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Problema Social

Se eu pudesse, dava um toque em meu destino
Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão
Nem um bom menino que vendeu limão.
Trabalhou na feira pra comprar seu pão.
Não aprendia as maldades que essa vida tem
Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém
Juro que eu não conhecia a famosa Funabem
Onde foi a minha morada desde os tempos de neném
É ruim acordar de madrugada, pra vender bala no trem
Se eu pudesse eu tocava em meu destino.
Hoje eu seria alguém
Seria eu um intelectual.
Mas como não tive chance de ter estudado num colégio legal
Muitos me chamam de pivete
Mais poucos me deram um apoio moral
Se eu pudesse eu não seria um problema social.
Não aprendia as maldades que essa vida tem
Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém
Juro que eu não conhecia a famosa Funabem
Onde foi a minha morada desde os tempos de neném
É ruim acordar de madrugada, pra vender bala no trem
Se eu pudesse eu tocava em meu destino.
Hoje eu seria alguém
Seria eu um intelectual.
Mas como não tive chance de ter estudado num colégio legal
Muitos me chamam de pivete
Mas poucos me deram um apoio moral
Se eu pudesse eu não seria um problema social.1

1

Música “Problema Social” composição de Guará e Fernandinho, interpretada por Seu Jorge. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=6vTmJSpk4Xw&feature=player_embedded>. Acesso em: 10 de dezembro
de 2010.

9

RESUMO
Considerando-se os altos índices de jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade social e,
consequentemente, cumprindo medidas socioeducativas, em privação de liberdade, é
relevante pesquisar as escolas localizadas nas unidades de internação, um direito dos jovens
assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), investigando as
práticas de professores desenvolvidas nestes espaços. Assim, esta pesquisa busca analisar a
experiência pedagógica das professoras da Escola Municipal Professor Carlos Formigli,
situada na Fundação de Apoio à Criança e ao Adolescente e administrada pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Salvador, Bahia, em contraste com a
experiência da escola formal de umas das unidades de internação da Fundação CASA, em São
Paulo. Fundamentada nos pressupostos da pesquisa qualitativa, realiza um estudo de caso
contrastivo e elege como categorias teóricas principais a Juventude e a Prática Pedagógica à
luz da Pedagogia Social no Brasil. O estudo em questão lançou mão de entrevistas narrativas
com os professores de Salvador e de São Paulo. Ficou evidente no estudo a necessidade de
uma política de formação para os professores que atuam neste segmento, tendo em vista o
desafio emancipatório da juventude em situação de privação de liberdade.

Palavras-chave: Pedagogia Social, Juventude em privação de liberdade e Prática Pedagógica
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ABSTRACT
Considering the high rates of social vulnerability among young Brazilians, and consequently
of young people in custody under socio-educational measures, it is important to research
schools located within detention centers, as part of the youth rights registered in the Child and
Adolescent Law (8069/1990), as well as practices being developed by teachers in these
spaces. Therefore, this research seeks to analyze the educational experience of teachers of the
Municipal School Professor Carlos Formigli, located at the Children and Adolescents Support
Foundation and administered by the Municipal Department of Education, Culture and Sports
of Salvador (Bahia) in contrast to the experience of the formal school of internment units at
the CASA Foundation in São Paulo. Based on a qualitative research, it undertakes a
contrasting case study and uses as main theoretical categories Youth and Educational Práxis,
in the light of the Social Pedagogy in Brazil. The present study was based on narrative
interviews with teachers in Salvador and São Paulo. The need for a policy for the training of
teachers who work in this segment became evident in this study, in view of the challenge of
emancipating young people under deprivation of liberty.
.
Keywords: Social Pedagogy, Youth and Pedagogical Praxis
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1-CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Cada coisa a seu tempo tem seu tempo.
Não florescem no inverno os arvoredos,
Nem pela primavera
Têm branco frio os campos.
Fernando Pessoa2

Escrever sobre a prática pedagógica de professores que atuam com jovens em privação
de liberdade é uma escolha difícil. Porém, para mim, sensata e urgente. Analisar experiências
educativas de escolas situadas em instituições que cumprem medidas socioeducativas
dirigidas a jovens privados de liberdade, por períodos variados – de três meses a três anos, a
depender da sentença aplicada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude –, é o contato com
uma realidade muito anunciada e denunciada pela mídia, mas ainda pouco estudada por
educadores.
Um campo de estudo que deve ser explorado e compreendido, principalmente por
professores da educação formal que acreditam ser a educação um dos caminhos para formar
os seres humanos em valores éticos e morais socialmente referenciados.
O fato de escolher estar neste espaço de pesquisa tem, para mim, em especial, um
sentido pessoal e profissional. Aos quinze anos de idade, no início da minha juventude,
confrontei-me com a perda de meu único irmão. Na porta de casa, na comunidade onde
morava, foi assassinado com três tiros, dois na perna, que o impediram de fugir, e mais um no
peito, o tiro que tirou a sua vida aos dezoito anos.
A violência e a criminalidade que atingem as comunidades ocasionam, entre outros
fatores, o extermínio progressivo da juventude que carece de políticas públicas,
principalmente educativas, que promovam um desenvolvimento social a fim de encaminhar os
jovens como cidadãos, sujeitos de direitos e deveres.
A interrupção da vida do meu irmão, que será para mim um eterno jovem em busca de
felicidade e dignidade, e que fazia isso com o dom especial de sorrir e cantar sempre, marca
minha inquietação. Essa experiência levou-me a entender um pouco do universo da juventude
em situação de vulnerabilidade social e escolho fazer isso através do estudo de caso
2

PESSOA, Fernando. Obras Completas de Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1965.
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contrastivo entre práticas educativas em escolas que atendem jovens em privação de
liberdade.
O objetivo principal desta pesquisa é analisar as práticas pedagógicas de professoras
da Escola Municipal Professor Carlos Formigli, localizada na Fundação de Apoio a Criança e
ao Adolescente (FUNDAC), em contraste com as práticas de professores de uma das unidades
da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA),
situada em São Paulo. Além do objetivo geral descrito, por comportar características
singulares, foi necessário levantar os objetivos específicos, a seguir:
- Compreender como se realizam e se caracterizam as práticas pedagógicas dos professores
da Fundação CASA (São Paulo) e da FUNDAC (Salvador);
- Analisar as dificuldades encontradas pelos professores para a realização da prática
pedagógica com jovens em privação de liberdade;
- Reconhecer como a formação inicial e continuada dos professores pode implicar nas suas
práticas pedagógicas com jovens em privação de liberdade.
Os objetivos listados acima surgiram a partir da questão geradora da pesquisa: Como
são realizadas as práticas em escolas com jovens em privação de liberdade? Como os
professores das escolas formais dentro das fundações compreendem os sentidos e os desafios
deste trabalho pedagógico?
A questão central aparece como necessária para um estudo mais aprofundado, quando
analisamos o contexto e a problemática em torno da educação social desenvolvida com jovens
que cumprem medidas socioeducativas decorrentes de algum tipo de ato infracional.
Até a chegada do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade social e que cometiam algum tipo de transgressão na sociedade
eram julgadas pelo Código do Menores de 1927, reformulado em 1979 (Lei 6607 de
10/10/1979), pelo qual a criança e o adolescente considerados em “situação irregular”
deveriam manter-se em casas de acolhimento, ou seja, em espaços privados de liberdade.
Segundo a lei:

Art. 1º Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores:
I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular;
II - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei.
Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de
dezoito anos, independentemente de sua situação.

17

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o
menor:
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de:
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las;
II - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou
responsável;
III - em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais
ou responsável;
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou
comunitária;
VI - autor de infração penal.

Como é possível perceber no trecho acima do Código de Menores de 1979, desde a
criança e o adolescente que se encontrem sem a companhia da família, como as vítimas de
castigos físicos ou mesmo aqueles que cometeram ato infracional, estariam sendo
encaminhados para as unidades de “acolhimento” ou recolhimento, as quais atuariam no
sentido de reprimir, corrigir e integrar estes sujeitos destinados a instituições como FEBEM,
FUNABEM, FUNDAC e outras. A depender da localização, as instituições mudavam e
mudam de nomenclatura, entretanto, atuavam e atuam valendo-se de velhos modelos
correcionais.
Atualmente, as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social ou mesmo com
o cometimento do ato infracional são sentenciadas por um juiz da Vara da Infância e da
Juventude, através do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990), o qual substitui
o Código de Menores. Além da forma diferenciada de tratamento da criança, deixando de ser
chamada de “menor”, e passando a ser nomeada como criança, adolescentes e jovens, também
sujeitos de direito, alcançam, sobretudo, uma transformação sociojurídica infanto-juvenil,
tornando-se o Estatuto um marco na história da criança, do jovem e da família.
Em relação às medidas socioeducativas, que aparecem como alternativas de orientação
educacional para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, o Estatuto da
Criança e do Adolescente considera que:
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Capítulo IV
Das Medidas Sócio-Educativas
Seção I
Disposições Gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. (grifos nossos)

O cometimento do ato infracional gera a possibilidade de internação, ou seja, privação
de liberdade destes jovens que, como sujeitos de direitos, conquistam com o ECA a
regularização do ensino formal nas unidades de atendimento socioeducativo, as chamadas
fundações. Novamente, recorremos ao Estatuto para esclarecer o que é compreendido como
ato infracional:
Da Prática de Ato Infracional
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do
adolescente à data do fato.
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Nos casos de cometimento do ato infracional com a sentença de privação de liberdade,
o jovem tem direito, também garantido pelo ECA, à escolarização formal, além das oficinas
artísticas e profissionalizantes:
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive
provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.
Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros,
os seguintes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;
II - peticionar diretamente a qualquer autoridade;
III - avistar-se reservadamente com seu defensor;
IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
V - ser tratado com respeito e dignidade;
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima
ao domicílio de seus pais ou responsável;
VII - receber visitas, ao menos, semanalmente;
VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
XI - receber escolarização e profissionalização;
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que
assim o deseje;
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro
para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em
poder da entidade;
XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais
indispensáveis à vida em sociedade.
§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
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§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita,
inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua
prejudicialidade aos interesses do adolescente.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos
internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.
(grifos nossos).

