

tanto a escola quanto os professores foram muito importantes para 44,9% dos 

adolescentes pesquisados. Dos adolescentes que responderam a pesquisa 30,6% 

consideram que a escola não foi importante, mas alguns professores foram 

importantes. Portanto, somando os percentuais conclui-se que 75,5% dos 

adolescentes atribuem muita importância aos professores. Neste entendimento, 

pode-se afirmar que os professores contribuem para a formação dos adolescentes, 

principalmente em unidades socioeducativas onde é primordial ter uma referência ou 

modelo a seguir. 

 Os dados referentes ao CENSE São Francisco revelam que 60% dos 

adolescentes pesquisados consideram que a escola e os professores sempre foram 

muito importantes. 20% opinou que a escola não foi importante, mas alguns 

professores foram importantes. Portanto, pode-se considerar que 80% dos 

adolescentes pesquisados atribuem muita importância aos professores. Neste 

universo, apenas 16,7% consideram que a escola foi importante, mas os professores 

nunca foram importantes e 3,3% não atribuem importância para a escola e 

professores. 

 Os adolescentes foram questionados sobre os conteúdos ministrados e os 

dados da pesquisa encontram-se na tabela abaixo. 

 

Tabela 10 – Conteúdos 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Grau de 

importância 

Número de 

respostas 

Porcentagem Grau de 

importância 

Número de 

respostas 

Porcentagem 

Foram muito 

importantes 

24 48,9% Foram muito 

significativos 

11 36,7% 

Nunca foram 

importantes 

01 2% Nunca foram 

significativos. 

02 6,6% 
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Alguns foram 

importantes 

mas a maioria 

não foi 

importante 

para minha 

vida. 

 

07 

 

14,2% 

Alguns foram 

importantes, 

mas a maioria 

não foi 

importante 

para minha 

vida. 

 

04 

 

13,3% 

Alguns não 

foram 

importantes, 

mas a maioria 

foi muito 

importante 

para minha 

vida. 

 

 

 

17 

 

 

34,7% 

Alguns não 

foram 

importantes, 

mas a maioria 

foi muito 

importante 

para minha 

vida. 

 

 

 

10 

 

33,3% 

 

   Adolescentes 

que não 

souberam 

responder 

03 10% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 Constata-se na tabela 10 que 48,9% dos adolescentes pesquisados no 

CENSE Curitiba respondeu que os conteúdos apresentados na escola foram muito 

importantes. 34,7% opinou que alguns conteúdos não foram importantes, mas a 

maioria foi muito importante para a vida. Desta forma, 83,6% dos adolescentes 

pesquisados no Centro de Socioeducação Curitiba considera importantes os 

conteúdos transmitidos na escola e, sendo assim, os conteúdos somente serão 

significativos quando estes adolescentes passarem a produzir sentido sobre tais 

conteúdos.  

 No CENSE São Francisco verifica-se que 36,7% consideram que os 

conteúdos foram muito importantes, 13,3% opinaram que alguns foram importantes, 

mas a maioria não foi importante para a vida. Outros 33,3% indicam que alguns 

conteúdos não foram importantes, mas a maioria foi muito importante para a vida. 

Apenas 6,6% concluiu que os conteúdos nunca tiveram importância. 

 Um adolescente complementou “muitas coisas você aprende com a vida no 

mundo” (Adolescente A do CENSE São Francisco, 2016). 



215 
 

 Ao analisar as respostas da questão sobre a importância que os 

adolescentes atribuem os conteúdos ministrados na escola considerou-se pertinente 

discorrer sobre currículo escolar. Assim, os estudos apontam para o teórico do 

currículo Michael Apple, o qual apresenta um trabalho muito influente no campo 

educacional, principalmente em relação ao currículo, discutindo sobre a visão 

neoliberal e neoconservadora da educação, bem como a investigação sobre os 

fatores econômicos e políticos que cercam o sistema educacional.  

 

O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de 
conhecimentos, e que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de 
aula de um país. Sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção feita 
por alguém, da visão que algum grupo tem do que seja o conhecimento 
legítimo. Ele é produzido pelos conflitos, tensões e compromissos culturais, 
políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 
2000, p.53). 

 
 Desta forma, entende-se que o currículo está inserido e envolvido em 

questões políticas, culturais e econômicas do país, estabelecendo uma relação 

complexa entre os limites e possibilidades do trabalho educacional. 

 Os estudos de Michael Apple, foram realizados pela aproximação 

significativa dos estudos deste teórico do currículo com a realidade educacional 

observada nos centros de socioeducação pesquisados. Estes estudos contribuíram 

para a reflexão sobre a teorização crítica do currículo, possibilitando a análise da 

realidade curricular apresentada nos centros socioeducativos, sugerindo 

questionamentos sobre como assegurar que todos os alunos tenham igual acesso 

aos benefícios da educação. 

 Por conta disso, a pesquisadora realizou uma entrevista exclusiva com 

Michael Apple12 por meio da ferramenta Skype, (conforme apêndice 9), na qual, se 

esclareceu o trabalho com adolescentes que cometeram infrações e cumprem 

medida socioeducativa em centros denominados no Brasil de “socioeducação”. 

Nestes Centros de Socioeducação os adolescentes, além de outras atividades, 

frequentam a escola. Então, surgiu o questionamento de acordo com os estudos que 

realizados sobre as obras de Apple, como o currículo poderia contribuir para a 

reintegração social destes adolescentes infratores. Michael Apple respondeu 

                                            
12

 APPLE, Michael. Politização do currículo e luta cultural. Curitiba, 08/10/2015. Entrevista 
concedida a Marcia Maria Razera de Andrade por Skype. A tradução da entrevista foi feita pela 
autora. 
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inicialmente revelando fatos particulares sobre seu filho e na sequência ministrou 

uma verdadeira aula sobre currículo na socioeducação: 

 

A nação de adolescentes pobres alienados é grande e eles mesmos se 
desrespeitam. Então a primeira coisa a estabelecer em uma comunidade, 
no caso o ambiente socioeducativo, é escutar cuidadosamente as 
reclamações e entender a realidade deles. É aí onde eu acho que o trabalho 
do Paulo Freire é muito importante, mas nós devemos trabalhar em dobro 
com jovens. Em uma sociedade que é profundamente desrespeitosa com 
pessoas jovens, basicamente os joga fora, porque não há empregos, ou os 
empregos que existem nós chamamos de “empregos ruins”, empregos sem 
respeito e pagamentos baixos. Neste tipo de sociedade, os jovens ficam 
traumatizados ou zangados.  
Meu filho mais velho é um afro americano, colocou toda a droga do mundo 
em seu corpo por anos, se juntou a uma gangue, foi preso, passou um 
tempo na prisão juvenil. Agora ele é um engenheiro. Levou muitos anos 
para ele se encontrar de novo, mas negro numa nação que é 
profundamente desrespeitosa com pessoas de cor, ainda que tenhamos um 
presidente negro, leva as pessoas aos braços de outros grupos os quais 
podem ser perigosos. Tendo vivido isso, eu sei que precisei ter paciência e 
escutar cuidadosamente com respeito. Mas também, embora sintamos 
amor, há certas coisas que não podem ser toleradas: armas, por exemplo, 
facas, violência, contra professores. Então acho que não aprendemos muito 
sobre uma maneira respeitosa de operar as normas que orientam o trabalho 
com jovens, tendo cuidado e solidariedade. As instituições têm certos 
limites, mas normalmente eu quero que esses limites sejam 
democraticamente entregues para os próprios jovens, são eles que têm que 
viver com isso. E às vezes eles podem ser mais fortes uns com os outros do 
que com o professor. Eu acho que o currículo deve ser baseado na 
experiência verbal, mas não pode ser tão diluído que não tenha sentido. 
Então eu venho trabalhando com educadores matemáticos em áreas bem 
difíceis dos Estados Unidos, onde nós ensinamos matemática complicada 
aos jovens como teste e os alunos não se evadiram da escola. Mas a 
matemática, que é bastante sofisticada, é sobre pobreza. Sobre como suas 
famílias são pobres, sobre como o dinheiro vai para o banco. Nós estamos 
ensinando-os estatísticas, para eles entenderem a realidade. Isso se 
transforma em um modelo para as coisas que queremos fazer. Então você 
não joga fora o conhecimento importante, mas encontra ideias para 
transformar relevantes as experiências vividas na juventude. Isso tem uma 
longa história no Brasil. Outra resposta é conversar com pessoas como 
você. Então eu acho que parte da resposta vem de escutar as pessoas que 
estão fazendo isso agora. Então você provavelmente não tem tempo de 
escrever sua história. A melhor descrição de ensinar que eu já ouvi foi a 
história de um amigo meu que é professor numa escola bem problemática. 
Eu disse: “Gregory, como foi seu dia hoje?” “Michael, foi como sempre, mais 
uma vez eu não tive tempo de ir ao banheiro.” Foi a melhor descrição de 
ensinar que eu já escutei na minha vida. Eu acho que parte do trabalho é 
coletivo, para mim e para os outros agirem como secretários de pessoas 
como você, e promover documentários do que você está fazendo. O que 
podemos aprender da realidade além das coisas que Michael Apple pode te 
ensinar. Então eu acho que isso tem que ser registrado. Esta é a minha 
opinião mais sincera (APPLE, 2015). 

 
 Fica evidenciada a concepção de Michael Apple sobre a função do currículo 

na socioeducação. Para este teórico, “[...] o currículo deve ser baseado na 

experiência verbal, mas não pode ser tão diluído que não tenha sentido” (APPLE, 
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2015). Entende-se que a teoria está ligada à ação e que toda teoria é inútil se não 

conectada com a vida social e com as lutas dos movimentos sociais para 

transformar a sociedade. São os movimentos sociais que transformam a sociedade, 

movimentos antirracistas, movimento das mulheres, dos portadores de 

necessidades especiais, movimentos das populações pobres, entre outros. Desta 

forma, na socioeducação, o currículo deve contribuir com os professores em termos 

de conteúdos significativos e metodologias práticas para trabalhar com estas novas 

dinâmicas sociais, não apenas as de classe, mas também as dinâmicas de gênero e 

raça. Michael Apple, (2015), complementa afirmando que “Então você não joga fora 

o conhecimento importante, mas encontra ideias para transformar relevantes as 

experiências vividas na juventude” (APPLE, Entrevista concedida à pesquisadora, 

2015). É indiscutível, portanto, o papel do professor como agente transformador 

capaz de analisar, compreender, discutir e realizar as modificações necessárias no 

currículo, tornando-o igualitário. 

 

O fato de que os estudantes são estratificados com base nas categorias de 
desajustamentos produzidos em parte pela função produtiva do sistema 
educacional não significa que precisemos aceitar a ideia de que as 
“camadas inferiores” desses estudantes recebam necessariamente um 
currículo oculto que os prepara para simplesmente ocupar e aceitar seu 
lugar nos degraus mais baixos da escola ocupacional (APPLE, 1989, p.82). 

 
 De acordo com a afirmação acima, o currículo oculto é diferenciado 

seguindo padrões sociais. O currículo é direcionado de acordo com a classe 

econômica a que atende. O currículo para atender uma classe trabalhadora é 

adaptado para sugerir ensinamentos como respeito à autoridade, bons hábitos de 

relacionamento, pontualidade entre outros que induzem a submissão. Há 

contraponto com o currículo oculto destinado à elite; neste caso os ensinamentos 

são direcionados ao desenvolvimento da intelectualidade, raciocínio lógico, 

autonomia. Tais questões são evidenciadas por APPLE, (1989): 

 

Vemos as escolas como um espelho da sociedade, especialmente o 
currículo oculto das escolas. A “sociedade” precisa de trabalhadores dóceis; 
as escolas através de suas relações sociais e de seu currículo oculto, 
garantem de alguma forma a produção dessa docilidade. Trabalhadores 
obedientes no mercado de trabalho são espelhados no “mercado de ideias” 
da escola (APPLE, 1989, p. 83). 