O Estatuto da Criança e do Adolescente vem garantir então que todas as fundações
brasileiras, administradas pelo governo de cada Estado brasileiro, criem escolas formais no
âmbito das unidades de internação. Nesse caso, o contexto da pesquisa se apresenta como
relevante, por acreditarmos que as práticas desenvolvidas nas escolas formais das unidades de
internação devem cumprir um papel de referência para uma educação social.
Para a realização deste estudo – a prática pedagógica dos professores das escolas
formais com jovens em privação de liberdade –, registramos e analisamos três pesquisas que
tratam das relações educativas nestes espaços, realizadas na Fundação CASA em São Paulo e
na FUNDAC CASE em Salvador. Com isso, possibilitamos um maior entendimento do
contexto e da problemática em questão.
Na pesquisa de mestrado Escola, para que te quero? Marcas da escola em
adolescentes privados de liberdade por prática de ato infracional, realizada na UNEB –
PPGEduc, Scolaro (2007) buscou conhecer as marcas deixadas pela escola em adolescentes
privados de liberdade por ato infracional. Através da história de vida de jovens internos na
unidade CASE da FUNDAC Salvador, a pesquisadora analisa o que ficou mais marcante para
os jovens das escolas que frequentaram antes de entrar nesta unidade de internação. Para
tanto, assim descreveu a FUNDAC CASE Salvador:

Na CASE, os adolescentes são mantidos nos alojamentos, em grupos
formados por idade e gravidade da infração. Teoricamente, freqüentam a
escola que existe no interior da instituição e participam de atividades
pedagógicas em forma de oficinas: borracharia, pintura, teatro, fazem
esporte, trabalham na padaria. São acompanhados por psicólogos e
assistentes sociais e, em caso de doença, são atendidos em uma enfermaria,
que funciona por vinte e quatro horas diárias. Na prática, no entanto, muitos
não chegam a participar de nenhuma oficina e alguns, pelo que informam,
nem freqüentam mesmo a escola, regularmente. O ambiente é limpo, arejado
e os internos também se apresentam sempre limpos. Vestem-se
modestamente, geralmente com bermudas e camisetas. Têm os cabelos quase
sempre que totalmente raspados. Pelo que pude perceber, apesar de
dormirem em colchões espalhados pelo chão, as roupas de cama são limpas,
claras e aparentam-se bem tratadas. O prédio onde funciona a CASE é
amplo, e, à primeira vista, não se apresenta com aspecto de prisão. No
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entanto, se observado atentamente, pode-se ver que as portas são pesadas e
fechadas por mais de um cadeado e não há janelas, mas espaços abertos no
alto das paredes, que são protegidos por grades. (SCOLARO, 2007, p. 33)

Para apresentar algumas considerações sobre a Fundação CASA, tomaremos como
referência a recente pesquisa de Lima (2010), que analisa a passagem da instituição
anteriormente chamada de FEBEM para o novo sistema denominado Fundação CASA.
A pesquisa, realizada no período de 2004 até 2009, se estendeu a quinze unidades da
FEBEM, incluindo cinco unidades do complexo do Tatuapé (que faz uso do sistema
tradicional de aplicação de medidas) e as demais unidades, fora da capital de São Paulo (que
fazem uso de novos modelos pedagógico, de gestão e arquitetônicos)3, e buscou compreender
as alterações que surgiram com a mudança da nomenclatura FEBEM (Fundação Estadual do
Bem Estar do Menor) para Fundação CASA (Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente).
Esta alteração objetivou trazer para o sistema de execução das medidas
socioeducativas aportes teóricos e metodológicos, resultantes, tanto do processo de
municipalização quanto das relações de parcerias que a nova fundação recebeu. Foi realizada,
ainda, com a finalidade de cumprir as determinações e princípios da Constituição Federal e do
Estatuto da Criança e do Adolescente, consubstanciados no SINASE (Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo), que regulamenta as estratégias de cumprimento das medidas
socioeducativas. A coleta de informações utilizou-se de observação direta e indireta,
entrevistas com gestores, agentes de segurança, educacionais e da equipe técnica, além de
conversas informais com adolescentes e funcionários.
Segundo Lima, é possível organizar os profissionais que atuam nas unidades de
internação em três grandes grupos: a equipe técnica, a equipe pedagógica (professores e
pedagogia) e a equipe de segurança:

Como o próprio nome diz a equipe de segurança é responsável por garantir a
segurança dos adolescentes, a disciplina, a ordem. É o que tem o contato
mais prolongado com o mesmo e, em virtude disso, e de suas atribuições
naturais, a que se envolve na maioria dos conflitos. É em grande parte
formada por homens de segundo grau completo. Os agentes de pátio, como
são chamados são subordinados ao coordenador de pátio que por sua vez
respondem ao diretor da unidade. [...] A equipe técnica é responsável pela
parte burocrática e documental. É ela que realiza a maior parte dos relatórios
encaminhados para os juizes. É a equipe que possui contato menos direto
com os adolescentes posto que, em sua maioria, realiza o atendimento de
3

Mais informações sobre a Fundação CASA ver site: http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php.
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forma isolada em salas separadas da unidade. É formada em sua esmagadora
maioria, por mulheres com nível superior completo (normalmente
psicólogas, assistentes sociais). [...] A equipe pedagógica é responsável pelas
atividades pedagógicas realizadas no período oposto as aulas e pelo
acompanhamento das aulas da chamada escola formal. Elas também
produzem relatórios de acompanhamento pedagógicos que são remetidos às
técnicas para o envio ao juiz. A equipe possui contato direto com os
adolescentes, porém por um período menor do que os agentes de segurança.
As pedagógicas, como são chamadas são subordinadas a uma coordenadora
pedagógica que por sua vez é subordinada ao diretor ou diretora da unidade.
Estas três equipes são a base interna das unidades, porém existe uma base
externa, que são os professores (do ensino público-escola formal) e os
professores dos cursos profissionalizantes. (LIMA, 2010, p. 95)

Aqui observamos uma diferença quanto às unidades de internação na Bahia, pois todos
os professores das unidades de São Paulo são lotados, ou seja, pertencem às escolas do Estado
próximas às unidades de internação, e são contratados a partir de um projeto que apresentam.
Desse modo, é possível realizar o controle sobre o trabalho do professor: caso ele não se
adapte à rotina da unidade, o contrato não é renovado. Além disso, não existe um espaço
dentro das unidades definido como escola formal, algumas salas são utilizadas para a
realização da aula, mas a escola fica fora da unidade e a direção geralmente participa
mensalmente das reuniões de acompanhamento pedagógico.
Quanto ao ensino formal dentro das unidades, LIMA (2010, p. 95) acrescenta:

Por força das leis, os adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa na Fundação CASA devem ter acesso à escola como
quaisquer outros adolescentes. Como seria praticamente impossível
locomovê-los diariamente da unidade à escola, os professores da escola
(normalmente da escola estadual mais próxima) se deslocam até as unidades.
Estes realizam relatórios de acompanhamento dos alunos (em algumas
unidades) além de ministrarem regularmente suas aulas, como em qualquer
escola pública. Utilizam a matriz curricular do Encceja (Exame Nacional de
Certificação de Jovens e Adultos) como proposta de aceleração de estudo, já
que neste os adolescentes são avaliados de seis em seis meses podendo
passar ao próximo ano ou nível neste intervalo.

Outra pesquisa relevante que discute as unidades de internação para cumprimento de
medidas socioeducativas é a dissertação da Professora Ms. Karina Ribeiro Yamamoto (2009).
Neste trabalho são analisadas as transformações que o teatro pode provocar no corpo dos
jovens em privação de liberdade.
Em diferentes passagens do seu texto, Yamamoto registra as experiências vividas na
escola que aparece ora como obrigatória, ora como punição:
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É interessante pensar que a escola é colocada para os jovens que cumprem
medidas socioeducativas como obrigação; e como trabalho em seu sentido
físico: uma medida de energia transferida pela aplicação de uma força ao
longo de um deslocamento. Isso significa que não há dedicação à escola já
que ela é parte do seu deslocamento (o cumprimento da medida
socioeducativa) e se esse trajeto ficar comprometido, terão mais dificuldade
em conseguir liberdade. No entanto, ao mesmo tempo, ocorre uma situação
inversa: quando eles vão para o castigo, ficam sem freqüentar a escola,
tratando a possibilidade de assistir uma aula como prêmio. Bastante dúbio.
(YAMAMOTO, 2009, p. 65)

Outro trecho significativo, importante destacar aqui, é quando Yamamoto conta uma
de suas experiências como professora dos jovens. Nesta passagem do texto é apresentada uma
das formas de relação entre os jovens nas unidades de internação, ficando explícita a
necessidade de entendimento e respeito aos códigos de relação, por parte dos professores que
atuam no cotidiano das escolas com jovens em privação de liberdade.

Um recém chegado, Felipe, que ainda não conhecia o sistema de aula que
estava se instaurando, resolveu não participar da roda de conversa e ficou
caminhando pela sala. Em determinado momento, quando eu falava, ele
passou por trás e soprou a minha nuca. Disse a ele que isso não era permitido
e que eu não havia dado liberdade para que o fizesse. Continuei a falar e ele
soprou a minha nuca novamente. Um pouco mais calma, repeti o discurso.
Continuei a conversa com os outros e ele fez uma terceira vez, e eu,
professora inexperiente, agi de forma incoerente, pois perdi o controle e lhe
dei um soco. [...] No primeiro retorno a essa turma, logo que entrei, Felipe,
que eu havia agredido, me interceptou: “desculpa professora isso não vai
mais acontecer” respondi que tudo bem e percebi que ele tinha hematomas
no rosto e nos braços [...] e César me falou: “Sabe Senhora, aqui nós temos
nossas regras, e se alguém não respeita por amor, respeita pela dor”.
(YAMAMOTO, 2009, p. 35)

Ao longo do trabalho de campo em São Paulo, em diferentes diálogos com os
professores da Fundação CASA, observamos que há uma singularidade no trabalho de
docência em espaços como este, principalmente por necessitar de uma atenção constante à
forma de expressar dos jovens e às regras acordadas simbolicamente, que não são registradas,
mas apreendidas no cotidiano.
Após apresentar a problemática da pesquisa, descreveremos de forma sucinta a
estrutura do trabalho: este primeiro capítulo “Considerações Introdutórias” dedica-se à
apresentação dos motivos pelos quais a pesquisa se realiza e sua problemática, incluindo meu

24

percurso formativo e a opção por esta discussão, a descrição do tema e dos objetivos, as
escolhas e a estruturação do texto.
No segundo capítulo, denominado “Educação e Prática de Mediar: os caminhos da
ação socioeducativa”, defendemos a Educação e suas diferentes situações. Apresentamos
teorizações sobre a Pedagogia Social4, marcando para o leitor esta oposição teórica e
entendendo-a como Teoria Geral da Educação Social (2009), tomando como referências as
heranças teórico-práticas do mestre Paulo Freire e de demais autores de países como Espanha,
Itália e Alemanha, além das publicações mais recentes nesta área de pesquisadores do Brasil.
A Pedagogia Social é apresentada com breve histórico no mundo e especificamente no
Brasil, com os debates em torno das vivências da educação social, passando pelas discussões
atuais entre os polos teóricos sobre Educação Não Formal e Pedagogia Social, sendo esta
última o foco da discussão.
Entendendo que a Pedagogia Social acontece além dos espaços formais de educação, a
ideia é situar o leitor sobre a educação social dentro da escola, a realização da ação
socioeducativa pelos professores, sobretudo em espaços de educação diferenciados, como o
caso desta pesquisa: a possibilidade da Pedagogia Social em escolas que atuam com jovens
em reclusão de liberdade. Para tanto, abordamos a importância da formação do educador
social para atuação nestes espaços com a juventude em situação de vulnerabilidade social.5
Neste âmbito de discussão sobre Pedagogia Social e educador social, dialogamos com
autores como Caliman (2008), Costa (2007), Gohn (2010), Graciani (2001), Machado (1998),
Petrus (2003), Romans (2003), Silva (2009) e Trilla (2006).
Buscamos analisar, no terceiro capítulo, a categoria juventude, tomando como
referências as correntes de discussões sociológicas. A juventude tratada nesta pesquisa estará
sendo abordada prioritariamente a partir da compreensão sobre culturas juvenis. Num
primeiro momento, relacionando tais culturas juvenis aos espaços educativos formais e
ampliando a discussão sobre o papel e o lugar da juventude na escola da atualidade. Logo

4

O conceito de Pedagogia Social, usado pela primeira vez em 1850 pelo pedagogo alemão Diesterweg, na obra
Bibliografia para a Formação dos Mestres Alemães, apresentou-se desvinculado do enfoque científico e
pedagógico e foi quase ignorado na época. Observa-se que o termo Pedagogia Social já havia sido utilizado por
Magwer em 1844, na publicação alemã Padagogische Revue. (MACHADO, 2009, p. 135)
5
O conceito de vulnerabilidade social é entendido aqui através dos estudos de VIGNOLI (2001): Resultado
negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos entre os atores, sejam eles
indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do
Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o desempenho
e a mobilidade social dos atores.
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após, adentramos numa análise mais específica sobre a condição juvenil no Brasil e os riscos
sociais provenientes das relações da contemporaneidade.
Para embasamento das discussões sobre a categoria juventude, dialogamos
principalmente com os autores Abramo (2008), Catani (2008), Leiro (2004), Pais (2003),
Peralva (2005) e Spósito (2005). A escolha dos autores deu-se pela relação de empatia com as
discussões sobre a categoria juventude sempre em contextos de articulação com indicadores
históricos, sociológicos, políticos e econômicos.
No quarto capítulo são apresentados os caminhos metodológicos e as características da
pesquisa qualitativa: descrevemos o campo onde ela foi desenvolvida, assim como o contexto
histórico, a estrutura e os sujeitos envolvidos. Para tanto, descrevo a Fundação de Apoio a
Criança e ao Adolescente (FUNDAC-CASE) onde se situa a Escola Municipal Professor
Carlos Formigli, e a Fundação CASA de São Paulo, tomada como referência para o estudo em
contraste. O objetivo de realizar o contraste se dá pela tentativa de entender as singularidades
do trabalho pedagógico das escolas, nestas fundações, nas cidades de Salvador e São Paulo. A
primeira, a cidade que trabalha com jovens, e, a segunda, a cidade bastante conhecida
nacionalmente pelas notícias que apresentam as situações de vivência dos jovens que
cumprem medidas socioeducativas na antiga FEBEM, atual Fundação CASA. Não há, porém,
a intenção de constituir um estudo comparativo, por não termos dados que equiparem as duas
realidades, de São Paulo e Salvador.
O quinto capítulo é dedicado à exposição e análise dos dados da pesquisa através da
leitura das entrevistas realizadas com os professores, em São Paulo e em Salvador, elencando
as categorias e apresentando os contrastes encontrados entre as escolas das duas cidades.
1.1 Trilhas educativas, trilhas sociais: o meu ser educadora...
Antes de iniciar a fundamentação teórica da pesquisa, cabem alguns esclarecimentos
sobre o meu percurso na construção da identidade de educadora e pesquisadora em Educação
Social. Descrever o meu itinerário formativo se faz necessário para demonstrar que, embora
esteja atenta ao rigor metodológico de uma pesquisa acadêmica, neste caso, de um mestrado,
o meu olhar sobre o objeto escolhido não é neutro, e se constituiu ao longo da minha história
de vida, criando um sentido singular para o problema aqui exposto.
A minha escolarização deu-se em instituições públicas, o que me fez acreditar nestas
como fundamentais para a sociedade e respaldou a compreensão sobre a necessidade da
escola de qualidade para todos e todas. Ou seja, as demandas educativas não supridas nas
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instituições públicas pelas quais passei, firmaram meu interesse em debater e anunciar outras
realidades possíveis.
Uma escolha marcante na minha formação foi o curso de Pedagogia da Universidade
do Estado da Bahia, em Salvador. O contato com os docentes, colegas e referenciais teóricos
ampliaram minha crença de que a educação na qual acredito é possível. Assim, meu
investimento no estudo foi alargado à medida que eu me apaixonava pelas leituras e reflexões
que o espaço acadêmico me oportunizava.
Atreladas aos estudos sobre educação, no primeiro semestre acadêmico busquei
oportunidades de atuação, como forma de sustento da vida acadêmica e, sobretudo, pelo
desejo de articular as descobertas teóricas a práticas de ensino. Fui selecionada para uma vaga
de estágio, na UNEB, como coordenadora pedagógica do curso Capacitação Solidária.6
Desafio e deslumbramento me acompanharam no relacionamento com comunidades e
lideranças que, carregadas de sentidos políticos e ideológicos, anunciavam a luta pelo direito à
cidadania de meninos e meninas, jovens das periferias do Cabula, circunvizinhas à UNEB.
Esta experiência de ser articuladora entre educadores sociais, lideranças comunitárias e
jovens, ressignificou os estudos que vinha fazendo e tornou-se um ponto de partida para a
identidade de educadora e para o desejo pelo trabalho social.
As juventudes destas comunidades apresentavam-se com uma multiplicidade de
desejos, anseios e problemáticas, para as quais muitas vezes eu não obtinha respostas nem
alcançava, no meu entender, naquele período, uma resposta significativa aos pedidos de
socorro. A convivência com o risco social e o salto para a conquista da emancipação pessoal e
profissional que cada um, menino e menina em formação, buscavam ali, sensibilizou o meu
olhar para o protagonismo7 dos jovens.
Acompanhando a profissionalização nas comunidades, via nesta juventude um mundo
incrível de superação de limites e escutava vozes que anunciavam a realidade difícil de cada
6

O Programa Capacitação Solidária, criado em 1996, para jovens de 16 a 21 anos, em particular àqueles com
defasagem escolar, provenientes de famílias de baixa renda e residentes nas periferias das regiões
metropolitanas, prioriza uma camada da população que, de outro modo, não teria chance de participar de um
curso de capacitação. Os seguintes dados referem-se ao número total de alunos beneficiados pelo PCS, entre
1996 e 2003: 52% dos jovens na faixa etária de 16 até 17 anos, 33% com18 ou 19 anos e 15% com mais de 20
anos.
Disponível
em:
<http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/exp/observa/bra/cap_sol.htm>.
Acesso em: 24 de outubro de 2010.
7
Segundo o pesquisador Antonio Carlos Gomes da Costa, o Protagonismo Juvenil, enquanto modalidade de ação
educativa, é a criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens envolver-se em atividades
direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso.
Disponível em: <http://escola2000.net/aprendizagem/ac-protagonismo.htm.>. Acesso em: 30 de outubro de
2010.
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família. A relação com as drogas, a marginalidade, o afastamento e o retorno à escola, por
sucessivas vezes, a violência verbal, física, principalmente sexual, eram temas tratados por
nós, fossem em aulas temáticas ou em conversas de “pé de ouvido”; estas últimas se tornaram
rotineiras com determinados jovens que se aproximavam de mim, acredito que pelo papel de
articuladora, e anunciavam as circunstâncias de desesperos e esperanças.
Depois de um ano no projeto, convivendo e observando jovens que se qualificavam
profissionalmente, outros que desistiam e deixavam o projeto, e educadores que também
acreditavam na educação social e na contínua luta das lideranças comunitárias, finalizei esta
vivência e iniciei um percurso diferente, atuando em uma escola como professora do Ensino
Fundamental, com crianças de classe média alta, realidade oposta a vivida anteriormente.
Durante seis anos atuei como professora do Ensino Fundamental, um período na
Educação Infantil, e um período mais extenso como educadora de EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Esta última experiência, a Educação com Jovens e Adultos, tornou-se mais uma
prioridade de estudo e investimento de prática, pois, naquele espaço de vivências,
aprendizagens e multiplicação de diferentes saberes, enriquecia-me a convivência com seres
humanos que, com simplicidade, levavam-me a ampliar minha visão de mundo, de
humanidade e de educação.
Durante este período, com os alunos jovens e adultos, aprendi também a me apaixonar
pelo mestre Paulo Freire, que faz parte dos meus escritos e das minhas práticas como
educadora social. Com Freire entendi que o processo educativo não se constitui fora do
âmbito sócio-histórico, e que é permanentemente pautado na realidade dos sujeitos que dela
dependem.
A convivência na Educação de Jovens e Adultos refinou o meu olhar para o sentido
dado à educação para cada um deles. Há uma sutil diferença entre dialogar com jovens e com
adultos no mesmo espaço/tempo, a sala de aula. Ritmos, desejos, posturas e perspectivas
diversas compartilhadas pela totalidade do processo educativo.
Como educar e satisfazer jovens e adultos diante da heterogeneidade de ambos? A
acentuada mistura entre jovens e adultos em sala de aula, no período da noite, após os pesados
turnos de trabalho, em meio à sonolência e ao cansaço deste momento do dia, fazia-me pensar
em estratégias pedagógicas que enriquecessem aquele universo, na tentativa de superação da
dificuldade de ensinar a ler e escrever, mas, sobretudo, ler o mundo criticamente, e nele
intervir como cidadãos e cidadãs.
Em determinadas situações pedagógicas, alguns adultos e outros já idosos chegavam
por vezes a perguntar: “Professora vai ter aula hoje?” A pergunta surgia de um deles,
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geralmente após uma atividade com artes e dramatizações, ao mesmo tempo em que os jovens
envolvidos com a dinâmica proposta recriavam as cenas para seus cotidianos, significando-as
a partir das suas vivências conflituosas. O que o adulto trabalhador e o idoso na sala de aula
pareciam-me esperar era suprir o desejo da escrita na cartilha e no caderno, pois a maioria
havia prematuramente interrompido esta experiência de escolarização ainda na infância.
Dando continuidade a este processo formativo, tenho a oportunidade de atuar como
coordenadora pedagógica de uma escola municipal localizada num bairro com altos índices de
criminalidade, tráfico de drogas e violência. Para mim, ficou evidente que aqueles jovens,
desde muito cedo, acreditavam que teriam dois caminhos a seguir: a continuidade na escola e
a procura de um semiemprego nas ruas ou a entrada no tráfico de drogas, como “aviões”, até
assumirem o comando do grupo. Poucos jovens assumiam a possibilidade de estudar,
construir uma carreira acadêmica e realizar uma formação de qualidade.
A violência e a morte prematura com armas de fogo são temas das conversas do dia a
dia destes jovens, ao mesmo tempo que se expressam nas brincadeiras agressivas e nas
imitações dos grupos de traficantes do local. A escola, ao tempo que é palco da juventude que
expressa uma “normalização” ao risco social, é também palco de protagonismos que se
destacavam nas aulas com dramatizações, dança e múltiplas linguagens artísticas.
Em paralelo ao trabalho com as comunidades da cidade de Salvador, como professora
e coordenadora pedagógica, retorno à Universidade do Estado da Bahia, como professora
substituta do curso de Pedagogia, lecionando a disciplina Estágio. Nesta ocasião, utilizo-me
do baú de experiências que construí nas comunidades e nas unidades escolares, para realizar a
formação de professores baseada na ação-reflexão e na construção de uma identidade
profissional crítica e comprometida com o social.
A disciplina Estágio em Espaços Não Formais8 foi um diferencial do meu trabalho
como formadora de professores, pois, no contato com as comunidades e instituições de apoio
a crianças e adolescentes, assim como no abrigo de idosos, fortaleci o meu entendimento de
que a educação se dá em diferentes espaços, mas, independente do público e das demandas do
grupo a ser trabalhado, a intencionalidade pedagógica e a organização das atividades devem
ser muito claras.