 
 Desta forma, os conhecimentos implícitos nos currículos das escolas 

regulares e também na socioeducação podem ser direcionados a “docilizar” os 
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estudantes de maneira apropriada para o ingresso ao trabalho como trabalhadores 

submissos e obedientes exigidos pelo mundo de trabalho. Por outro lado, os 

conhecimentos implícitos no currículo podem contribuir para a autonomia do 

estudante por meio da reflexão, discussão e compreensão do sentido destes 

conhecimentos sistematizados. 

 A oitava questão busca saber quais valores os adolescentes aprenderam 

para suas vidas na (s) escola (s) que estudaram. Os adolescentes pesquisados no 

CENSE Curitiba expressaram que aprenderam na escola os seguintes valores: 

igualdade, respeito, valorizar o próximo, não usar drogas, respeitar os professores, 

não brigar, amizade, ajudar os colegas, respeitar as normas, humildade, convivência 

com as pessoas, pedir licença, dignidade, ética, não ter diferenças, valores 

educativos, respeito com os profissionais da escola. 

 No CENSE São Francisco os adolescentes citaram palavras e expressões 

que entendem por valores: valorizar a vida, respeito ao próximo, saber repartir, 

limites, a vida precisa ter objetivos, dar valor aos estudos, humildade, dedicação, 

convivência, ética, cidadania, moral, reconhecimento dos erros, ser educado, 

honestidade, aprendizado, amizade, conquistas e lutas, solidariedade, disciplina. 

Apesar de muitos dos adolescentes respondentes não colocarem os valores que 

aprenderam na escola em prática nas suas vidas, mencionam valores que 

certamente já ouviram dos professores. 

 A nona questão indaga sobre como o adolescente considera a educação 

que recebe no Centro de Socioeducação. No CENSE Curitiba os alunos foram 

unânimes ao afirmar que a educação na unidade socioeducativa é melhor em 

comparação a escola regular pelos mais variados motivos: 

- Os professores explicam melhor o conteúdo em comparação com a escola regular 

porque não tem indisciplina. 

- Gostam de frequentar a escola porque é uma oportunidade de saírem do 

alojamento. 

- Importante para aprender e poder mudar de vida. 

- O professor atende um número menor de alunos e têm mais tempo para dar 

atenção. 

- A escola deveria ter carga horária maior na socioeducação. 

- Os alunos têm mais vontade de estudar. 

- Importante porque ajuda o jovem a pensar. 
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- Novo recomeço. 

- Tempo de estudo reduzido. 

- Bastante rígida. 

- Os professores são “gente boa”. 

- “Considero um dos melhores horários do meu dia quando estou na escola”. 

- Há respeito e amizade. 

- Importante porque não tem mais nada para fazer. 

- Faltam os amigos que tinha na escola regular. 

- As atividades são melhores. 

- Gosta da escola, melhor do que ficar trancado. 

- Lugar para refletir sobre os erros. 

- Os professores têm vontade de ensinar. 

- “Educação melhor do que todas as escolas que estudei”.  

- “É quase a mesma coisa, mas as pessoas são mais sinceras e aqui eu sigo os 

conselhos”.  

- Oportunidade para mudar de vida. 

- “Acho boa, aqui consigo aprender coisas que antes “não dava bola” e que acabou 

se tornando significativa. Consigo aprender melhor aqui”.  

 Em relação à visão dos adolescentes a respeito da educação no ambiente 

socioeducativo os adolescentes do CENSE São Francisco relataram que:  

- A educação é boa e pode ser usada quando sair do Centro de Socioeducação. 

- Tempo para refletir sobre a vida, sobre os atos e sobre o futuro. 

- Excelente em comparação com a escola “de fora”. 

- Ruim porque não gosto de estudar. 

- Ruim porque o horário de aula é pouco e o ensino não é o mesmo das outras 

escolas. 

- Bom, mas poderia ser melhor. 

- A educação é boa apesar do lugar. 

- Os professores dão mais atenção, há mais respeito, o ensino é melhor, os 

professores conversam com os alunos e os alunos e todos falam coisas da vida. 

- Os professores são muito bons. 

 Por meio destes depoimentos constata-se que os adolescentes atribuem 

importância para a escolarização comparando-a com a oferecida nas escolas 

regulares. Relatam que os professores são mais atenciosos e explicam bem os 
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conteúdos por existir disciplina em sala de aula devido ao número reduzido de 

alunos. Porém, os adolescentes participantes da pesquisa têm consciência da 

obrigatoriedade da frequência escolar na socioeducação e também da importância 

do bom comportamento e participação nas aulas, como ponto positivo que poderá 

contribuir para o relatório técnico, posteriormente encaminhado ao juiz da infância e 

da juventude. 

 A tabela 11 retrata o conhecimento dos adolescentes em relação aos 

Direitos Humanos. 

 

Tabela 11 – Conhecimento sobre Direitos Humanos 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

*Questão de múltiplas 

alternativas 

Número 

de 

respostas 

Porcentagem *Questão de 

múltiplas 

alternativas 

Número de 

respostas 

Porcentagem 

Já ouvi falar, mas não 

tenho muito 

conhecimento sobre 

Direitos Humanos. 

19 38,7% Já ouvi falar, 

mas não 

tenho muito 

conhecimento 

sobre Direitos 

Humanos. 

16 53,3% 

- Nunca tive 

informações sobre 

Direitos Humanos. 

01 2% - Nunca tive 

informações 

sobre Direitos 

Humanos. 

0 0% 

-Tenho conhecimento 

sobre Direitos 

Humanos. 

 

07 14,2% -Tenho 

conhecimento 

sobre Direitos 

Humanos. 

 

02 6,7% 

- Gostaria de saber 

mais sobre Direitos 

Humanos. 

22 44,9% - Gostaria de 

saber mais 

sobre Direitos 

Humanos. 

12 40% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

  A tabela 11 demonstra o conhecimento que os adolescentes têm sobre 

Direitos Humanos. Percebe-se que 38,7% dos adolescentes pesquisados do CENSE 

Curitiba já ouviu falar, mas não tem muito conhecimento sobre Direitos Humanos e 
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44,9% demonstram interesse em saber mais. Apenas 2% dos alunos investigados 

nunca tiveram informações sobre Direitos Humanos. 

 Os dados revelam que no CENSE São Francisco 53,3% dos adolescentes 

pesquisados já ouviu falar sobre Direitos Humanos, mas não tem muito 

conhecimento. Por outro lado, 40% dos adolescentes gostariam de saber mais sobre 

Direitos Humanos e apenas 6,7% responderam que tem conhecimento sobre 

Direitos Humanos. 

 Contrastando estes dados com o relato dos professores sobre as práticas 

pedagógicas bem sucedidas na socioeducação, alguns professores mencionaram o 

projeto sobre Direitos Humanos como prática pedagógica realizada no centro 

socioeducativo. Contudo, a pesquisa demonstra que os adolescentes gostariam de 

saber mais sobre Direitos Humanos, inclusive alguns relataram não terem 

conhecimento, revelando a necessidade de retomar e aprofundar o tema. 

 A tabela 12 apresenta a visão dos adolescentes sobre maioridade penal. 

 

Tabela 12 – Visão sobre maioridade penal 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

*Questão de múltiplas 

alternativas 

Número 

de 

respostas 

Porcentagem *Questão de 

múltiplas 

alternativas 

Número de 

respostas 

Porcentagem 

Eu concordo com a 

maioridade penal. 

05 10,2% Eu concordo 

com a 

maioridade 

penal. 

01 3,3% 

Eu não concordo. 35 71,4% Eu não 

concordo. 

24 80% 

Eu não tenho opinião 

formada sobre o 

assunto. 

09 18,4% Eu não tenho 

opinião 

formada 

sobre o 

assunto. 

05 16,7% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 A tabela 12 aponta a opinião dos adolescentes sobre maioridade penal. No 

CENSE Curitiba 71,4% dos adolescentes pesquisados não concordam, 18,4% não 

apresentam opinião formada e apenas 10,2% concordam com a maioridade penal. 
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 Nesta questão também foi solicitado aos adolescentes que acrescentassem 

o que consideram importante sobre maioridade penal. As considerações foram as 

seguintes: 

- “Nós, menores, não podemos ser presos porque estamos em desenvolvimento”. 

- “Os menores podem “se afundar mais” no mundo do crime”. 

- “Porque vamos responder “na de maior” e acabamos tendo envolvimento e 

perdendo praticamente a vida”. 

- “Perde a chance de mudar”. 

- “Adolescente preso perde a adolescência e não dá para mudar de vida”. 

- “Muitos jovens vão perder muito tempo da sua vida sem ter a oportunidade de 

ressocializar”. 

- “O adolescente ainda pode mudar de vida e junto com os adultos presos fica 

complicado”. 

- “Aos 16 anos ainda há muita chance de recomeço, mas por outro lado iria diminuir 

o número de menores infratores”. 

- “Com os adultos presos o adolescente aprenderia muitas coisas erradas”. 

-“ Porque os jovens ainda não têm responsabilidade”. 

- “Junto com adultos vamos aprender ainda mais sobre o crime”. 

- “Porque não temos capacidade mental para estarmos com os maiores”. 

- “A cadeia é uma escola do crime”. 

- “Um jovem não aguentaria sofrer nas mãos dos adultos em um presídio, com 

carcereiros e sem contar o risco de estupros e outras coisas”. 

 Alguns adolescentes complementaram que gostariam de saber mais sobre o 

assunto. Outros manifestaram sua opinião a favor da maioridade penal 

argumentando que diminuiria a violência e o roubo praticado por menores. Também 

justificaram que concordam com a maioridade penal desde que o governo 

melhorasse o sistema penal. 

 No CENSE São Francisco fica evidenciada a opinião dos adolescentes 

contra a maioridade penal. No universo de 30 adolescentes pesquisados, 24 

responderam que não concordam o que corresponde a 80%. Por outro lado, 16,7% 

declararam não ter opinião formada sobre o assunto. Alguns adolescentes 

complementaram com os seguintes argumentos: 
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- “Porque se deixarem um menino de 16 anos, por exemplo, uns 8 anos no fechado 

ele irá perder sua juventude toda; e se ele ficar em um CENSE ele pode sair e 

recomeçar uma vida nova”. 

- “Uma pessoa de 16 anos não tem o conhecimento que deveria ter”. 

- “Eu não concordo porque tem muitos meninos e meninas de 16 ou 17 anos que 

são imaturos e que não tem responsabilidade com nada”. 

- “Porque com 16 anos o adolescente ainda é muito novo, mas nem por isso merece 

ficar impune”. 

- “Acho que deveria ter outro modo de pena, pois a maioria dos adolescentes não 

muda de vida”. 

- “Um menor não pode cumprir como um adulto”. 

- “Porque isso não vai mudar nada”. 

- “Porque a maioridade penal é só para prejudicar, pois não poderá ser usada para 

meu próprio benefício e acho isso injusto”. 

 Entre os 30 adolescentes pesquisados apenas 01 respondeu que concorda 

com a maioridade penal, argumentando que “se investissem mais em educação e 

esportes não precisaria mudar as leis”.  