8

A disciplina Estágio em Espaços Não Formais foi inserida no curso de Pedagogia, principalmente a partir das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia e Licenciatura de 2006, o que
assinala a importância e a necessidade de formar educadores também para espaços não escolares.
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O planejamento, a fundamentação teórica para a construção da práxis consistente, a
ação lúdica, mas também problematizadora da realidade e a mediação unida à dialogicidade
entre educandos e educadores são pontos de partida para o trabalho de formação.
O Estágio em Espaços Não Formais de Educação foi, sobretudo, uma possibilidade de
voltar às práticas com crianças, jovens e adultos, e conhecer espaços de interação e
convivência social das duas cidades em que realizei o trabalho como professora da UNEB.
Fizemos parcerias com o CRAS9 e o CREAS, instituições das cidades responsáveis pela
Assistência Social de famílias em situação de vulnerabilidade social e apoio a vítimas das
diferentes formas de violência cometidas principalmente com crianças, jovens, mulheres e
idosos das comunidades mais desfavorecidas economicamente.
Ministrando a disciplina Ludicidade e Educação, organizamos atividades de interação
com a comunidade, através de vivências, com diversos projetos pedagógicos unindo
Ludicidade e Educação Não Formal. Tais espaços, como o Centro Social Urbano da cidade, o
abrigo de idosos Lar Franciscano e uma instituição financiada pela igreja cristã, afastada do
centro urbano e comercial, que acolhe jovens privados de liberdade, cumprindo medidas
socioeducativas, mas com aprendizagem de valores, foram lócus de práticas exitosas e
motivadoras para pensarmos como é necessário a ação socioeducativa para além dos muros da
universidade.
O espaço da universidade também oportuniza o desenvolvimento de eventos, como os
seminários de Pesquisa e Prática Pedagógica, coordenados por mim e alunos da graduação,
durante dois semestres consecutivos, articulando professores de todas as disciplinas da
graduação de Pedagogia e alunos do curso de Letras, em oficinas, palestras, exposições e
apresentações culturais. Nestas situações, foi fundamental o convite às comunidades para
parceria nas discussões sobre os problemas educacionais.
Atuando na Secretaria Municipal de Educação, inicialmente como professora e
posteriormente como coordenadora e técnica pedagógica, encontrei-me com o espaço da
pesquisa quando, atuando no Núcleo de Tecnologia (NTE17), como formadora de
professores, participei de uma reunião, em 2007, para acompanhamento do trabalho de
implantação do laboratório de Tecnologia da Escola Municipal Professor Carlos Formigli.10
9

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e CREAS – Centro de Referência Especializado em
Assistência Social.
10
Nesta ocasião, visitei pela primeira vez a FUNDAC-CASE. Nesta unidade de internação de jovens cumprindo
medidas sócioeducativas, há professores da rede estadual de ensino ministrando aulas para alunos do
Fundamental II – 6º ao 9º anos e Ensino Médio; enquanto os alunos, que são internados (provisórios ou
sentenciados) ainda em fase de escolarização do Fundamental I, são automaticamente matriculados na Escola
Municipal Professor Carlos Formigli.
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Nesta oportunidade, na qual reunimos técnicos da secretaria de educação, professores, gestora
e coordenadoria regional, com o objetivo de discutir as emergências daquela unidade, a
questão mais evidente para todos na reunião foi a insatisfação dos professores em estarem
atuando naquela escola.
As falas das professoras descreviam como era difícil lidar com as histórias de vida dos
jovens e a especificidade de serem jovens sentenciados e estarem cumprindo medidas
socioeducativas em privação de liberdade.
A partir deste primeiro encontro, fiz visitas sistemáticas para a elaboração, com as
professoras, de um material adequado ao trabalho com os jovens em situação de privação de
liberdade. O trabalho foi iniciado ao fazermos um levantamento de seus interesses de estudo.
Percebemos com os professores que para estes jovens era motivador falar das suas
comunidades, da sua origem e elaboramos atividades a partir das suas cidades ou bairros,
considerando também as suas expressões, costumes e preferências.
Ao ingressar no mestrado, com o estudo das políticas públicas sobre juventude, após
leituras e levantamentos de temas a fim de reestruturar o projeto inicial de pesquisa,
articulando os estudos desenvolvidos nas disciplinas do mestrado, na linha de pesquisa a que
pertenço, Educação, Tecnologias Intelectuais, Currículo e Formação do Educador, interessome particularmente pelos estudos em torno da formação do educador para atuar com a
juventude em situação de vulnerabilidade social.
O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB,
instituição onde cursei a graduação em Pedagogia e a Especialização em Metodologia do
Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação, oportunizou-me estudar parte do mestrado na
Universidade de São Paulo (USP), com aproveitamento significativo para meus estudos e
ampliação da proposta da minha pesquisa.
A realização desta experiência aconteceu através da cooperação científica estabelecida
entre o Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do
Estado da Bahia (PPGEduc-UNEB); o Programa de Pós-Graduação em Educação, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e o Programa de Pós-Graduação em
Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), no âmbito do
projeto intitulado Pesquisa (auto)biográfica: docência, formação e profissionalização,
financiado pela CAPES, Edital PROCAD/NF n.º 08/2008 (Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica – Ação Novas Fronteiras).
A experiência de estudar parte do mestrado na USP transformou-se em mais um
momento de campo para minha pesquisa. Ao conhecer profissionais que atuam como

31

professores da escola formal da Fundação CASA, solicitei autorização aos mesmos para
entrevistá-los e assim participarem desta pesquisa, através do procedimento de entrevistas
narrativas, que consistiu em relatos sobre suas práticas pedagógicas com jovens em privação
de liberdade.
Na oportunidade, também foram entrevistados outros profissionais da unidade, que
trabalhavam na parte técnica e administrativa, mas que compreendiam e/ou planejavam as
ações pedagógicas junto com os professores.
Concomitante aos estudos do Mestrado em Educação, fui convidada pela
Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação do Município de
Salvador, para atuar no grupo do segmento de Educação de Jovens e Adultos (EJA), fazendo
o papel de articuladora entre a Secretaria Municipal de Educação e as duas escolas desta rede
que se situam nas unidades da FUNDAC, são elas: a Escola Municipal Professor Carlos
Formigli e a Escola Municipal Ives de Roussan.
Aqui se inicia mais um desafio do meu percurso como educadora: atuar na formação e
no acompanhamento do trabalho pedagógico das duas escolas municipais da FUNDAC,
buscando qualificar o trabalho dos professores, considerando seus saberes e articulando novas
possibilidades de projetos e ações educativas.
Esta dissertação reflete a minha caminhada na área da educação social e pretende
entender como estas práticas acontecem e quais seriam seus maiores desafios. É possível
considerar as práticas em escolas formais com jovens em privação de liberdade uma prática
de Pedagogia Social?
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2. EDUCAÇÃO E A PRÁTICA DE MEDIAR: OS CAMINHOS DA AÇÃO
SOCIOEDUCATIVA

Educar é sempre uma aposta no outro. Ao contrário do ceticismo dos que
querem ver para crer, costuma-se dizer que o educador é aquele que buscará
sempre crer para ver. De fato, quem não apostar que existem nas crianças e
nos jovens com quem trabalhamos qualidades que, muitas vezes, não se
fazem evidentes nos seus atos, não presta, verdadeiramente, ao trabalho
educativo. (COSTA, 2001, p. 12)

Educar, desafio para muitos, conquista de poucos. O que queremos quando decidimos
educar? O que sentimos quando falamos de educação? Quais alimentos são necessários para
que ela seja concretizada?
Neste capítulo, será marcada a nossa opção teórico-prática sobre a educação, as
concepções e possibilidades que fazem parte da nossa “epistemologia do educar”11 e
articulada a nossa opção levantar discussões acerca da formação de professores.

2.1 Concepção e possibilidades educativas

Neste tópico, apresentamos nosso entendimento sobre a Educação, denominando aqui
de “Educações”12, considerando-a como uma ação para a prática de liberdade, para todos, sem
exceção, homens e mulheres, sujeitos sociais. Esta prática de liberdade, anunciada claramente
pelo mestre Paulo Freire, é carregada de sentido, de luta e de compromisso. De quem? Pensar
inicialmente que as responsabilidades para tais sentidos, lutas e compromissos, se dão,
inevitavelmente, pela ação do educador, agente social de mudança13, mas defenderemos a
ideia de compromisso e da ação partilhada, sendo o educador um sujeito que assumirá uma
postura crítica e uma prática de liberdade, ao alinhavar seus percursos de experiências com a
formação teórica, política e ética. Segundo Freire (2010, p. 17):

11

Entendendo a epistemologia através do conceito desenvolvido por JAPIASSU (1975) em O mito e a
neutralidade científica, no qual é definida como ramo da filosofia que trata dos problemas filosóficos
relacionados à crença e ao conhecimento. O termo ‘Epistemologia do educar’ é utilizado pelo Projeto de
Pesquisa Interinstitucional UFBA/UFSM/UNIFRA: Epistemologia do Educar e Práticas Pedagógicas na
Educação Básica, de 2008.
12
Trabalharemos com a ideia da Educação, compreendida em três esferas: Educação Formal, Educação Não
Formal e Educação Informação; para além destas; discutiremos como a Pedagogia Social se constitui como
Teoria Geral da Educação Social e seu desenvolvimento na prática.
13
Expressão utilizada pela Professora Dra. Sandra Soares na disciplina Formação do Educador, do Programa de
Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado PPGEDuc-UNEB.
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A primeira condição para que um ser pudesse exercer um ato comprometido
é a sua capacidade de atuar, operar e refletir. É exatamente esta capacidade
de atuar, operar e transformar a realidade de acordo com finalidades
propostas pelo homem, à qual está associada sua capacidade de refletir, o
que o faz um ser de práxis. Se ação e reflexão, como constituintes
inseparáveis da práxis, são a maneira humana de existir, isto não significa
contudo, que não estão condicionadas, como se fossem absolutas, pela
realidade que está o homem.

Discutir como se dá o processo de educação implica compreender quais são os
elementos essenciais para que esta ação aconteça com qualidade e com garantia de resultados
para aqueles que dela dependem. Quem seriam estes? Todos os sujeitos sociais, homens e
mulheres, crianças, jovens e adultos, que se apropriam da cultura e da história da humanidade
através das relações que desenvolvem ao longo da vida, mas, sobretudo, através da educação
sistematizada e construída com seus pares.
Para apresentar os elementos essenciais na ação educativa, podemos fazer isso por
ordem de prioridade, e a primeira delas seria o desejo pelo ato de educar. Para que a educação
se torne efetivamente realizada, o desejo de quem educa deve ser primordial na realização da
ação, sem ele a relação é forçada, sem intenção e sem brilho. Podemos continuar pensando
qual seria o segundo critério e podemos citar a afetividade, com ela a prática é realizada
permeando sabor e saber. Ainda segundo Freire (1996, p.141)

E o que dizer, mas, sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não
me acho tomado por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto
de querer bem, às vezes, à coragem de querer bem aos educandos e à própria
prática educativa de que participo. Esta abertura ao querer bem não significa,
na verdade, que, porque professor, me obrigo a querer bem a maneira que
tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os educandos numa
prática específica de ser humano. Na verdade, preciso destacar como falsa a
separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo,
sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor
quanto mais severo, mais frio, mais distante e ‘cinzento’ me ponha nas
relações com os alunos.

A fala de Freire salienta a dicotomia entre bons e maus professores, lembrados pelo
tratamento de rigorosidade e rigidez que se estabelece na relação educador e educando.
Acreditamos na relação de aprendizagem com qualidade através do olhar e escuta sensíveis,
por parte do professor, a cada um dos educandos, considerando-os como únicos, e por conta
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disso com idiossincrasias e necessidades diferenciadas. Portanto, a afetividade é mais um
elemento essencial para o desenvolvimento da educação.
Por último, o espírito crítico e investigativo que emancipa os sujeitos e os tornam
cidadãos e cidadãs, autores e autoras de suas próprias histórias. Para a chegada do espírito
crítico, a curiosidade e a pesquisa são inerentes às ações; com elas os sujeitos, educador ou
educando, estão em possibilidade de redimensionar e transformar os preconceitos que chegam
a eles, assumindo-se como fazedores de outras histórias, ou seja, sujeitos sociais motivadores
de mudanças.
Registrada por ordem de prioridades, a tarefa seria pensar como estes elementos
essenciais seriam organizados numa harmonia suficientemente capaz de fazer do ato
educativo um ato de emancipação, para todos os sujeitos envolvidos na relação. O fato é que a
educação não funciona sozinha, discordando dos teóricos para os quais ela seria a mola
propulsora e única para fazer a sociedade avançar, e, ao mesmo tempo, advertindo que ela
também não é apenas reprodutora da sociedade posta. É necessário ter a noção de que as
relações construídas na educação vão além dos universos físicos onde elas acontecem.
Estes elementos essenciais para que ocorra a prática educativa são ícones que tornam o
educador, agente social de mudança, um sujeito mediador, portanto, determinante no fazer
pedagógico. Para discutir a prática docente como mediação e emancipação, destacaremos
abaixo características de uma prática pedagógica considerada para nós como mediação
didática. Como isso acontece? Quem é o professor mediador? Que elementos os educadores
e/ou professores precisam considerar ou já possuem para se tornarem fazedores de uma
prática pautada na mediação de conhecimentos? Quais seriam estes conhecimentos?

2.2

A prática educativa como mediação: qual o lugar do professor?

Como discutir sobre educação, sem falar da prática e como ela acontece?
Necessariamente pensamos na prática para construir a teoria, ou vice versa? As teorias são
construídas no fazer ou as necessidades do fazer trazem novos pensamentos pedagógicos? O
trabalho do professor é desvendar os segredos da sua prática e encontrar dentro das suas
singularidades do fazer um caminho teórico-prático que alcance os objetivos do ato de educar.
D’Ávila (2008, p. 24), ao discutir mediação didática docente, traça um percurso
interessante ao se debruçar sobre o conceito de mediação e como a escola pratica esta ação de
mediar. Segunda a autora:
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Mediar não significa tão somente, efetuar uma passagem, mas intervir no
pólo, transformando-o. A mediação na esfera educativa guarda sentido da
intervenção sob inúmeras formas, desde as modalidades mais amplas –
como a mediação sociopolítica que pratica a escola/o fenômeno
educativo face aos alunos que se formam – às modalidades que se
inserem no âmbito da prática pedagógica, onde se posiciona,
primordialmente, o professor como mediador. O professor, na sua arte de
ensinar, medeia essas relações mais amplas, assim como as relações que
se fazem presentes no exercício diário do magistério, naquilo que ele tem
de mais essencial: a relação entre os alunos e os objetivos de
conhecimento.
Como explicitado no texto, a mediação é essencial para que a prática aconteça de
forma plena e atrelada às subjetividades que emergem das relações entre os sujeitos e o que se
objetiva aprender. Ao compreender o conceito de mediação e o lugar que o professor ocupa
na realização da prática pedagógica, a responsabilidade em administrar, organizar, pensar
criativamente e desenvolver uma proposta de aprendizagem torna-se mais clara para
educandos e para os professores, fazedores da ação educativa através da mediação.
Outro ponto de destaque é o sentido sociopolítico e as discussões sobre mediação
cognitiva, indo além do que está posto e considerando o saber psicopedagógico e didático,
assim como o saber de natureza lúdica e estética:
Não obstante, do que pude emergir, como análise dessas teorias,
sobrevem um sentimento de ausência de dois componentes que considero
importantes na análise e busca de meios de intervenção na prática
pedagógica: um saber de ordem psicopedagógica e didática e, outro de
natureza lúdica e sensível, capaz de articular a ludicidade e a didática e,
outro de natureza lúdica e sensível, capaz de articular a ludicidade e a
dimensão artística no processo pedagógico. (D’ÁVILA, 2008, p. 40)
Compartilhamos e ratificamos tal conceito, por considerarmos que o saber estético e
lúdico deve, de todo modo, ser elemento permanente da construção de uma prática criativa
que, inevitavelmente, quando pensada de modo consciente e crítico, contribui para
aprendizagens diversas, fazendo o sujeito entrar em contato consigo mesmo e com os demais,
num movimento de partilha e de grupo. Este último aspecto favorece, principalmente, uma
oposição ao individualismo, característica que emerge cada vez mais nas vivências
contemporâneas.
Nesse sentido, falar em prática pedagógica é também falar em mediação e construção
de um fazer pedagógico crítico, reflexivo, sociopolítico, mas, ao mesmo tempo, lúdico,
estético. E ao tratar desta mediação é necessário trabalhar a ideia das pluralidades e das
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construções das identidades que inevitavelmente estão presentes numa ação de mediação e de
práticas pedagógicas.
É direito de cada educando entrar em contato com a riqueza das contribuições dos seus
ancestrais, é direito também, aprender a aprender com uma vivência que integre o sentir, o
pensar e o agir. As heranças culturais africanas e indígenas na cultura brasileira, ao longo do
desenvolvimento educativo e do acesso à escola formal, ficaram à margem dos currículos e
foi necessária, através de leis14, a entrada de tais conteúdos como legítimos na prática
pedagógica, a fim de considerar as identidades e pluralidades dos sujeitos.
O toque, o olfato, o paladar, o sentir e respeitar o lugar e as escolhas do outro, ainda
são relegados em práticas educativas, a favor de crianças, jovens ou adultos, sentados em
cadeiras durante o longo turno dos tempos destinados à aprendizagem. As marcas deste ‘não
sentir’ estão sendo acumuladas em cada sujeito, ao longo do processo de educação.
As fileiras de cadeiras, a ausência de ritmos, cores e formas interrompem um pensar
simbólico que, se suscitado, estimularia e promoveria as descobertas. Acrescentamos a
afirmação, com Duarte Júnior (2001, p. 15):

A educação é por certo, uma atividade profundamente estética e criadora de si
própria. Ela tem o sentido do jogo, do brinquedo, em que nos envolvemos
prazerosamente em busca de uma harmonia. Na educação joga-se com a
construção do sentido – do sentido que deve fundamentar nossa compreensão
do mundo e da vida que nele vivemos. No espaço educacional
comprometemo-nos com nossa visão de mundo, com nossa palavra. Estamos
ali em pessoa – uma pessoa que tem seu ponto de vista, suas opiniões, desejos
e paixões. Não somos apenas veículos de transmissão de idéias de terceiros,
repetidores de opiniões alheias, neutros e objetivos. A relação educacional é,
sobretudo, uma relação de pessoa a pessoa, humana e envolvente.

O saber olhar com saber sensível para cada educando é saber olhar com respeito às
individualidades e pluralidades, presentes nas falas, ações e diferentes sentidos que emergem
numa mediação. Para articular tantas demandas e responsabilidades que inevitavelmente
fazem parte deste fazer de mediação pedagógica, se faz necessária uma noção das diferentes
formas de se fazer educação, em espaços, ritmos e tempos diferentes, porém legítimos.
Portanto, trataremos de debater como as práticas pedagógicas e as mediações costumam

14

A Lei 10.639/2003 altera a Lei 9394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incluindo no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Posteriormente a
Lei 11.645/2008 modifica a Lei 10.639/2003 incluindo no currículo a obrigatoriedade da temática “Historia e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
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aparecer atualmente, com denominações e intencionalidades específicas, mas todas elas com o
objetivo de educar. Vejamos a seguir como podemos classificá-las e compreendê-las.

2.3

Educações: Educação Não Formal, Educação Informal e Pedagogia Social: um
universo de conceitos e práticas

Após analisar os elementos essenciais para a concretização da educação e reiterando o
fazer através da prática mediada pelo professor, com reflexão, crítica, ação sociopolítica,
estética, lúdica e plural, podemos dizer que estes elementos devem estar presentes nas
diferentes formas de se fazer educação.
A Educação tem sido vista por vezes em categorias: Educação Formal, Educação Não
Formal e a Educação Informal. Mais recentemente, no Brasil, incorpora-se o termo Pedagogia
Social, no âmbito das atividades pedagógicas, mas, sobretudo, socioeducativas.
Um dos precursores desta classificação é Jaume Trilla (2006) que, desde a década de
1980, vem publicando ensaios, artigos e livros em torno das educações que acontecem em
espaços diferentes da escolarização formal. Segundo o autor, desde o século XIII que o barão
Charles de Montesquieu já sinalizava para as diferentes formas de educação que recebemos
ao longo da vida, podendo diferenciá-las em a educação dos nossos pais, a educação dos
mestres e a educação do mundo. A partir desta caracterização, o autor apresenta
singularidades e diferenças das educações que podem fazer parte das nossas experiências
durante toda a vida e realizar aprendizagens com diferentes objetivos.
Para os estudiosos da área da educação, Educação Formal é aquela realizada nos
espaços de educação sistematizados pelas instituições públicas e privadas, que asseguram a
escolarização do sujeito nos níveis fundamental, médio e superior. A escola, representante
desta categoria, é a responsável pela maior parte das pesquisas na área da Educação Formal,
ainda na contemporaneidade questionada por alguns teóricos sobre a sua necessidade para
sociedade.15
Já a Educação Informal é realizada sem tempo e espaço definidos, além de não ser
sistematizada como são a Educação Formal e a Não Formal; poderíamos citar como exemplo
a educação familiar ou os processos formativos pelos quais os sujeitos passam ao longo da
vida em convivência com as diferentes culturas e comunidades.

15

O mesmo autor Jaume Trilla publicou o livro Pedagogia da felicidade: superando a escola entediante (2006),
no qual registra a trajetória da escola tradicional e anuncia uma nova Pedagogia, onde a felicidade seria a
metafinalidade da educação.
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A Educação Não Formal está referendada por estudiosos, e vem sendo amplamente
utilizada na última década, principalmente pelas Associações Não Governamentais – ONG’s e
os projetos sociais desenvolvidos com a intenção de amenizar as questões sociais de crianças
e jovens vítimas das consequências da globalização e da exclusão social. Para discutir a
Educação Não Formal, destacamos autores como GOHN (2008), que debate o contexto da
globalização e o desempenho do terceiro setor na conjuntura política e cultural, importantes
para o entendimento da Educação Não Formal:

A educação não formal designa um processo com quatro campos ou
dimensões, que correspondem a suas áreas de abrangência. O primeiro
envolve a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto
cidadãos [...] o segundo, a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por
meio de aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de
potencialidades. O terceiro, a aprendizagem e o exercício que capacitam os
indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários. O quarto e não
menos importante, é a aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal,
em formas e espaços diferenciados. (GOHN, 2008, p. 98)

Para Gohn, a Educação Não Formal surge a partir dos movimentos sociais, que ao
longo do tempo se articulam e criam organizações educativas específicas que atendem suas
necessidades. Já para Machado (2008, p.7):

Num critério estrutural a educação formal e a educação não formal se
distinguem por sua inclusão ou exclusão do sistema educativo regrado.
Assim por educação formal entende-se o conjunto de processos, meios e
instituições específicas ou de instrução que estão diretamente dirigidas ao
suprimento dos graus próprios do sistema educativo regrado. O formal é
então o que se define em cada país e cada momento em suas leis e outras
disposições administrativas. O não formal é o que fica a margem do
organograma do sistema educativo graduado e hierarquizado. Portanto tais
conceitos apresentam uma relatividade histórica e política: o que antes era
não formal pode passar a ser formal do mesmo modo como pode ser formal
em um país e não ser formal em outro. A educação a distância e a educação
de jovens e adultos em diferentes países são exemplos desta relatividade
histórica e política.