 A última questão do questionário sugere que os adolescentes escrevam 

cinco palavras que venham a sua lembrança sobre o seu passado e em seguida 

sobre seu futuro. As respostas estão dispostas na tabela a seguir: 

 

Tabela 13 – Palavras que remetem ao passado e ao futuro 

CENSE Curitiba CENSE São Francisco 

Passado Futuro Passado Futuro 

 Palavras 

Número 
de 

resposta
s 

Palavras 

Número 
de 

resposta
s 

Palavras 

Número 
de 

resposta
s 

Palavras 

Número 
de 

resposta
s 

Brincar 24 
Terminar os 
estudos 

34 Saudade 6 
Terminar os 
estudos 

9 

Castigos 5 Trabalhar 44 Liberdade 6 Trabalhar 10 

Skate 3 Ter uma família 37 Infância 5 Ter uma família 20 

Vídeo game 4 
Morar com a 
mãe 

2 Educação 1 Carro 8 

Namorada 17 Ter lazer 3 Roubo 1 Casa 6 
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Tráfico 1 Namorar 4 Não estudar 1 Alegria 4 

Brigas em 
família 

6 Ajudar os pais 3 Futebol 4 Sucesso 1 

Amigos 9 Casa própria 18 Pipa 3 Superação 1 

Bicicleta 3 Mudar de vida 11 Vídeo game 1 Conforto 1 

Felicidade 4 Comprar carro 18 Bicicleta 1 Ser engenheiro 4 

Futebol 7 Faculdade 6 Amigos 6 Dinheiro 3 

Família 21 
Ficar perto da 
família 

5 Felicidade 3 Ser um bom pai 1 

Soltar pipa 6 Maturidade 1 Meninas 3 Liberdade 4 

Escola 11 Liberdade 6 Pai 3 Meninas 1 

Morte da mãe 1 Arma 1 Brincadeiras 4 Amigos 1 

Sofrimento 2 Ser feliz 8 Sofrimento 4 
Responsabilidad
e 

1 

Revolta 1 Dinheiro 2 Discriminação 1 Dignidade 1 

Arrependiment
o 

1 
Conquistar 
coisas 

3 Desfio 1 Sorriso 1 

Alegria 1 Deus 2 Mãe 3 Batalha 1 

Rua 2 Amor 2 Família 6 Emoção 1 

Comida 1 Dignidade 1 
Arrependiment
o 

1 Viajar 3 

Liberdade 12 Oportunidades 2 
Estudos, 
escola 

4 Futuro brilhante 1 

Drogas 6 
Consciência dos 
atos 

1 Bagunças 1 Ajudar a família 1 

Nadar no rio 1 Ser alguém 1 Passeios 1 
Salário, 
emprego 

5 

Roubo 4 Ganhar dinheiro 1 Necessidades 4 Novas amizades 2 

Apanhar 
(surras) 

4 
Ser gerente de 
banco  

1 Problemas 3  Paz 1 

Arma 1 
Responsabilidad
e 

1 Revolta 2 Vida melhor 3 

Saudade da 
avó 

3 Viajar 1 Sonhos 1 
Mudança de 
vida 

2 

Praia 2 Cuidar da mãe 1 
Carinho da 
família 

2 Família unida 2 

Abraço da 
mãe 

1 Ser um bom pai 1 Terror 1 Exército 1 
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Balada 1 
Ser guerreiro na 
vida 

1 Praia 1 Ter saúde 1 

Sem infância 1 
Melhora da mãe 
doente 

1 Churrasco 1 Ser empresário 1 

Tempo 
perdido  

1     
Festa de 
aniversário 

1 Ser honesto 1 

Surra da 
polícia 

3     Crime 1 Prosperidade 1 

Carinho da 
mãe 

5     Dinheiro 1 Amor 3 

Sofrimento na 
cadeia 

1     Drogas 1 Vida digna 1 

Agressões do 
padrasto  

1      Armas 1 Consciência 1 

Primeiro show 1     Assaltos 1 Esperança 1 

Fazendo 
coisas erradas 

1     Tristeza 1 Armas 1 

Deus  2     Aflição 1 Drogas 1 

Sorrisos  1     Maconha 1 Roubar 1 

Conselhos  1     Desgraça 1 Matar 1 

Oportunidade 
perdida 

1     

    Ódio 2     

    Festas 1     

    Preguiça 2     

    
Andar no mato 1     

    Violência 1     

    
Sorvete com a 
mãe 

1     

    Venda de 
drogas 

2     

    Fumar 4     

    Violão 1     

    Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2016. 

 

 A pesquisa foi realizada com adolescentes que estavam frequentando a 

escola no Centro de Socioeducação Curitiba, sendo que os adolescentes 

sentenciados permanecem aguardando vaga em um Centro Socioeducativo de 
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internação ou semiliberdade para cumprimento da medida socioeducativa conforme 

decisão judicial, não podendo participar da pesquisa.  

 O momento do contato da pesquisadora com os adolescentes foi muito rico, 

não apenas pelo conteúdo dos dados obtidos na pesquisa, mas pela interação com 

os adolescentes e pelos relatos e conversas informais. Durante a realização da 

pesquisa, sem dúvida a pesquisadora vivenciou momentos emocionantes 

culminando com o desabafo de dois adolescentes. Por meio destes depoimentos, a 

visão de que a maioria dos jovens infratores não almeja um futuro passou a não 

existir, ao contrário, os resultados demonstram que dos 49 adolescentes 

pesquisados 44 desejam trabalhar e 34 concluir os estudos. Outra resposta 

importante foi a constituição familiar, sendo que 37 adolescentes expressaram o 

desejo de ter uma família, sendo que 18 almejam ter casa própria e carro. Os planos 

para o futuro também seguem diversos caminhos como mudar de vida, ficar próximo 

da família, ter lazer, paz, dignidade, oportunidades, progresso, consciência dos atos, 

liberdade, amor, viagens e Deus. 

 Por outro lado, surpreendentemente, as palavras que remetem ao passado 

em sua grande maioria não estão relacionadas à violência, tráfico ou uso de drogas. 

Entre os pesquisados, 24 responderam que lembram das brincadeiras da infância, 

21 lembram da família, 17 da namorada, 12 da liberdade, 11 da escola e 09 dos 

amigos. As lembranças negativas estão relacionadas aos castigos, brigas familiares, 

agressões por parte de policiais, sofrimento na “cadeia” e o tempo perdido, enfim, o 

estigma de marginal. 

 Neste sentido, Bauman (2012, p. 55) cita um grande intelectual polonês o 

qual descreve como a “sociedade organizada” trata os marginalizados: 

 

Num brilhante insight sobre a condição e a conduta das pessoas 
“supérfluas” ou “marginalizadas”, o grande intelectual polonês Stefan 
Czarnowski as descreve como “indivíduos déclassés, de condição social 
indefinida, considerados redundantes do ponto de vista da produção 
material e intelectual, e encarando a si mesmos desse modo”. A “sociedade 
organizada” trata-os como “parasitas e intrusos, acusa-os, na melhor das 
hipóteses, de simulação e indolência, e, frequentemente, de toda espécie 
de iniquidades, como tramar, trapacear, viver à beira da criminalidade, mas 
sempre de se alimentarem parasitariamente do corpo social (BAUMAN, 
2012, p. 55). 

 
 Neste cenário encontram-se os adolescentes infratores, fazendo parte da 

sociedade que os trata como parasitas, pois não produzem, tanto no sentido material 
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quanto intelectual. Estes adolescentes que não se encontram ajustados às formas 

do convívio humano são denominados, segundo Bauman, de “refugo humano”. Por 

outro lado, estes jovens conforme dados da pesquisa, vislumbram fazer parte da 

sociedade não como refugados, mas como seres humanos reconhecidos nesta 

sociedade.  

 No CENSE São Francisco foram pesquisados 30 adolescentes e o conteúdo 

das respostas desta questão reflete o sentimento do adolescente. Desta forma, 

percebe-se que alguns cultivam lembranças da infância, das brincadeiras, dos 

amigos, da família, da escola, da liberdade. Outros, porém, relacionam o passado a 

fatos negativos como necessidades, revolta, problemas, tristeza, aflição, drogas, 

desgraça, armas e assaltos. Bauman, (2012), em seu livro “Vidas Desperdiçadas” 

retrata os “consumidores falhos” sendo denominados de “população excedente”, 

como uma variação do refugo humano: 

 

Numa sociedade de consumidores, elas são os “consumidores falhos”- 
pessoas carentes do dinheiro que lhes permitiria ampliar a capacidade do 
mercado consumidor, e que criam um novo tipo de demanda a que a 
indústria de consumo, orientada para o lucro, não pode responder nem 
“colonizar” de maneira lucrativa. Os consumidores são os principais ativos 
da sociedade de consumo, enquanto os consumidores falhos são os seus 
passivos mais irritantes. A “população excedente’ é mais uma variedade do 
refugo humano (BAUMAN, 2012, p. 53).  

 
 Na mesma linha de raciocínio de Bauman, pode-se considerar o adolescente 

infrator como “refugo humano”, excluído, aumentando as despesas da sociedade e 

não os ganhos. Estes adolescentes não contribuem para o progresso econômico 

sendo considerados de acordo como o termo utilizado por Bauman como 

“supérfluos” ou marginalizados. Mesmo com toda discriminação e preconceito, os 

adolescentes vislumbram um futuro promissor, com emprego, casa, carro, dinheiro, 

constituição familiar. De acordo com a pesquisa apenas um adolescente respondeu 

a questão sobre o futuro com palavras que remetem ao crime como armas, matar, 

roubar e drogas. 

 Por outro lado, sabe-se que historicamente não foram instituídas Políticas 

Públicas direcionadas à juventude como, por exemplo, na área de educação, 

possibilitando que as escolas, além do conhecimento formal, oportunizassem outras 

formas de capacitação e qualificação aos estudantes. Outro exemplo são os 

incentivos ao esporte por meio do apoio aos atletas, construção de centros 
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esportivos e parques, oficinas de artes, música, dança, teatro, desenhos, fotografias, 

artesanatos, inclusão digital entre tantas outras possibilidades.  

 Como bem demonstra Michael Apple, na entrevista concedida, “não 

podemos jogar fora conhecimentos importantes”, ao contrário, todas as áreas do 

conhecimento podem trazer as experiências vividas pelos estudantes no período 

mais importante de suas vidas que é a juventude. Não há conteúdos que não 

possam ser trazidos e explicados a partir das diferentes realidades vividas pelos 

estudantes. É necessário que a educação valorize a juventude explicitando o sentido 

positivo do que é ser jovem, como oportunidade de recomeçar, de se reconciliar com 

vida, com as famílias, com amigos, com a educação, com os aprendizados. É um 

tempo de construção, de inclusão, de garantia de que os cuidados de hoje, 

providenciarão a segurança de amanhã. Fica claro com os resultados da pesquisa 

com os jovens, que eles possuem consciência sobre muitas situações, e sobre suas 

consequências imediatas. Desse modo, é necessário cada vez mais atribuir sentido 

às atividades educacionais que se desenvolvem com estes jovens. Como verificado 

na pesquisa, as políticas públicas, são essenciais, durante e após a internação nas 

unidades socioeducativas. O apoio às famílias, às comunidades carentes onde 

vivem esses jovens, às escolas que os atenderão, são importantes para que o jovem 

não retorne para o mesmo meio social desamparado, sem que haja nenhuma 

mudança. Medidas como essas podem inclusive impedir que outros jovens sejam 

vitimados pelas drogas, pela violência, pelo completo abandono, seu e de seus 

familiares e amigos. É importante que estes jovens encontrem na sociedade 

acolhimento social, e que possam sempre contar com o apoio das instituições como 

as escolas, os centros de socioeducação, centro socioassistenciais, entre outras, 

que os recebam não como prováveis marginais, mas como cidadãos com muitos 

potenciais a serem desenvolvidos. Conforme verificado na pesquisa, os vários 

profissionais envolvidos na socioeducação são profissionais que compreendem a 

importância da escolarização para a reintegração social do adolescente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o cumprimento de 

medidas socioeducativas para adolescentes que praticaram ato infracional deve 

seguir objetivos socioeducacionais. Estes objetivos estão voltados para a 

preparação do adolescente para o convívio social, de forma que não reincidam na 

prática de atos infracionais. Ao mesmo tempo, o trabalho socioeducativo deve 

assegurar aos adolescentes o respeito aos seus direitos e propor a construção de 

um novo projeto de vida.  Assim, a implementação de uma proposta pedagógica que 

dê suporte para que o adolescente descubra novas possibilidades de ser, de pensar, 

de conviver em sociedade sem praticar atos infracionais seria o principal objetivo do 

trabalho socioeducativo. Contribuindo para a efetivação desse objetivo, sem dúvida 

alguma, a escola exerce um papel primordial, defendendo uma ação educativa 

pautada nos Direitos Humanos. O adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação está em privação de liberdade e não em privação de 

seus direitos fundamentais. A internação deve pressupor um caráter pedagógico e 

não pode funcionar como segregação social. 