A mesma autora abraça a ideia que, apesar das diferenças conceituais discutidas na
contemporaneidade entre educação formal, não formal e sociocomunitária, o mais relevante é
o compromisso assumido na busca da utopia da construção de uma sociedade includente, mais
humana, ética e justa política e socialmente.
Nos debates existentes sobre as possibilidades educativas, é certo afirmar que, apesar
das terminologias e conceitos, que variam entre autores, a prática da Educação Não Formal
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assume geralmente o caráter de educação social, com objetivos e organizações específicas que
buscam a cidadania dos membros envolvidos no processo educativo.
Um diálogo relevante sobre a temática é apresentado no livro Educação formal e não
formal: pontos e contrapontos, organizado por Arantes (2008), onde são tematizados os
conceitos e especificidades da Educação Formal e Não Formal, em três etapas: primeiro os
autores convidados Trilla e Ghanem16 apresentam suas ideias, depois cada um deles propõe
perguntas com dúvidas ou discordâncias às ideias do outro, com a oportunidade de respostas,
repensando ou ratificando seus conceitos e, por fim, questões elaboradas pela organizadora
para “engrossar o caldo”17 do debate.
Nesta experiência, fica explícito o desafio em apontar as características centrais desta
discussão: do que seria formal e não formal. Trilla (2008) traz para a discussão as
diferenciações e semelhanças entre educação formal, não formal e informal. As duas
primeiras possuem a intencionalidade educacional, enquanto a terceira não, apesar desta
intencionalidade na educação informal ser questionável, considerando que a educação
familiar, apesar de não sistemática e metodicamente planejada, quase sempre possui a
intenção.
O critério de ser metódico também as diferencia, pois Educação Formal e Não Formal
possuem métodos diferentes, mas específicos, enquanto a Educação Informal acontece no dia
a dia sem a metodologia sistemática. Ghanem Apud Arantes (2008, p. 87) alerta para se
pensar além das diferenças e singularidades entre Educação Formal e Não Formal:

Se o sistema escolar convencional e a educação não formal se contrapõem
ou no máximo chegam a reforçar-se ou se complementar, sua combinação
em um sistema que ultrapasse a educação escolar e o integre
proveitosamente com as demais práticas educacionais requer alterar os dois
campos na medida mesma em que se busque que cooperem energicamente.
Vale dizer que esse caminho só poderá ser percorrido pela luta por política
educacional de grande amplitude, na qual se elabore a própria política
educacional, instalando-se relações democráticas dentro e fora do Estado, e
entre este e a sociedade civil.

É importante sinalizar que Educação Formal, Não Formal e Informal podem acontecer
simultaneamente, pois integram processos diferentes de educação, mas não se excluem. Por
exemplo: temos atualmente um programa de gestão do governo federal no Brasil e que vem
16

Jaume Trilla é professor catedrático da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Barcelona. Elie Ghanem é
professor de Sociologia da Educação, na Faculdade de Educação, e de Resolução de Problemas, na Escola de
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.
17
Expressão utilizada pela autora: ARANTES, 2008, p. 38.
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alcançando parte da juventude brasileira, o Projovem18, que auxilia na continuidade da
escolarização e profissionaliza os jovens. Um jovem pode estar matriculado em uma escola,
participar de um dos projetos como o Agente Jovem19 e ao mesmo tempo aprender sobre arte
e cultura em contato com outros jovens de comunidades diferentes da sua. Nesse caso,
aconteceria ao mesmo tempo a Educação Formal (Escola), a Educação Não Formal
(Projovem) e a Educação Informal (a troca de conhecimentos entre os jovens).
O debate atual em torno de Educação Formal, Não Formal e Informal tem se
expandido nos últimos anos no Brasil, com a discussão sobre a Pedagogia Social. Teria esta
os mesmos conceitos e práticas da Educação Não Formal? Quais seus focos de atuação?
Quando se encontra com a Educação Não Formal? Em que se diferenciam? E sendo a
educação uma ação concreta de atuação nas aprendizagens também sociais, a Pedagogia já
não seria uma Pedagogia Social? Estes são alguns questionamentos que discutiremos, ao
eleger a Pedagogia Social como categoria teórica neste trabalho, buscando um acréscimo no
entendimento sobre as relações existentes entre a Pedagogia Social e a Educação Não Formal.
A Pedagogia Social vem sendo estudada por diferentes pesquisadores, como Silva
(2009), Machado (1998), Moura (2009), Caliman (2006) entre outros, e apresenta múltiplas
definições, o que lhe confere uma característica peculiar.
Poderíamos definir a Pedagogia Social inicialmente como uma ação teórico-prática,
socioeducativa, realizada por educadores ou agentes sociais. Ela pode ser vista como um
campo de estudo onde a conexão entre Educação e a Sociedade acontecem de forma
prioritária, ou ainda, uma esfera de atividades que acontecem em diferentes espaços não
formais de educação e que combatem e amenizam os problemas sociais por meios de ações
educacionais.
Para compreendê-la é necessário investigar os mais recentes estudos sobre a
Pedagogia Social, considerando os autores que apresentam seu histórico, sua importância, os
espaços onde ela acontece e como vem sendo pensada na contemporaneidade.
Para Silva (2009), o conceito de Pedagogia Social é marcado por volta de 1900,
surgindo inicialmente na Alemanha, com Karl Mager e Adolph Diesterweg. Entretanto, no
século XX, muitas outras teorias sobre Pedagogia Social emergiram na Alemanha, num
primeiro momento, na tentativa de criar estratégias para educar os “filhos da guerra”. Este
movimento de pensar ações estratégicas e educativas, para além dos espaços formais da
18
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Agente Jovem é um dos projetos do Projovem que objetiva formar agentes sociais com jovens que se tornam
protagonistas das suas comunidades, sendo também um multiplicador de cidadania e educação.
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educação, se expande para outros países europeus, mas também podemos considerar que ela
existe muito antes da escola formal ser sistematizada, a exemplo, na Antiguidade Clássica.
Países como França, Itália, Portugal, Espanha e da América Latina, Uruguai e Brasil,
em distintos contextos, apresentam diferentes conceitos. Em obra organizada por Souza Neto,
Moura e Silva (2009), resultante de estudos em diversas universidades, mas principalmente
com o apoio da Universidade de São Paulo (USP), é apresentado o mais recente entendimento
do conceito de Pedagogia Social, vista como “Teoria Geral da Educação Social”; consideram,
ainda, tomando como referência Hans-Uwe Otto (2009, p. 10), que:

Diversos conceitos sobre homem e a sociedade, bem como inúmeros pontos
de vista ontológicos, epistemológicos e axiológicos foram fundados em
diferentes interpretações teóricas sobre Pedagogia Social. Há, inclusive,
algumas aspirações políticas e ideológicas contidas nessas construções.
Além disso, há várias características e elementos singulares ligados a fatores
econômicos, sociais e políticos nas diferentes tradições nacionais da
Pedagogia Social.

Dessa forma, é possível discutirmos a Pedagogia Social, considerando também as leis
que fundamentam suas ações. O Artigo 205 da Constituição Federal do Brasil de 1988 diz
que: “A Educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996 diz, no seu Artigo 1º, “A Educação
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações
culturais”; (grifos meus).
Ainda segundo Silva (2009), encontramos nos escritos sobre Pedagogia Social,
referências a Paulo Freire, como precursor da Educação Social, que, associando suas práticas
à postura de educador social, pregava e agia a favor da emancipação do educando, buscando
suas bases na realidade do mesmo. Considerado entre os estudiosos da Educação Popular um
sistematizador das práticas socioeducativas, Freire é uma referência sempre presente nos
escritos sobre Pedagogia Social, apesar de nunca ter usado este termo em seus textos. Todo o
debate que realiza em torno da educação o coloca em lugar de destaque no que se refere ao
embasamento das questões socias na necessidade de tomada de consciência das relações entre
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opressores e oprimidos, bem como a possibilidade de se fazer isso através da educação para a
emancipação. Enfim, um autor comprometido verdadeiramente com a vida, uma vida que
deve ser vivida como “prática da liberdade”. Segundo Freire (2008, p. 62):

Desde o começo mesmo da luta pela humanização, pela superação da
contradição opressor-oprimido, é preciso que eles se convençam de que esta
luta exige deles, a partir do momento em que a aceitam, a sua
responsabilidade total. É que esta luta não se justifica apenas em que passem
ter liberdade para comer, mas liberdade para criar e construir, para admirar e
aventurar-se. Tal liberdade requer que o indivíduo seja ativo e responsável,
não um escravo nem uma peça bem alimentada da máquina.

A condição de ter a liberdade, não é a de não ser mais escravo, mas ter liberdade de
reflexão e ação, liberdade de agir a partir da própria consciência que não é mais oprimida.
Para a realização de uma prática pedagógica de Pedagogia Social que envolve ação
socioeducativa, é necessária uma prática emancipada e crítica, superando o assistencialismo e
trabalhando em favor da dialogicidade e da superação da dicotomia opressores-oprimidos.
Considerando que a legislação nacional ratifica a necessidade da Educação ser
considerada, para além da ação individual, vista aqui como ação coletiva, comunitária e,
sobretudo, pautada no saber fazer socioeducativo, observa-se que, dentre seus objetivos,
segundo Caliman (2008), o prioritário seria o de agir sobre a prevenção e a recuperação das
deficiências de socialização, e, de modo especial, nos locais onde as pessoas são vítimas da
insatisfação de suas necessidades fundamentais.
Existem alguns âmbitos onde a Pedagogia Social acontece de modo mais evidente:
Educação de Adultos, Educação de jovens em situação de risco, recuperação e reinserção
social dos sujeitos toxicodependentes, e orientação escolar de alunos atingidos por fortes
condicionamentos sociais (pobreza, exclusão social, desagregação familiar). Todas estas
esferas da Pedagogia Social trabalham no propósito de desenvolver um bem-estar social e a
superação de condições de sofrimento e marginalidade, realizando o exercício da cidadania e
da promoção social.
Considerando a diversidade de práticas da Pedagogia Social, acrescentamos Trilla:
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O âmbito referencial da Pedagogia Social está formado por todos os
processos educativos que compartilham no mínimo, dois ou três dos
seguintes atributos: dirigem-se prioritariamente ao desenvolvimento da
sociabilidade dos sujeitos; têm como destinatários privilegiados indivíduos
ou grupos em situações de conflito social; têm lugar em contextos ou por
meios educativos não formais. (2006, p. 16)