 De acordo com esta perspectiva, o processo de escolarização deve estar 

atrelado ao sentido que a escola assume para os adolescentes que dela fazem 

parte, visto que o ambiente escolar é um espaço onde se estabelecem vivências e 

convivências sociais. Deste modo, não há dúvidas sobre a importância e 

necessidade de práticas pedagógicas que sejam capazes de produzir novos 

sentidos para a educação.  

 Constatou-se por meio da pesquisa nas unidades selecionadas que os 

adolescentes apresentam interesse incomum na frequência escolar, afirmando que 

gostam dos momentos em que estão em contato com o professor e outros alunos. 

Relatam que além da oportunidade de sair do alojamento, eles também estão em 

contato com novos conhecimentos, com possibilidades e projetos de mudança de 

comportamento.  

 A partir da análise dos dados coletados cabe apontar que dependendo de 

como se conduz a prática pedagógica o resultado corresponde a produção de 

sentido na escolarização. Sabendo que as práticas direcionam os conteúdos 

ensinados e determinam o grau de envolvimento dos alunos, a pesquisa analisou 

essas práticas de acordo com a perspectiva da produção de sentidos. 
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 Refletindo sobre os limites e possibilidades de uma unidade socioeducativa 

para o cumprimento de sua finalidade fundamental, conforme prevê a legislação, ou 

seja, a formação educacional dos adolescentes infratores durante o internamento, 

constatou-se que, teoricamente, as práticas pedagógicas no Centro de 

Socioeducação São Francisco e Centro Socioeducação Curitiba objetivam a 

preparação do adolescente para o convívio social, para atuarem como cidadãos e 

futuros profissionais, não reincidindo em atos infracionais. Porém, este pressuposto 

demanda um trabalho construtivo, previamente planejado para o enfrentamento de 

situações que limitam a reintegração social, sendo que este trabalho sistematizado 

não foi verificado, pois na pesquisa, de maneira geral, os professores não 

apontaram claramente quais as práticas que utilizam para promover a reintegração 

social. Sabendo que planejar significa discorrer sobre ações concretas que serão 

realizadas, constata-se que todos os professores pesquisados informaram que 

planejam suas ações contemplando em seu planejamento a reintegração social. O 

diferencial é a maneira como a reintegração social é trabalhada. Observa-se que há 

informações de que o professor utiliza projetos principalmente com temas 

relacionados aos valores éticos e morais, porém falta o detalhamento de como estas 

atividades são desenvolvidas e efetivadas na prática e no cotidiano de seu fazer 

pedagógico.   

 Na pesquisa, os professores apontaram algumas dificuldades encontradas 

para o desenvolvimento do processo educativo como a falta de interesse e 

compromisso da mantenedora (governo estadual), quanto a seriedade que merece a 

escolarização na Socioeducação, com uma proposta que venha ser discutida e 

produzida por todos envolvidos na aplicação do programa. Percebem também a 

desmotivação dos adolescentes por falta de oportunidade em dar continuidade aos 

estudos no momento do retorno à comunidade. Este fato foi mencionado na 

pesquisa por um assistente social discorrendo que a escola cumpre parcialmente 

sua função social, referindo-se não apenas à escolarização dentro do centro 

socioeducativo, mas também ao momento do desligamento e a procura por vaga em 

escola regular. O adolescente encontra-se em situação de exclusão, sendo que, 

muitas vezes lhe é negada de forma oculta a oportunidade de retornar aos estudos. 

 Cabe destacar que uma das funções da escola na socioeducação está 

relacionada ao trabalho direcionado ao retorno do adolescente para o convívio 
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social. Porém, o primeiro desafio do adolescente desligado do centro socioeducativo 

é conseguir matrícula em uma escola pública que não o exclua. 

 Neste contexto importa ressaltar o trabalho da equipe técnica composta 

pelos psicólogos e assistentes sociais para coleta de informações com o 

adolescente, convivência familiar, escolar e com amigos além do atendimento 

individual ao adolescente e à família. Os psicólogos e assistentes sociais foram 

questionados a respeito da função social da escola relatando que, especialmente em 

relação à reintegração social do adolescente, a escolarização é importante para que 

o adolescente reflita sobre sua condição atual e promova futuras mudanças 

importantes. A escola deveria oportunizar ao adolescente repensar suas ações 

estabelecendo novas expectativas de vida para que possam exercer a cidadania 

plena. Na opinião dos assistentes sociais, o fato do adolescente ter direito ao acesso 

à escolarização, mesmo dentro da instituição socioeducativa, já inicia a sua 

reintegração social. As informações apresentadas pelos assistentes sociais indicam 

que uma das práticas pedagógicas indispensáveis para a formação do adolescente 

considera o processo reflexivo sobre escolhas, valores, projeto de vida, incentivo à 

escolarização e o resgate de vínculos afetivos. 

 Assim, evidencia-se a necessidade de resgatar a escolaridade de qualidade, 

principalmente na socioeducação onde se verifica a defasagem escolar dos 

adolescentes. Além disso, os profissionais envolvidos no processo socioeducativo 

devem promover o estabelecimento de vínculos afetivos, sendo que alguns 

adolescentes pouco vivenciaram, em momentos familiares, atitudes de afeto e 

atenção. Contudo, sem a presença educativa, isto é, sem o estabelecimento de 

vínculos humanos de consideração e afeto com pessoas do mundo adulto, que 

atuam na unidade ou programas, somente a docência e as vivências resultam pouco 

produtivas no trabalho desenvolvido junto ao adolescente, bem como no processo 

de reintegração social.  

 Além destas questões colocadas, cabe destacar o trabalho realizado pelos 

educadores sociais nos centros socioeducativos. Estes profissionais acompanham a 

rotina diária dos adolescentes, conduzindo-os para as atividades (escola, esportes, 

lazer, médico, equipe técnica), monitorando-os, servindo refeições, sempre 

mantendo a vigilância. Por outro lado, sem esquecer da segurança e disciplina, 

esporadicamente os educadores sociais realizam aconselhamentos aos 

adolescentes, sem a utilização de metodologia específica. Um dos educadores 
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sociais destacou que uma das práticas sociais indispensáveis para a formação do 

adolescente seria o exemplo do servidor inspirando o adolescente. Entende-se, 

desta forma, que o educador social pode criar espaços para que o adolescente a 

partir da inter-relação e estabelecimento de vínculos passe a refletir sobre suas 

ações tomando a postura correta do educador social como exemplo.  

 Por outro lado, faz-se necessário enfatizar que o educador social trabalha 

em zona de risco de vida, assim como outros profissionais atuantes nos centros de 

socioeducação, reivindicando a progressão dentro do plano de carreira da categoria. 

 Os resultados da pesquisa também revelam a importância dos pedagogos 

para a organização do trabalho educativo. Os pedagogos exercem a função de 

mediação permanente no decorrer da rotina dos diversos setores da unidade 

(pedagógico, segurança, administrativo, técnico, direção). Para os pedagogos a 

escolarização é considerada o “carro chefe” da unidade socioeducativa, sendo que o 

principal objetivo seria despertar no adolescente o interesse e o gosto pelos estudos. 

Em outras palavras, produzir sentido sobre os conteúdos ministrados nas escolas.  

 Na mesma linha de trabalho encontram-se os diretores das unidades 

socioeducativas pesquisadas. Eles discorrem sobre as Políticas Públicas para o 

atendimento aos adolescentes. Relatam que uma das principais dificuldades está 

relacionada aos recursos humanos, pois algumas pessoas que trabalham na 

unidade socioeducativa não acreditam na socioeducação, o que dificulta o trabalho 

de um modo geral. Não acreditam na reintegração social, não visualizam mudança 

no adolescente e consequentemente não fazem a diferença que a socioeducação 

necessita. Outro problema é quando o adolescente retorna ao meio com os mesmos 

amigos, mesmos problemas familiares, mesma comunidade o que dificulta o 

processo de mudança.  

 Em relação aos adolescentes, as informações coletadas no questionário de 

pesquisa demonstram que tanto a escola quanto os professores foram muito 

importantes para a maioria dos adolescentes pesquisados. Constata-se que os 

conteúdos apresentados na escola foram muito significativos para grande parte dos 

adolescentes pesquisados, pois consideram importantes os conteúdos transmitidos 

na escola. Sabendo que os conteúdos somente serão significativos quando os 

adolescentes passam a produzir sentido sobre estes conteúdos, fica evidente a 

importância do próprio professor atribuir sentido ao trabalho que desenvolve junto a 
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cada um dos jovens, assim como o interesse em apreender cada vez mais sobre 

sua função social na socieducação. 

 É importante compreender o perfil dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa nos centros socioeducativos pesquisados. Estes 

adolescentes, na grande maioria, são provenientes de classes economicamente 

desfavorecidas, com defasagem escolar, alguns desconhecendo valores básicos 

para o convívio social, com histórico de violência familiar passado por situações de 

vulnerabilidade e abandono. De acordo com informações obtidas com o diretor de 

um dos centros socioeducativos, o número de adolescentes provenientes de família 

economicamente estável é baixíssimo. O relato de tal fato não objetiva discriminar 

os adolescentes provenientes de bairros considerados violentos e/ou de famílias 

desestruturadas, apenas visa informar o perfil dos adolescentes atendidos e 

demonstrar que são inúmeros os estudos que apontam a grave situação de famílias 

em territórios de alta vulnerabilidade, e que as desigualdades territoriais, de modo 

geral se relacionam com oportunidades educacionais. Por conseguinte, políticas 

adequadas voltadas para territórios vulneráveis e para segregação espacial são 

cada vez mais necessárias. 

 Diante deste contexto, cabe ao professor procurar saber sobre o contexto 

social, político e o meio em que vivem os adolescentes internados para planejar 

suas aulas objetivando a produção de sentido nos conteúdos apresentados. 

Também é importante obter informações sobre a realidade vivida pelos adolescentes 

em sua comunidade, que dificilmente seria a mesma da maioria dos professores. 

Assim, entende-se que foram atendidos os objetivos propostos com a 

pesquisa sobre produção de sentido da educação, e das práticas pedagógicas na 

visão de profissionais que atuam diretamente com os educandos, assim como de 

alunos em cumprimento de medida socioeducativa. Também foram identificadas as 

finalidades da educação nas instituições socioeducativas de acordo com a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos e definido o perfil dos participantes do 

processo de ensino e aprendizagem na unidade de socioeducação. Verifica-se que a 

pesquisa identifica quais as práticas pedagógicas desenvolvidas nestas unidades 

socioeducativas e analisa a concepção de escola relatada pelos adolescentes 

pesquisados. 

 Portanto, esta pesquisa respondeu a problematização inicial sobre como 

ocorrem as práticas pedagógicas no Centro de Socioeducação São Francisco e 
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também no Centro de Socioeducação Curitiba e em que medida estas práticas 

produzem sentidos contribuindo para o processo formativo do adolescente. 

 Pelo que foi apresentado, conclui-se que a socieducação não é apenas 

importante para o cumprimento da medida socioeducativa, mas para que a 

socioeducação tenha sentido precisa fazer a diferença na vida dos adolescentes 

para que não sejam reincidentes e consigam construir um caminho capaz de 

reorientar suas escolhas. 
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE MESTRADO EM CENTRO DE 

SOCIOEDUCAÇÃO 

 

 



244 
 

ANEXO 2 – PARECER FAVORÁVEL DO DIRETOR DO CENSE SÃO FRANCISCO 

PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO 3 – NORMAS E PROCEDIMENTOS DO DEASE PARA A REALIZAÇÃO 

DE PESQUISA EM CENTRO DE SOCIOESUCAÇÃO E CASOS DE 

SEMILIBERDADE 
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ANEXO 4 – REQUERIMENTO E TERMO DE COMPROMISSO DA PESQUISA 
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ANEXO 5 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

ESTABELECIMENTO PENAL  E ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
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ANEXO 6 – SOLICITAÇÃO AO DIRETOR DO DEASE DE PERMISSÃO PARA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO 7 – SUGESTÃO DO DEASE PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA EM 

DUAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
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ANEXO 8 – ACEITE DA PESQUISADORA 
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ANEXO 9 – PARECER FAVORÁVEL DO DIRETOR DO CENSE CURITIBA 
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ANEXO 10 – DEFERIMENTO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO 11 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Eu MARCIA MARIA RAZERA DE ANDRADE, aluna do Programa de Pós-

Graduação - Mestrado em Educação - da Universidade Tuiuti do Paraná, estou 

convidando você a participar de um estudo intitulado PRODUÇÃO DE SENTIDO 

DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA SOCIOEDUCAÇÃO . Este estudo é 

importante porque busca identificar quais as finalidades da educação nas 

instituições socioeducativas de acordo com a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. Também visa definir o perfil dos sujeitos envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem nas unidades de socioeducação estudadas: alunos e professores. 

a) O objetivo desta pesquisa é analisar a produção de sentido na 

socioeducação por meio das práticas pedagógicas nas instituições socioeducativas 

selecionadas. 

 b) Caso você  participe da pesquisa, será necessário responder um 

questionário contendo questões abertas e fechadas sobre práticas pedagógicas na 

unidade socioeducativa pesquisada. 

 c) Para tanto, você deverá responder o questionário que será entregue em 

seu local de trabalho o qual poderá ser respondido em horário e local de sua 

preferência, o que levará aproximadamente uma hora.  

 d) É possível que você experimente algum desconforto, principalmente 

relacionado as questões abertas que exigem maior concentração. 

 e)Alguns riscos relacionados ao estudo podem estar relacionados ao 

constrangimento ao responder algumas questões abertas. 

 f) Os benefícios esperados com essa pesquisa estão relacionados a 

produção de sentido verificada em práticas pedagógicas as quais poderão contribuir 
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para a formação dos adolescentes durante o período de internação e também para 

suprir a escassez de produção de trabalhos sobre o tema. Nem sempre você será 

diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas poderá contribuir para o 

avanço científico. 

 g) A pesquisadora MARCIA MARIA RAZERA DE ANDRADE responsável por 

este estudo poderá ser localizada em Piraquara, na Avenida Brasília, s/n, na Vila 

Macedo, CEP: 83.301-360 em horário comercial. Telefone: (41) 3673 1244 para 

esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que 

queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo. 

 h) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais 

fazer parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe 

devolvam este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado.  

i) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por 

pessoas autorizadas como a orientadora da pesquisa professora doutora Maria 

Cristina Borges da Silva. No entanto, se qualquer informação for divulgada em 

relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a sua 

identidade seja preservada e mantida sua confidencialidade. 

j) O material obtido, questionário, será utilizado unicamente para essa 

pesquisa e será destruído/descartado (incinerado) ao término do estudo, dentro de 

um ano. 

k) As despesas necessárias para a realização da pesquisa como transporte, 

alimentação não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer valor 

em dinheiro pela sua participação. 

l) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um 

código, ou serão apresentados apenas dados gerais de todos participantes da 

pesquisa. 

m) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, 

você pode contatar também o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Tuiuti do Paraná, pelo telefone (041) 3331-7668. Rua: Sidnei A. Rangel Santos, 238 

Sala 328 Bloco C. Horário de atendimento das 13:30 às 17:30. 

 Eu,___________________, li esse Termo de Consentimento e compreendi a 

natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que 

recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem 
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qualquer prejuízo para mim. Eu receberei uma via assinada e datada deste 

documento. 

 

 Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

 

Curitiba, __________________________. 

 

 

 

______________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

 

_______________________________________________ 

MARCIA MARIA RAZERA DE ANDRADE 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – PROFESSORES – CENSE SÃO 

FRANCISCO 

 

Pesquisa: Produção de sentido das práticas pedagógicas na socioeducação. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1-Nome: ______________________________________________________ 

2- Idade: ________________ 

3- Tempo de trabalho na educação: ___________________ 

4- Tempo de trabalho na socioeducação: _______________ 

5- Disciplina ministrada na socioeducação: ____________________________ 

6- Escolarização: 

(  ) Ensino Superior  - Qual curso? __________________________________ 

(  ) Especialização - ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(  ) Mestrado - __________________________________________________ 

(  ) Doutorado - _________________________________________________ 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1 - Assinale as opções que considera importantes no que se refere às finalidades da 

educação em uma instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos.  

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

(  ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 

( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Facilitar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com respeito 

às normas e legislações vigentes. 
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Outras: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2 - A questão da reintegração social é contemplada em seu planejamento de aulas? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Se sua resposta for afirmativa justifique como a reintegração social é contemplada 

em seu planejamento e em sua prática pedagógica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

3 - Quais recursos metodológicos e/ou pedagógicos que você utiliza em sua prática 

pedagógica? 

(  ) TV multimídia 

(  ) Aparelho DVD 

(  ) Computador 

(  ) Pesquisa: (  ) Bibliográfica (  ) Empírica 

(  ) Contextualização 

(  ) Problematização 

(  ) Dinâmica de grupo 

(  ) Aula dialogada 

(  ) Aula expositiva 

( ) Materiais pedagógicos diversos. Quais? (exemplos: alfabeto móvel, ábaco, 

material dourado, globo terrestre, mapas, imagens, filmes, documentários, livros, 

outros).___________________________________________________ 

(  ) Jogos educativos Quais? (exemplos: dominó, xadrez, dama, jogo da memória, 

jogos de tabuleiro, outros). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você produz (produziu) algum material didático/pedagógico específico à sua prática 

educativa na socioeducação? 

(  ) Sim      (  ) Não 

Caso a resposta seja afirmativa, cite quais materiais. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

4 - Exemplifique algumas práticas pedagógicas bem sucedidas na unidade 

socioeducativa em que você atua, que objetivam a reintegração social do 

adolescente. Por que você julga que elas contribuem para esse fim? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 - Dentre suas práticas pedagógicas, descreva algumas que, em sua opinião, 

contribuem para a formação do adolescente. Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6 - Descreva o funcionamento interno da escola. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7 - De acordo com o funcionamento interno da escola, quais são as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do processo educacional?  

(  )Conteúdos pedagógicos e metodologias inapropriadas ao perfil do aluno. 

(  )Estrutura física das salas de aula. 

(  )Escassez de materiais didáticos e pedagógicos. 

(  )Cronograma interno das aulas inadequado. 

(  )Número de alunos em turma. 

(  )Atraso na movimentação dos adolescentes até as salas de aula. 

(  )Falta de apoio pedagógico. 

(  )Caráter punitivo do sistema socioeducativo. 

Outras:______________________________________________________________

_______________________________________________ 
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8 - No desenvolvimento das aulas, quais dificuldades encontradas em relação ao 

aluno? 

(  )Indisciplina. 

(  )Desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos. 

(  )Efeitos da abstinência de drogas. 

(  )Conflitos entre os adolescente. 

(  )Defasagem escolar. 

Outras: 

__________________________________________________________________ 

9 - Qual a função social da escola, segundo o PPP desta unidade escolar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10 - Neste espaço, você poderá fazer considerações que não foram contempladas 

nas questões anteriores sobre o currículo escolar e a prática educativa desenvolvida 

na socioeducação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – PROFESSORES – CENSE 

CURITIBA 

 

Pesquisa: Produção de sentido das práticas pedagógicas na socioeducação. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Nome: _______________________________________________________ 

2- Idade: ________________ 

3- Tempo de trabalho na educação: ___________________ 

4- Tempo de trabalho na socioeducação: _______________ 

5- Disciplina ministrada na socioeducação: _____________________________ 

6- Escolarização: 

(  ) Ensino Superior  - Qual curso? _______________________________ 

(  ) Especialização - _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) Mestrado - ___________________________________________________ 

(  ) Doutorado - ___________________________________________________ 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1- Assinale as opções que considera importantes no que se refere às finalidades da 

educação em uma instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos.  

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 

( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Facilitar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com respeito 

às normas e legislações vigentes. 
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Outras: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- A questão da reintegração social é contemplada em seu planejamento de aulas?  

(  )  Sim  (  ) Não 

Se sua resposta for afirmativa justifique como a reintegração social é contemplada 

em seu planejamento e em sua prática pedagógica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- Quais recursos metodológicos e/ou pedagógicos que você utiliza em sua prática 

pedagógica? 

(  ) TV multimídia 

(  ) Aparelho DVD 

(  ) Computador 

(  ) Pesquisa: (  ) Bibliográfica (  ) Empírica 

(  ) Contextualização 

(  ) Problematização 

(  ) Dinâmica de grupo 

(  ) Aula dialogada 

(  ) Aula expositiva 

( ) Materiais pedagógicos diversos. Quais? (exemplos: alfabeto móvel, ábaco, 

material dourado, globo terrestre, mapas, imagens, filmes, documentários, livros, 

outros).___________________________________________________ 

(  ) Jogos educativos Quais? (exemplos: dominó, xadrez, dama, jogo da memória, 

jogos de tabuleiro, outros). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Você produz (produziu) algum material didático/pedagógico específico à sua 

prática educativa na socioeducação? 

(  ) Sim      (  ) Não 

Caso a resposta seja afirmativa, cite quais materiais. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Exemplifique algumas práticas pedagógicas bem sucedidas na unidade 

socioeducativa em que você atua, que objetivam a reintegração social do 

adolescente. Por que você julga que elas contribuem para esse fim? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Dentre suas práticas pedagógicas, descreva algumas que, em sua opinião, 

contribuem para a formação do adolescente. Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Descreva o funcionamento interno da escola. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- De acordo com o funcionamento interno da escola, quais são as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do processo educacional?  

(  )Conteúdos pedagógicos e metodologias inapropriadas ao perfil do aluno. 

(  )Estrutura física das salas de aula. 

(  )Escassez de materiais didáticos e pedagógicos. 

(  )Cronograma interno das aulas inadequado. 

(  )Número de alunos em turma. 

(  )Atraso na movimentação dos adolescentes até as salas de aula. 

(  )Falta de apoio pedagógico. 

(  )Caráter punitivo do sistema socioeducativo. 

Outras:______________________________________________________________

_______________________________________________ 
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9- No desenvolvimento das aulas, quais dificuldades encontradas em relação ao 

aluno? 

(  )Indisciplina. 

(  )Desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos. 

(  )Efeitos da abstinência de drogas. 