Quanto ao último atributo descrito por Trilla: “têm lugar em contextos ou por meios
educativos não formais”, reconhecemos a ação ampliada da Pedagogia Social nos espaços não
formais de educação, mas afirmamos que a Pedagogia Social pode ser desenvolvida em
escolas que atuam com situações extremas de vulnerabilidade social, como é o caso das
escolas analisadas nesta pesquisa.
A Pedagogia Social também visa provocar o autoconhecimento na relação com o
outro, reconhecendo principalmente que a Educação se dá pela participação social, e pode ser
alcançada nas práticas coletivas de organização da comunidade.
As discussões e a sistematização da Pedagogia Social como ciência no Brasil vêm
crescendo consideravelmente, nos últimos anos, entretanto, as práticas são muito mais
presentes e visíveis a população. Há um aumento no número de ONG´s (Organizações Não
Governamentais) e de espaços educativos não formais por todo País, o que reflete as ações de
políticas públicas nos últimos anos no Brasil, além da organização civil e da articulação das
comunidades em torno das questões sociais emergentes.
No Brasil, algumas experiências acadêmicas começam a formalizar a Pedagogia
Social como campo de pesquisa e atuação. A Universidade Católica de Brasília possui uma
disciplina de mestrado e doutorado em Educação denominada Pedagogia Social, ministrada
pelo Professor Doutor Geraldo Caliman.20 Esta disciplina faz parte da grade curricular e tem
como objetivo oferecer aos alunos instrumentos de análise sociopedagógica do
comportamento juvenil, para que possam construir soluções metodológicas no âmbito da
Pedagogia Social.21 É desenvolvida em quarenta cinco horas/aulas e tem como ementa:

20

O “Professor Doutor Geraldo Caliman é o maior especialista em Pedagogia Social no Brasil”, segundo
depoimento oral do Professor Doutor Roberto da Silva, livre-docente em Pedagogia Social pela USP, no III
CIPS – Congresso Internacional de Pedagogia Social. Mais informações sobre Caliman, ver site:
http://sites.google.com/a/redesalesiana.net/www/homepage. Acesso em: 5 de setembro de 2010.
21
Informações obtidas no plano de curso da disciplina Pedagogia Social, cedido para esta dissertação, pelo
Professor Doutor Geraldo Caliman.
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Teorias das necessidades humanas. Marginalidade, exclusão social e risco.
Paradigmas que interpretam historicamente a exclusão social e a
delinqüência juvenil. Pedagogia Social: concepções e objeto. Pedagogia
social no Brasil. Âmbitos de atuação da Pedagogia Social. Respostas da
educação aos problemas comportamentais dos jovens. Metodologia
pedagógica em âmbito sócio-educativo: teorias, práticas e métodos de
pesquisa. O educador social identidade, campo, competências.

A disciplina ainda contempla, como estudo de conteúdos, a questão da marginalidade
da juventude e os paradigmas contemporâneos da exclusão social. Até então não encontramos
registros de disciplinas que discutam a Pedagogia Social, como objetivo principal, nos
currículos dos cursos de Pedagogia. É recorrente a frequência de disciplinas nos currículos de
Pedagogia com as nomenclaturas Educação em Espaços Não Escolares e Estágio em
Educação Não Formal, mas que não contemplam em seu conteúdo estudos sobre Pedagogia
Social.
Silva (2009) organizou com outros pesquisadores um grupo de pesquisa para a
discussão da Pedagogia Social. Este grupo reúne mestrandos, doutorandos e demais
pesquisadores que buscam ampliar os debates em torno da Pedagogia Social, focando suas
pesquisas em diferentes aspectos, como formação dos educadores sociais, profissionalização e
legitimação dos educadores sociais, práticas e projetos diferenciados com o intuito
socioeducativo, além da discussão sobre educação com crianças e jovens nas ruas ou em
cumprimento de medidas socioeducativas.
Para Sanna Ryynannen (2009), pesquisadora filandesa que atualmente desenvolve
pesquisa de doutorado na Universidade de Tampere, na Filândia, e estuda a Pedagogia Social
do Projeto Axé, na Bahia, o Brasil está em fase crescente de estudos sobre Pedagogia Social.
Segundo a autora:

Posso afirmar que o Brasil está em fase de sistematização da Pedagogia Social
como área de formação. Isso não significa que a Pedagogia Social já não exista
no país, muito pelo contrário. Ressalte-se que no Brasil a história das
abordagens que podem ser classificadas como sócio pedagógicas é longa e a
tradição sócio pedagógica é forte, incluindo, por exemplo, o movimento da
Educação Social de Rua (ESR), o Movimento Nacional de Meninos e Meninas
de Rua (MNMMR), e os Centros de Defesa da Criança e do Adolescente.
(RYYNANEN, 2009, p. 70)
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Na Bahia, encontramos diferentes práticas de educação social, especialmente projetos
voltados para a infância e a juventude em situação de risco social. Estes projetos, financiados
em parte pelo poder público e pela iniciativa privada, vêm tendo destaque em comunidades
das periferias da capital Salvador, assim como em cidades do interior do Estado.
Os eventos acadêmicos também vêm favorecendo o avanço dos estudos na área da
Pedagogia Social no Brasil. Nos anos de 2006 e 2008 foram realizados em São Paulo, na
Faculdade de Educação da USP, o I e o II CIPS – Congresso Internacional de Pedagogia
Social, que resultou no livro publicado recentemente Pedagogia social (2009), uma coletânea
com textos de nove autores que discorrem sobre a Pedagogia Social no Brasil e no mundo.
Estes congressos oportunizaram interlocuções sobre Educação Indígena, Educação em Saúde,
Educação em Cidadania e Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação no Campo,
Educação Rural, Educação em Valores, Educação para a Paz, Educação e Trabalho, Educação
Política, Educação de Trânsito, Educação Hospitalar e Educação Alimentar.
Em 2010, entre os dias 21 e 25 do mês de abril, aconteceu o III CIPS22 (Congresso
Internacional de Pedagogia Social: uma profissão para quem faz educação popular, social e
comunitária no Brasil), com representação de diversos países: Alemanha, Espanha, Argentina,
Cuba, Uruguai, e educadores sociais brasileiros vinculados a múltiplas instituições, desde
fundações financiadas por empresas privadas, ONG’s, CREAS (Centro de Referência
Especializado de Assistência Social) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) até
secretarias municipais e estaduais de Educação, que oferecem formação para seus educadores
nas áreas da Pedagogia Social.
O congresso reuniu também pesquisas e práticas mais atuais da ação socioeducativa,
contemplando assim aqueles que acreditam na Educação Não Formal, bem como aqueles que
fazem a opção pela utilização das referências e práticas da Pedagogia Social. Na
oportunidade, foram anunciadas pesquisas já publicadas e outras inéditas sobre os conceitos e
implicações do trabalho na área da educação social.
É oportuno destacar aqui uma das conferências do congresso: “Pedagogia Social ou
Educação Não Formal”, mediada pela Professora Doutora Evelcy Monteiro Machado, com a
22

Para maiores informações sobre Pedagogia Social no Brasil, publicações, vídeos e grupos, ver site:
http://portaldapedagogiasocial.org/.
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participação do Professor Doutor Elie Ghanem. Nesta mesa, discutiu-se a polêmica recente
em torno das duas correntes, Educação Não Formal e Pedagogia Social: “Seria uma disputa
conceitual ou de nomenclaturas?” Questionamento feito por Ghanem, na sua fala e que
parecia ser um dos maiores questionamentos dos participantes do Congresso. As respostas são
encontradas à medida que nos debruçamos sobre as leituras e as defesas feitas em torno dos
autores que sustentam suas ideias, entre eles Gohn (2010), representando a Educação Não
Formal, e Silva (2009), na vertente da Pedagogia Social. Ambos, autoridades na área que
defendem, sustentam a ideia em comum de que tanto a Pedagogia Social como a Educação
Não Formal trabalham no sentido da conquista da emancipação crítica dos sujeitos
envolvidos, e na busca da cidadania através da ação socioeducativa.
Enquanto a Pedagogia Social admite ser também “uma fundamentação teórica para
formação do educador social, com a vertente acadêmica baseada nos autores alemães,
franceses e portugueses” (SILVA, 2010)23, a Educação Não Formal tem como conceito,
segundo o mais recente livro publicado sobre o tema por Gohn (2010, p. 33):
Um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a
cidadania, entendendo o político como a formação do individuo para
interagir com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas
socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que envolve
organizações/instituições, atividades, meios e formas variadas, assim como a
multiplicidade de programas e projetos sociais.

A autora deste livro Educação Não Formal e o Educador Social: atuação no
desenvolvimento de projetos sociais busca reafirmar sua opção pelo termo Educação Não
Formal, assim como faz uma revisão da literatura sobre a utilização do termo, convidando o
leitor a um entendimento sobre a consistência teórica e prática da Educação Não Formal.
Traça o histórico do seu percurso como pesquisadora na área, além de conceituar e diferenciar
o seu objeto de estudo, a Educação Não Formal, das demais áreas da educação, trazendo
outras categorias como: Educação Extra-escolar, Educação de Adultos, Educação Popular,
Educação Sociocomunitária, Educação Permanente, Educação para a vida, até chegar a
Educação Social e Pedagogia Social. Ao fazer estas diferenciações, deixa demarcado que a
Educação Não Formal não se restringe a um recorte socioeconômico, ou seja, “a educação
não formal deve ser vista pelo seu caráter universal, no sentido de abranger e abarcar todos os
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Narrativa oral do Professor Doutor Roberto da Silva, na abertura do III CIPS, realizado na USP, em abril de
2010.
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seres humanos, independente de classe social, idade sexo, etnia, religião, etc.” (GOHN, 2010,
p. 25)
A produção em torno da Pedagogia Social como ciência, ou Teoria Geral da Educação
Social, ou fundamentação teórica para a formação do educador social, ou profissão ou ainda
campo curricular, vem ganhando destaque e se consolidando, à medida que se constroem
grupos de estudos e pesquisas. Os autores que se apropriam da categoria teórica Pedagogia
Social justificam a não utilização do termo Educação Não Formal, por acreditarem que o
prefixo “Não” conota certa informalidade e o entendimento equivocado de práticas
desestruturadas, favorecendo a ausência de investimentos de políticas públicas na área.
Segundo Silva (2009, p. 26):
A produção acadêmica brasileira mais específica sobre o tema tem início
com o livro Desafios, riscos e desvios (1998) de Geraldo Caliman, pedagogo
brasileiro que concluiu mestrado e doutorado em Pedagogia Social na
Università Pontificia Salesiana, em Roma, e depois coordenou este mesmo
curso.