(  )Conflitos entre os adolescente. 

(  )Defasagem escolar. 

Outras: 

___________________________________________________________________

________________________________________________ 

10- Qual a função social da escola, segundo o PPP desta unidade escolar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11- Neste espaço, você poderá fazer considerações que não foram contempladas 

nas questões anteriores sobre o currículo escolar e a prática educativa desenvolvida 

na socioeducação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DESTINADO AOS 

ADOLESCENTES 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Linha de Pesquisa: Práticas Pedagógicas – Elementos Articuladores 
Mestranda: Marcia Maria Razera de Andrade 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Cristina Borges da Silva 
 

PRODUÇÃO DE SENTIDO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 

SOCIOEDUCAÇÃO 

 
 

1.Qual é a sua idade?_________anos. 

2.Com quem você morava antes do cumprimento da medida socioeducativa de 

internação? 

__________________________________________________________________ 

3. Morava em qual cidade? Qual o bairro? 

__________________________________________________________________ 

4. Estudou até que série? 

__________________________________________________________________ 

5. Gostava de estudar na(s) escola(s) que já frequentou? 

(  )Sim (  )Não   Explique por quê. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6.Qual é a importância que a escola e os professores tiveram em sua vida? 

(   )A escola e os professores sempre foram muito importantes na minha vida. 

(   )A escola e os professores nunca foram importantes na minha vida. 

(   )A escola e os professores tiveram pouca importância na minha vida. 

(   )A escola não foi importante, mas alguns professores foram importantes na 

minha vida. 

(   )A escola foi importante, mas os professores nunca foram importantes. 

Acrescente o que achar necessário. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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7.O que pensa sobre os conteúdos abordados na (s) escola(s) que frequentou, 

referente a sua realidade, a de sua família e de sua comunidade: 

(   )Foram muito significativos. 

(   )Nunca foram significativos. 

(   )Alguns foram importantes, mas a maioria não foi importante para minha vida. 

(   )Alguns não foram importantes, mas a maioria foi muito importante para minha 

vida. 

Acrescente nas linhas abaixo o que julgar importante. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8.Quais valores você aprendeu para sua vida na(s) escola(s) que estudou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9.Como você considera a educação que recebe no Centro de Socioeducação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.Você tem algum conhecimento sobre os Direitos Humanos? 

(   ) Já ouvi falar, mas não tenho muito conhecimento sobre Direitos Humanos. 

(   ) Nunca tive informações sobre Direitos Humanos. 

(   ) Tenho conhecimento sobre Direitos Humanos. 

(   ) Gostaria de saber mais sobre Direitos Humanos. 

Acrescente o que julgar necessário nas linhas abaixo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11.Qual sua visão sobre maioridade penal? 

(  )Eu concordo com a maioridade penal.  

(  )Eu não concordo.  

(  )Eu não tenho opinião formada sobre o assunto.  

Acrescente o que julgar necessário nas linhas abaixo. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

12.Escreva 5 palavras que venha a sua lembrança sobre seu passado: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

13.Escreva 5 palavras que venha a sua lembrança sobre seu futuro: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Agradeço a colaboração! 
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - ASSISTENTE SOCIAL 

 

Pesquisa: Produção de sentido das práticas pedagógicas na socioeducação. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Nome: _______________________________________________________ 

2- Idade: ________________ 

3- Tempo de trabalho na socioeducação: _______________ 

4- Horário de trabalho:______________________________ 

5- Escolarização: 

(  ) Ensino Superior  - Qual curso? _______________________________ 

(  ) Especialização - _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) Mestrado - ___________________________________________________ 

(  ) Doutorado - ___________________________________________________ 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1-Assinale as opções que considera importantes no que se refere às finalidades da 

educação em uma instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 

( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Acompanhar o adolescente em um processo de conscientização de sua história 

de vida e possibilidades para o futuro visando a  reintegração social. 

( ) Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 
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Outras: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2- Descreva resumidamente sua rotina de trabalho na unidade socioeducativa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- O assistente social atua diretamente com a família do adolescente prestando 

atendimento, orientando e também colhendo informações. Portanto seu trabalho é 

fundamental para a formação do adolescente. Dentro desta perspectiva, quais ações 

considera importantes para a reintegração social do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa? 

 

(  )Elaborar planos de intervenção para o desenvolvimento da ação socioeducativa 

personalizada junto aos adolescentes. 

(  )Realizar a inclusão dos adolescentes em programas da comunidade, escola, 

trabalho, profissionalização, programas sociais, atividades esportivas e recreativas. 

(  )Realizar o acompanhamento dos adolescentes egressos. 

(  )Contribuir para o desenvolvimento da autonomia do adolescente. 

(  )Buscar e articular recursos da comunidade para formação de rede de apoio, 

visando a inclusão social dos adolescentes. 

( )Incentivar a permanência do adolescente na escola contribuindo para a 

valorização dos estudos. 

 

Outras ações: ______________________________________________________ 

 

4-A função do Assistente Social assume um caráter essencialmente educativo, pois 

o assistente social possibilita a inserção do adolescente na sociedade. Diante deste 

contexto, enumere algumas práticas pedagógicas que considera indispensáveis para 

a formação do adolescente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 5- De que forma seu trabalho como assistente social pode contribuir para a 

reintegração social do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Exemplifique algumas práticas pedagógicas bem sucedidas, na unidade 

socioeducativa em que você atua, que objetivam a reintegração social do 

adolescente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7- Em sua opinião, de acordo com o funcionamento interno da escola quais são as 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento do processo educacional? 

 

(  )Estrutura física das salas de aula. 

(  )Distância entre os alojamentos e o espaço escolar. 

(  )Escassez de materiais didáticos e pedagógicos. 

( )Cronograma interno das aulas inadequado, dificultando a movimentação dos 

adolescentes. 

(  )Número de alunos em turma. 

(  )Falta de apoio pedagógico. 

(  )Caráter punitivo do sistema socioeducativo. 

Outras:______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8-No desenvolvimento do seu trabalho diário, quais as maiores dificuldades 

encontradas em relação ao adolescente? 

(  )Conflitos entre os adolescentes. 

(  )Comportamento agressivo e violento. 

(  )Dificuldades em relação ao cumprimento de normas. 

(  )Desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos. 

(  )Efeitos da abstinência de drogas. 

(  )Defasagem escolar. 
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Outras: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9- Você considera que a escola vem cumprindo sua função social especialmente em 

relação à reintegração social do adolescente? 

(  )Sim     (  )Não 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10- Você tem conhecimento de qual seria o índice atual de reincidência à medida 

socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11-Neste espaço, você poderá fazer considerações que não foram contempladas 

nas questões anteriores sobre seu trabalho como assistente social e 

consequentemente sua prática desenvolvida na socioeducação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE 5 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - PEDAGOGO 

 

Pesquisa: Produção de sentido das práticas pedagógicas na socioeducação. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Nome: _______________________________________________________ 

2- Idade: ________________ 

3- Tempo de trabalho como pedagogo (a): ______________ 

4- Tempo de trabalho na socioeducação: _______________ 

Escolarização: 

(  ) Ensino Superior  - Qual curso? _______________________________ 

(  ) Especialização - _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) Mestrado - ___________________________________________________ 

(  ) Doutorado - ___________________________________________________ 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1- Assinale as opções que considera importantes no que se refere às finalidades da 

educação em uma instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 

( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 

Outras:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2- Descreva resumidamente sua rotina de trabalho na unidade socioeducativa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- O trabalho do (a) pedagogo (a) é fundamental para uma formação efetiva e 

transformadora por atuar diretamente com os professores, equipe técnica, diretor, 

educador social e adolescentes. Sendo assim, quais ações considera importante 

para a formação do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa? 

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 

( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 

 

Outras ações: ________________________________________________________ 

 

4- Exemplifique algumas práticas pedagógicas bem sucedidas na unidade 

socioeducativa em que você atua que objetivam a reintegração social do 

adolescente. Por que você julga que elas contribuem para esse fim? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5- Uma das finalidades da socioeducação é proporcionar a inclusão social em um 

novo padrão de convivência com respeito às normas e legislações vigentes. Assim, 

em sua opinião, como a escola dentro de uma unidade socioeducativa pode 

contribuir para a reintegração social do adolescente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6- Qual a função social da escola, segundo o Projeto Político Pedagógico desta 

unidade escolar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7- Você considera que a escola vem cumprindo sua função social especialmente 

com relação à reintegração social dos adolescentes? 

(  ) Sim     (  ) Não 

Por quê? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8- De acordo com o funcionamento interno da escola, quais são as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do processo educacional?  

(  )Conteúdos pedagógicos e metodologias inapropriadas ao perfil do aluno. 

(  )Estrutura física das salas de aula. 

(  )Escassez de materiais didáticos e pedagógicos. 

(  )Cronograma interno das aulas inadequado. 

(  )Número de alunos em turma. 

(  )Atraso na movimentação dos adolescentes até as salas de aula. 

(  )Falta de apoio pedagógico. 

(  )Caráter punitivo do sistema socioeducativo. 
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Outras:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- No desenvolvimento das aulas, quais dificuldades encontradas em relação ao 

aluno? 

(  )Indisciplina. 

(  )Desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos. 

(  )Efeitos da abstinência de drogas. 

(  )Conflitos entre os adolescente. 

(  )Defasagem escolar. 

Outras: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Descreva o funcionamento interno do Centro de Socioeducação Curitiba. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11- Você tem conhecimento qual seria o índice atual de reincidência à medida 

socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12- Além da escolarização, quais atividades educativas são oferecidas aos 

adolescentes em cumprimento de medida socieoducativa neste Cense? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

______________________________________ 

 

13- Neste espaço, você poderá fazer considerações que não foram contempladas 

nas questões anteriores sobre seu trabalho como pedagogo (a) e 

consequentemente sua prática desenvolvida na socioeducação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração!  
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APÊNDICE 6 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – DIRETOR 

 

Pesquisa: Produção de sentido das práticas pedagógicas na socioeducação. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Nome: _______________________________________________________ 

2- Idade: ________________ 

4- Tempo de trabalho na socioeducação: _______________ 

6- Escolarização: 

(  ) Ensino Superior  - Qual curso? _______________________________ 

(  ) Especialização - _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) Mestrado - ___________________________________________________ 

(  ) Doutorado - ___________________________________________________ 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1- Assinale as opções que considera importantes no que se refere às finalidades da 

educação em uma instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos.  

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 
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( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Facilitar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com respeito 

às normas e legislações vigentes. 

Outras:     _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2- Descreva resumidamente sua rotina de trabalho nesta unidade socioeducativa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- O diretor do Centro Socioeducativo, enquanto dirigente orientador da comunidade 

tem compromisso de construir e manter um grupo integrado. (Cadernos de IASP, 

2006). Portanto, professores, pedagogos, educadores sociais, equipe técnica e 

administrativa fazem parte deste grupo assumindo um caráter essencialmente 

educativo. Dentro desta perspectiva, quais ações considera importante para a 

reintegração social dos adolescentes em cumprimento de medida socieducativa? 

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 

( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 

Outras:______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4- Exemplifique algumas práticas pedagógicas bem sucedidas na unidade 

socioeducativa em que você atua que objetivam a reintegração social do 

adolescente. Por que você julga que elas contribuem para esse fim? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5- Descreva o funcionamento do Centro de Socioeducação Curitiba. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Além da escolarização, quais atividades educativas são oferecidas aos 

adolescentes em cumprimento de medida socieoducativa neste Cense? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- De acordo com o funcionamento interno da escola, quais são as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do processo educacional?  
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( ) Tempo limitado (45 dias) de permanência do adolescente no Centro de 

Socioeducação Curitiba 

(  )Conteúdos pedagógicos e metodologias inapropriadas ao perfil do aluno. 

(  )Estrutura física das salas de aula. 

(  )Escassez de materiais didáticos e pedagógicos. 

(  )Cronograma interno das aulas inadequado. 

(  )Número de alunos em turma. 

(  )Atraso na movimentação dos adolescentes até as salas de aula. 

(  )Falta de apoio pedagógico. 

(  )Caráter punitivo do sistema socioeducativo 

(  )Indisciplina. 

(  )Desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos. 

(  )Efeitos da abstinência de drogas. 

(  )Conflitos entre os adolescente. 

(  )Defasagem escolar. 

Outras: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- Uma das finalidades da socioeducação é proporcionar a inclusão social em um 

novo padrão de convivência com respeito às normas e legislações vigentes. Assim, 

em sua opinião, como a escola dentro de uma unidade socioeducativa pode 

contribuir para a reintegração social do adolescente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Qual a função social da escola, segundo o Projeto Político Pedagógico desta 

unidade escolar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10- Você tem conhecimento qual seria o índice atual de reincidência à medida 

socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11- Neste espaço, você poderá fazer considerações que não foram contempladas 

nas questões anteriores sobre seu trabalho como diretor e consequentemente sua 

prática desenvolvida na socioeducação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE 7 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – EDUCADORES SOCIAIS 

 

Pesquisa: Produção de sentido das práticas pedagógicas na socioeducação. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Nome: _______________________________________________________ 

2- Idade: ________________ 

3- Tempo de trabalho na socioeducação: _______________ 

4- Horário de trabalho:______________________________ 

5- Escolarização: 

(  ) Ensino Superior  - Qual curso? _______________________________ 

(  ) Especialização - _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) Mestrado - ___________________________________________________ 

(  ) Doutorado - ___________________________________________________ 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1-Assinale as opções que considera importantes no que se refere às finalidades da 

educação em uma instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 

( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 
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Outras: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Descreva resumidamente sua rotina de trabalho na unidade socioeducativa. 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- O educador social atua diretamente com o adolescente e seu trabalho é 

fundamental para uma formação transformadora. Sendo assim, quais ações 

considera importantes para a reintegração social do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa? 

 

(  ) Incentivar a construção de um novo projeto de vida. 

(  ) Manter uma rotina diária com cumprimento de horários, hábitos de higiene 

(  ) Contribuir para o desenvolvimento da autonomia do adolescente. 

(  ) Estabelecer relação de respeito mútuo. 

(  ) Incentivar a permanência do adolescente na escola contribuindo para a 

valorização dos estudos. 

Outras ações: ______________________________________________________ 

 

4-A função do Educador Social assume um caráter essencialmente educativo, pois o 

educador social possibilita aos adolescentes constituírem-se enquanto sujeitos 

responsáveis. Ele exerce sua função educativa em todos os momentos em que o 

adolescente cumpre medida socioeducativa: na hora de acordar, no momento da 

higiene, das refeições, da movimentação até a escola, nos momentos de lazer, nas 

visitas da família, nos momentos de repreensão entre muitas outras atividades 

diárias. Diante deste contexto, enumere algumas práticas pedagógicas que 

considera indispensáveis para a formação do adolescente. 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 5- De que forma suas práticas pedagógicas podem contribuir para a reintegração 

social do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Exemplifique algumas práticas pedagógicas bem sucedidas na unidade 

socioeducativa em que você atua, que objetivam a reintegração social do 

adolescente. 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7- Em sua opinião, de acordo com o funcionamento interno da escola quais são as 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento do processo educacional? 

 

(  )Estrutura física das salas de aula. 

(  )Distância entre os alojamentos e o espaço escolar. 

(  )Escassez de materiais didáticos e pedagógicos. 

( )Cronograma interno das aulas inadequado, dificultando a movimentação dos 

adolescentes. 

(  )Número de alunos em turma. 

(  )Atraso e/ou falta do professor. 

(  )Falta de apoio pedagógico. 

(  )Caráter punitivo do sistema socioeducativo. 

Outras:______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8-No desenvolvimento do seu trabalho diário, quais as maiores dificuldades 

encontradas em relação ao adolescente? 

 

(  )Conflitos entre os adolescente. 

(  )Comportamento agressivo e violento. 

(  )Dificuldades em relação ao cumprimento de normas. 

(  )Desinteresse dos adolescentes em relação aos estudos. 
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(  )Efeitos da abstinência de drogas. 

(  )Defasagem escolar. 

Outras: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9- Você considera que a escola vem cumprindo sua função social especialmente em 

relação à reintegração social do adolescente? 

(  )Sim     (  )Não 

Justifique sua resposta: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Você tem conhecimento qual seria o índice atual de reincidência à medida 

socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11-Neste espaço, você poderá fazer considerações que não foram contempladas 

nas questões anteriores sobre seu trabalho como educador social e 

consequentemente sua prática desenvolvida na socioeducação. 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE 8 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - SETOR DE PSICOLOGIA 

 

Pesquisa: Produção de sentido das práticas pedagógicas na socioeducação. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Nome: _______________________________________________________ 

2- Idade: ________________ 

3- Tempo de trabalho como psicólogo (a): ______________ 

4- Tempo de trabalho na socioeducação: _______________ 

Escolarização: 

(  ) Ensino Superior  - Qual curso? _______________________________ 

(  ) Especialização - _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(  ) Mestrado - ___________________________________________________ 

(  ) Doutorado - ___________________________________________________ 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Como é o cronograma de intervenção psicológica ao adolescente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2-Assinale as opções que considera importantes no que se refere às finalidades da 

educação em uma instituição socioeducativa dentro da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 

( ) Oferecer ao adolescente a oportunidade de vivenciar um processo socioeducativo 

capaz de gerar a reflexão sobre seus atos e o desenvolvimento da consciência 

social cidadã pelo exercício dos direitos e dos deveres. 

( ) Incentivar e subsidiar o adolescente na construção de um novo projeto de vida. 

( ) Proporcionar atividades de socialização entre os pares evidenciando valores 

éticos e morais. 
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( ) Desenvolver as competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas 

necessárias à vida em sociedade. 

( ) Proporcionar a inclusão social em um novo padrão de convivência social com 

respeito às normas e legislações vigentes. 

Outras:______________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________ 

3- Descreva resumidamente sua rotina de trabalho na unidade socioeducativa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4-O psicólogo atua diretamente com o adolescente e seu trabalho é fundamental 

para uma formação transformadora. Sendo assim, quais ações considera 

importantes para a reintegração social do adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa? 

 

(  ) Incentivar a construção de um novo projeto de vida. 

( ) Manter uma rotina diária com cumprimento de horários, hábitos de higiene. 

(  ) Contribuir para o desenvolvimento da autonomia do adolescente. 

(  ) Estabelecer relação de respeito mútuo. 

( ) Incentivar a permanência do adolescente na escola contribuindo para a 

valorização dos estudos. 

Outras ações: ______________________________________________ 

 

5-Uma das funções do psicólogo é elaborar o plano individual de atendimento 

juntamente com o adolescente o que implica em conhecer sua história de vida, suas 

habilidades, seus interesses, suas dificuldades e também a prática do ato 

infracional. Diante deste contexto, enumere algumas práticas pedagógicas que 

considera indispensáveis para a formação do adolescente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6-Em relação à escola dentro da unidade socioeducativa, a maioria dos 

adolescentes demonstra interesse em participar das aulas? 

(  ) Sim          (  ) Não 

Justifique sua resposta_______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

7-Sobre a frequência às aulas, qual (quais) o (os) relato (os) mais frequente (s) dos 

adolescentes: 

(  ) Frequenta as aulas por imposição legal. 

(  ) Frequenta as aulas por visar a aprendizagem. 

(  ) Frequenta as aulas para concluir os estudos. 

(  ) Frequenta as aulas para ter contato com outros adolescentes. 

( ) Frequenta as aulas para passar o tempo enquanto cumpre a medida 

socioeducativa. 

( ) Frequenta as aulas porque se preocupa com o relatório de atendimento individual 

enviado ao juiz da infância e juventude e consequentemente na possibilidade de 

desligamento do sistema socioeducativo em tempo menor. 

Outros relatos: ______________________________________________ 

 

8-Quais são as críticas ou queixas mais frequentes dos adolescentes em relação às 

aulas? 

(  ) Aulas tradicionais  

(  ) Muitas aulas expositivas. 

(  ) Falta de motivação nas aulas por parte dos professores. 

(  ) Problemas de relacionamento com o professor. 

(  ) Problemas de relacionamento com outros adolescentes. 

(  ) Indisciplina em sala de aula. 

(  ) Dificuldade em compreender o conteúdo. 

Outras: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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9-Uma das finalidades da socioeducação é proporcionar a inclusão social em um 

novo padrão de convivência com respeito às normas e legislações vigentes. Assim, 

em sua opinião, como a escola dentro de uma unidade socioeducativa pode 

contribuir para a reintegração social do adolescente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10-Você considera que a escola vem cumprindo sua função social especialmente 

com relação à reintegração social dos adolescentes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Por quê? Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11-Você tem conhecimento qual seria o índice atual de reincidência à medida 

socioeducativa dos adolescentes no Estado do Paraná? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12-Neste espaço, você poderá fazer considerações que não foram contempladas 

nas questões anteriores sobre seu trabalho como educador social e 

consequentemente sua prática desenvolvida na socioeducação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE 9 – ENTREVISTA COM MICHAEL APPLE 

 

POLITIZAÇÃO DO CURRÍCULO E LUTA CULTURAL 

 

 A entrevista com o teórico do currículo Michael Apple foi realizada via Skype 

no dia 08 de outubro de 2015 pontualmente às 18:00 por Marcia Maria Razera de 

Andrade. 

 

1) Como passou a se interessar e escrever sobre currículo escolar? 

 

Antes de tudo, é importante entender minha formação. Eu sou a primeira 

geração a terminar o ensino secundário na minha família e eu venho de uma 

pobreza extrema, de uma família de tipógrafos, sendo que esta era a ocupação mais 

estudada da classe trabalhadora. Então, meu pai, meu avô e eu éramos um 

tipógrafos. Então eu fui para a faculdade e não para a universidade, havia poucos 

professores, quando eu decidi estudar à noite e trabalhar como tipógrafo durante o 

dia. 

Eu venho de uma família comunista da classe trabalhadora,  que acreditava 

que a alfabetização é crucial. Desde quando eu era jovem, lembro que eu queria ser 

um professor. 

Eu fui convocado para o exército dos Estados Unidos num momento em que 

todos os homens jovens queriam servir o exército. Eles me treinaram como 

professor e eu usei a palavra treinamento, eles não me educaram, eles me treinaram 

do pior tipo de ensinamento possível, mas meu sonho ainda era ser um professor.  

Quando eu saí do exército havia falta de professores nas favelas, a pior das 

“favelas” em minha cidade Paterson, Nova Jérsei, e nesse momento eles queriam 

homens para trabalhar como professores de escolas primárias e secundárias. 

Também preferiam homens que passaram pelo exército, por serem mais 

disciplinados e orientados que as mulheres, o que é óbvio muito patrioticamente; 

então eu aceitei este emprego por um ano. Eu estava profundamente chateado com 

a maneira que fui tratado. Eu também fui o presidente da união dos professores, 

depois do meu segundo ano ensinando, e toda essa raiva me levou para a 

“Gratitude School”. Na “Gratitude School”, eu estudei um programa que não existe 

mais nos currículos escolares, filosofia e sociologia. Ao mesmo tempo na 
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Universidade de Colômbia, como eu estava trabalhando em estudos de currículo 

negro em Harlem, na maior área negra nos Estados Unidos, eu tinha meu ativismo 

em estudos negros; meu irmão e eu erámos os únicos dois brancos entre as famílias 

negras na minha comunidade, então fui criado numa comunidade Afro-Americana. 

Questões políticas sempre estavam na minha mente e eu comecei no ensino 

da filosofia. Eu estava muito chateado com isso e totalmente distante da realidade e 

mudei para os estudos sobre currículo. Desta forma, foi a sociologia, uma sociologia 

reconhecida, política reconhecida, filosofia de como eu penso sobre conhecimento, 

em grande parte do conteúdo reconhecido, na maior parte teoria crítica e estudos de 

currículo. Portanto considero que foi uma boa escolha pra mim. 

Então essa é a história pessoal de como me envolvi com essa raiva política, 

pessoal e acadêmica ao mesmo tempo.   

 

2) Qual a questão ou questões que considera mais importante do 

currículo escolar da atualidade? 

 

Eu pergunto questões simples.  De quem é o conhecimento selecionado? De 

quem não é? Por quê e por que não? Quem se beneficia com isso e quem perde? 

Qual a relação entre cultura, economia e Estado? Essas são questões simples que 

me exigem  pensar sobre relacionamento em geral. Muitas vezes as mulheres  são 

professoras e quando escrevo sobre isso também exige pensar sobre gênero. Eu 

sempre pensei sobre gênero, raça e classe, porque venho de uma família pobre e 

comunista, onde classe era muito importante. Em minha formação eu estava 

cercado por pessoas de cor. 

Portanto, a fim de descobrir isso eu não posso apenas pensar de uma 

maneira Marxista habitual, a qual é tudo sobre classe. Não é tudo sobre classe, nós 

temos que pensar sobre as interseções. Essas questões exigem um pouco de 

sofisticação teórica e política. Perguntando-as é fácil, respondendo-as é difícil. A 

resposta é proveniente de uma ação política, assim como uma acadêmica. 

 

3) Em sua opinião, qual sua principal contribuição teórica aos estudos 

sobre o currículo escolar? 
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Isso é difícil, porque eu escrevi cerca de 30 livros e eles variam. A 

contribuição original para politizar o currículo, para argumentar que a luta cultural 

importa, foi uma contribuição para o entendimento Marxista, desde que eu rejeitei as 

teorias mecanicistas que, conforme o mercado internacional Marxista tradicional elas 

eram um erro. Então nós temos que questionar a contribuição para que a teoria 

amplie a ideia de política econômica refletindo sobre a luta de conhecimento em 

termos de contribuição para ensinar. É uma contribuição para pensar sobre a razão 

pela qual o currículo é controlado da maneira que é. Isso porque a maioria dos 

professores são mulheres e temos que pensar sobre a relação do currículo em 

termos sobre quem está ensinando. Qualquer ocupação vista como trabalho pago as 

mulheres é menos respeitado, e certamente menos remunerado e este fato ocorre 

no Brasil poderosamente. Outra contribuição é para a política econômica: quem faz 

as decisões sobre o currículo, qual o papel do estado? O Estado sempre age 

apoiando o capital? Às vezes, mas nem sempre, os currículos são vítimas, então por 

instantes no Brasil e em muitas outras nações, a direita tem atacado os professores.  

Então, parte do meu trabalho é também sugerir que escolas e currículos 

podem estar ao lado dos vitoriosos que estavam lutando frequentemente. E então é 

a análise teórica que nós entendemos por democracia. Nós dizemos currículo 

democrático, o que na verdade queremos dizer com isso? Democracia “fina” de 

conquista individual? Democracia “espessa” onde pessoas coletivamente nas 

favelas se mobilizam? Onde os sem terra mobilizam isso ao redor do conhecimento?  

E finalmente há mais praticidade em livros como “Democratic Schools” pra dizer que 

isso parece o que é. Então se você quer fazer um currículo democrático e crítico, 

isso é o que você deveria estar fazendo. 

Eu estou bastante irritado, deprimido sobre grande parte da literatura e crítica, 

acho que foi cometido um erro ao politizar o acadêmico. Trabalhei muitos anos com 

Paulo Freire em São Paulo antes dele ser ministro da educação, ele era um amigo e 

influenciou fortemente minha vida mais tarde. Acho que muitas das pessoas 

esquecem como fazer isso na prática; na verdade trabalhar com pessoas pobres. 

Então eu quero sempre lembrar que eu era e sou um professor, não importa quantos 

livros eu escrevo, quantos discursos eu dou, quantas palavras eu escrevo. Eu faço o 

que faço, pelo fato que eu fui trazido por professores e parte do meu papel era dar 

algo em troca, agir como secretário do poderoso trabalho que os educadores estão 

fazendo no Brasil e em todo mundo. Então os diferentes tipos de contribuição que 
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algumas pessoas esquecem é que eu sou um cineasta, então eu saio e trabalho 

com crianças, professores fazendo filmes estáticos, filmes políticos e vídeos. Eu 

tenho escrito sobre isso, mas essa é uma parte escondida de mim que muitas 

pessoas não sabem. Eu realmente quero estar de volta às escolas, assim que 

possível, por que eu acho que o melhor material crítico vem da interação, vem das 

comunidades, vem do professor e acredite ou não, crianças fazem a diferença nas 

vidas das pessoas também.  

 

4) Eu trabalho com adolescentes que cometeram infrações e estão 

presos em uma unidades que chamamos no Brasil de “socioeducação”. 

Neste Centro de Socioeducação os adolescentes, além de outras 

atividades, frequentam a escola. Então, de acordo com os estudos que 

realizei sobre suas obras, como o currículo poderia contribuir para a 

reintegração social destes adolescentes infratores? 

 

A nação de adolescentes pobres alienados é grande e eles mesmos se 

desrespeitam. Então a primeira coisa a estabelecer em uma comunidade, no caso o 

ambiente socioeducativo, é escutar cuidadosamente as reclamações e entender a 

realidade deles. É aí onde eu acho que o trabalho do Paulo Freire é muito 

importante, mas nós devemos trabalhar em dobro com jovens. Em uma sociedade 

que é profundamente desrespeitosa com pessoas jovens, basicamente os joga fora, 

porque não há empregos, ou os empregos que existem nós chamamos de 

“empregos ruins”, empregos sem respeito e pagamentos baixos. Neste tipo de 

sociedade, os jovens ficam traumatizados ou zangados.  

Meu filho mais velho é um afro americano, colocou toda a droga do mundo em seu 

corpo por anos, se juntou a uma gangue, foi preso, passou um tempo na prisão 

juvenil. Agora ele é um engenheiro. Levou muitos anos para ele se encontrar de 

novo, mas negro numa nação que é profundamente desrespeitosa com pessoas de 

cor, ainda que tenhamos um presidente negro, leva as pessoas aos braços de 

outros grupos os quais podem ser perigosos. Tendo vivido isso, eu sei que precisei 

ter paciência e escutar cuidadosamente com respeito. Mas também, embora 

sintamos amor, há certas coisas não podem ser toleradas: armas, por exemplo, 

facas, violência, contra professores. Então acho que não aprendemos muito sobre 

uma maneira respeitosa de operar as normas que orientam o trabalho com jovens, 
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tendo cuidado e solidariedade. As instituições têm certos limites, mas normalmente 

eu quero que esses limites sejam democraticamente entregues para os próprios 

jovens, são eles que têm que viver com isso. E às vezes eles podem ser mais fortes 

uns com os outros do que com o professor. Eu acho que o currículo deve ser 

baseado na experiência verbal, mas não pode ser tão diluído que não tenha sentido. 

Então eu venho trabalhando com educadores matemáticos em áreas bem difíceis 

dos Estados Unidos, onde nós ensinamos matemática complicada aos jovens como 

teste e os alunos não se evadiram da escola. Mas a matemática, que é bastante 

sofisticada, é sobre pobreza. Sobre como suas famílias são pobres, sobre como o 

dinheiro vai para o banco. Nós estamos ensinando-os estatísticas, para eles 

entenderem a realidade. Isso se transforma em um modelo para as coisas que 

queremos fazer. Então você não joga fora o conhecimento importante, mas encontra 

ideias para transformar relevantes as experiências vividas na juventude. Isso tem 

uma longa historia no Brasil. Outra resposta é conversar com pessoas como você. 

Então eu acho que parte da resposta vem de escutar as pessoas que estão fazendo 

isso agora. Então você provavelmente não tem tempo de escrever sua história. A 

melhor descrição de ensinar que eu já ouvi foi a história de um amigo meu que é 

professor numa escola bem problemática. Eu disse: “Gregory, como foi seu dia 

hoje?” “Michael, foi como sempre, mais uma vez eu não tive tempo de ir ao 

banheiro.” Foi a melhor descrição de ensinar que eu já escutei na minha vida. Eu 

acho que parte do trabalho é coletivo, para mim e para os outros agirem como 

secretários de pessoas como você, e promover documentários do que você está 

fazendo. O que podemos aprender da realidade além das coisas que Michael Apple 

pode te ensinar. Então eu acho que isso tem que ser registrado. Esta é a minha 

opinião mais sincera. 
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APÊNDICE 10 – JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 A Resolução CNS 466/12 estabelece o respeito à dignidade humana como 

requisito para a execução de qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. Assim, 

exige que toda pesquisa dessa natureza seja realizada apenas após consentimento 

livre e esclarecido dos sujeitos participantes. No caso de menores de idade, os pais 

ou responsáveis devem assinar o termo. Porém, como a pesquisa foi realizada em 

dois Centros Socioeducativos com adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, os diretores destes centros foram os responsáveis legais para a 

autorização da pesquisa. 

 Importa destacar que os adolescentes são provenientes de diferentes 

comarcas do Estado do Paraná e que a partir do momento que ingressam no Centro 

Socioeducativo estão sob tutela do Estado sendo representados  pelo diretor da 

unidade socioeducativa. Sendo assim, nos Centros Socioeducativos há 

adolescentes de várias comarcas representadas por diferentes juízes da Vara da 

Infância e da Juventude atuando em diferentes cidades, não havendo nenhuma 

possibilidade destes juízes expedirem autorizações individuais para a realização da 

pesquisa com os adolescentes. Por este motivo, foi atribuída ao diretor do Centro 

Socioeducativo tal responsabilidade. 

Para este estudo foram utilizados questionários aos professores, diretor, 

psicólogo, assistente social, pedagoga, educador social dos Centros de 

Socioeducação São Francisco e Curitiba. Os questionários também foram 

direcionados aos adolescentes, sendo que houve especial preocupação em obter a 

autorização para sua aplicação. 

No dia 04 de março de 2016 foi protocolada a solicitação para autorização da 

realização da pesquisa no Centro de Socioeducação São Francisco e Centro de 

Socioeducação Curitiba sob o número 13.981.932-0 no DEASE (Departamento de 

Atendimento Socioeducativo). Foi solicitada a presença da pesquisadora para 

esclarecimentos e o Doutor Pedro Ribeiro Giamberardino (Diretor do Departamento 

Socioeducativo) assinou todos os termos solicitados por este departamento para a 

realização da pesquisa com os adolescentes. Por se tratar de menores em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação e também internação 
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provisória sob a tutela do Estado, a autorização não compete aos pais, e sim ao 

responsável pelas unidades socioeducativas. Além desta autorização, os diretores 

das unidades socioeducativas pesquisadas assinaram o parecer favorável à 

realização da pesquisa bem como a declaração de infraestrutura. Outra informação 

importante é que a pesquisadora trabalhou até o ano de 2015 no Centro de 

Socioeducação São Francisco em contato direto com os adolescentes e, portanto, 

conhecendo a legislação, buscou os meios legais para a autorização da aplicação 

do questionário.  

 