Ainda de publicação brasileira, temos os livros A presença da Pedagogia-teoria e
prática da ação sócio-educativa (1999), de Antônio Carlos Gomes da Costa e, do mesmo ano,
A Pedagogia Social de rua (2001), de Maria Stela Santos Graciani. Estes dois autores são
referências para a discussão do trabalho aqui proposto. Costa registra suas experiências
significativas, desenvolvidas com jovens em privação de liberdade, afirmando que a presença
construtiva na vida de um jovem em dificuldade pessoal e social é, pois, a primeira e a mais
primordial tarefa do educador que aspira um papel emancipador na vida dos seus educandos.
Já Graciani, com uma larga experiência com crianças e jovens em situação de rua,
debate, com o respaldo de quem vive na sua prática a luta contra a violação de direitos destes
sujeitos sociais de direitos e desejos, também faz parte do CONANDA24 (Conselho Nacional
do Direito das Crianças e dos Adolescentes), e escreveu o primeiro documento que
fundamentou os debates para a produção do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo).
Ao apresentar diferentes conceitos de Pedagogia Social, se faz oportuno registrar
nossas inquietações e interrogações acerca da temática Pedagogia Social, por estar no Brasil,
24

Mais informações no site da Presidência da República, Secretaria
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/conselho/conanda/.
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num momento de construção de fundamentos teóricos e metodológicos que auxiliem nos
estudos sobre as práticas; mas se faz importante, sobretudo, destacar que, apesar de
compreendermos a Pedagogia Social através dos autores citados, pensamos que:
- A Pedagogia Social é uma ação educativa e social que atua na construção, ou, em
alguns casos, reconstrução, do saber e vivência social, ou seja, a educação que prioriza os
valores sociais e humanos, não desconsiderando os conhecimentos que são necessários para a
realidade dos sujeitos que participam da prática pedagógica;
- A Pedagogia Social deve ser uma prática pedagógica e social, mediada por
pedagogos, que possam atuar de forma reflexiva e crítica, com uma formação específica em
educação social e um desejo de atuação dedicada às emergências sociais e, sobretudo,
conscientes de que são sujeitos sociais de mudança;
- A Pedagogia Social realizada pelos pedagogos deve priorizar, portanto, um sentido
de expansão da ação socioeducativa, sejam os educandos crianças, jovens ou adultos; os
pedagogos devem atuar como multiplicadores de ações sociais pautadas em mudanças
efetivas, de modo que o social atue em suas realidades de maneira recíproca, intervindo e
modificando suas comunidades como cidadãos e cidadãs.
Estes três pontos sintetizam o nosso pensamento sobre os caminhos que devem ser
percorridos pelos educadores/professores, e prioritariamente pedagogos, para atuarem
conscientes da importância da sua formação e da responsabilidade sociopolítica da prática
pedagógica mediada com reflexão, crítica e transformação.

2.4 Formação do professor e educador social frente à Pedagogia Social: desafios e
perspectivas

Para debatermos a formação docente é oportuno um rápido passeio pelo conceito do
termo formação. É Garcia (1999), pesquisador espanhol, que apresenta de maneira clara as
distintas compreensões sobre o termo. Para o autor, existem múltiplas perspectivas para se
pensar a formação:
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O conceito formação é geralmente associado a alguma atividade, sempre que
se trate de formação para algo. Assim, a formação pode ser entendida como
função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou de saber-ser que
se exerce em benefício do sistema sócio-econômico, ou da cultura
dominante. A formação pode também ser entendida como um processo de
desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza com um duplo
efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de
experiências dos sujeitos. Por último, é possível falar-se de formação como
instituição, quando nos referimos à estrutura organizacional que planifica e
desenvolve as atividades de formação. A formação pode adotar diferentes
aspectos conforme se considera o ponto de vista do objeto, ou do sujeito.
(GARCIA, 1999, p. 2)

O autor registra ainda que pressupõe engajamento, vontade e desejo do formando em
relação à própria formação. É o indivíduo, a pessoa, o responsável último pela ativação e
desenvolvimento dos processos formativos, o que não significa dizer que a formação seja
autônoma, mas acredita-se que dependa fundamentalmente do querer ser e estar no espaço de
formação e atuação, como docente, para que a prática pedagógica seja significativa.
Segundo André (1999), ao discutir o Estado da Arte da Formação de Professores no
Brasil, de 1990 até 1996, mostra que a produção de dissertações e teses quase dobrou neste
período, enquanto sobre a temática formação do professor foram produzidos um total de 284
trabalhos. Sobre formação inicial, de 216 estudos (76%), 42 (14,8%) abordam a formação
continuada e 26 (9,2%) discutem identidade docente e profissionalização. Os números da
pesquisa, coordenada por Marli André, demonstram que a formação inicial em uma parte da
década de 1990 foi o tema de maior interesse para aqueles que se debruçam sobre as
implicações da formação para os professores.
Sobre formação inicial, Garcia (1999, p. 12) explicita: “Não se pode pretender que a
formação inicial ofereça produtos acabados, mas sim compreender que é a primeira fase de
um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional.” É prudente entender,
portanto, que a pauta da formação inicial é uma discussão em foco para pesquisadores, por
apresentar ainda resultados não satisfatórios para a maioria daqueles que a vivenciam, mas se
faz mister considerar, sobretudo, que a formação é um processo contínuo, que se articula de
novos saberes ao longo das experiências vivenciadas em grupos e em contato com as próprias
histórias de vida e singularidades.
Nóvoa (2002) entrelaça a formação de professores ao exercício do trabalho
pedagógico, assumindo que para que uma delas ocorra é necessária a vivência na outra esfera,
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ou seja, para formar o professor, a análise deve ser mais ampla, considerando as políticas
educativas e a profissão docente. Segundo o autor:

A formação contínua deve contribuir para mudança educacional e para
redefinição da profissão docente. Nesse sentido, o espaço pertinente da
formação contínua já não é o professor isolado, mas sim o professor inserido no
corpo profissional e numa organização escolar. Por isso é importante ultrapassar
a lógica dos catálogos (ofertas diversificadas de cursos e ações de formação a
freqüentar pelos professores) e construir dispositivos de partenariado entre
todos os atores implicados no processo de formação contínua. (NÓVOA, 2002,
p. 38).

Um ponto fundamental que é necessário destacar é a formação entendida como função
social. No caso da Pedagogia Social, o trabalho a ser desenvolvido é basicamente pautado
nas demandas sociais, o que torna o educador um agente social de mudança. Segundo a
pesquisadora Soares (2008), que utiliza o termo “agente social de mudança”, os educadores
e os formadores de educadores devem proporcionar a mudança como agentes nos ciclos
educativos, e complementa: “Os saberes e as práticas que envolvem a docência são uma
construção social e histórica. Entrecruzam-se, na sua configuração, interesses e perspectivas
de caráter econômico, político, ideológico e cultural, muitas vezes conflitantes”. (2008, p.3)
Na Pedagogia Social, o campo de atuação confronta-se com características marcantes
da sociedade brasileira, tais como: segregação e desigualdade social, pobreza, preconceitos,
discriminação ética, política e racial, e a presença cada vez maior de violência e
criminalidade, que alcançam crianças e jovens.
Diante da realidade vivenciada pelos que atuam na Pedagogia Social, é preciso
caminhar com a reflexão pautada na ação para a transformação, ou seja, como agentes sociais
de mudança, um trabalho vinculado à família, à comunidade, à cultura e à sociedade.
Considerando a urgência de se pensar a formação docente para uma Pedagogia Social
no Brasil, constatamos, infelizmente, que os cursos de graduação direcionados a capacitar
professores que atuarão em escolas localizadas em comunidades em risco social ou em
espaços não formais de educação, não oferecem, ou oferecem de forma incipiente, disciplinas
que destaquem as práticas da educação social.
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Geralmente, os estudantes de graduação, tratando-se aqui do curso de Pedagogia,
passam pela experiência de estágio em espaços escolares, durante três ou quatros semestres, e
no último momento da formação podem escolher atuar como estagiários em espaços não
formais de educação, onde deve ser desenvolvida a ação socioeducativa.
Esta inserção da importância do estudo e legitimação do pedagogo fora da educação
formal, mas atuando como professores ou educadores sociais, só aparece, no Brasil, após as
exigências impostas pela LDB 9.394/96, quando a maioria dos cursos são convidados a
incorporar em seus currículos disciplinas que tratem da formação, para além dos espaços
formais de ensino e aprendizagem.
Já foi iniciada uma proposta de formação de educadores em Pedagogia Social, através
da implantação do curso de Pós-Graduação em Educação Social, pela Universidade Católica
de Brasília, coordenado pelo Professor Doutor Geraldo Caliman. Este curso foi oferecido
através de um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), o que possibilitou o seu
acompanhamento, por educadores geograficamente distantes da Universidade Católica de
Brasília, dos estudos sobre Pedagogia Social.25
Caliman (2009) descreve em um de seus artigos o programa do curso de Pedagogia
Social da Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), que tem como objetivo a formação
de ‘experts’, pesquisadores, docentes e operadores, com competência sociopedagógica, no
setor da Educação, para a reeducação de sujeitos em idade evolutiva, com problemas de
marginalização, desadaptação social e comportamento desviante. formação que acontece na
Faculdade de Ciências da Educação. O autor apresenta também de forma resumida o currículo
em ciclos:
O primeiro ciclo tem como objetivo formar educadores profissionais
(educatori profissionali), algo parecido com a nossa licenciatura no Brasil.
Os estudantes se preparam para atuar nas comunidades terapêuticas para
toxicodependentes, nas comunidades e abrigos para menores, no
atendimento da terceira idade, etc. Durante o segundo ciclo os estudantes
entram em um percurso formativo teórico projetual que tende a formar, mais
25

A Cátedra UNESCO Juventude Educação e Sociedade, através da assessoria científica e acadêmica do Prof.
Dr. Geraldo Caliman, que ensina Pedagogia e Educação Social no Programa de Educação da UCB, uniu-se a
alguns parceiros para viabilizar um curso a distância para a formação de Educadores Sociais. Os parceiros foram:
a Conferência dos Salesianos do Brasil (CISBRASIL), com o financiamento corporativo; a Cátedra UNESCO,
com o assessoramento científico e acadêmico, e a Católica Virtual, com a experiência tecnológica em educação
a distância. O curso é aberto a todos os profissionais da área da Educação Social, que já tenham se formado na
graduação. Disponível em: <https://sites.google.com/a/redesalesiana.net/www/homepage>. Acesso em: 07 de
janeiro de 2011.
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que educadores sociais, os pedagogos sociais. Esses profissionais que são
preparados para atuarem na intervenção de instituições sociais, levam mais
tempo na formação e fazem um mestrado ou doutorado voltados para a vida
acadêmica. O terceiro ciclo capacita para as atividades do ensino, da
pesquisa e da gestão em maior grau. (CALIMAN, 2009, p. 57)

No III Congresso Internacional de Pedagogia Social, a questão da profissionalização
do educador social e a formação de professores e educadores para atuação na Educação Não
Formal e na Pedagogia Social foi um dos temas marcantes. Uma questão de debate entre os
pesquisadores é sobre os saberes experienciais, que por vezes condicionam a atuação dos
sujeitos (educadores e agentes sociais comunitários) que atuam na educação social, pois as
formações específicas são recorrentes e não qualificam estes profissionais para a práxis
educativa e social. Sobre o saber experiencial dos professores, recorremos a Tardif (2002,
p.109):

É um saber sincrético e plural que repousa não sobre um repertório de
conhecimentos unificado e coerente, mas sobre vários conhecimentos e
sobre um saber fazer que são mobilizados e utilizados em função de
contextos variáveis e contingentes da prática profissional. É um saber
heterogêneo, pois mobiliza conhecimentos e formas de saber fazer
diferentes, em lugares variados, em momentos diferentes: história de vida,
carreira, experiência de trabalho.

Ao considerar os saberes experienciais dos educadores sociais e professores que atuam
na educação social, oportuno se faz ratificar as singularidades do trabalho neste âmbito, por
possuir características que lhes são peculiares, como o risco social e de vida. Nesse sentido, é
necessário fortalecer as ações socioeducativas com profissionais que tenham a compreensão
da educação como transformação social, a fim de que estes não se tornem reféns e
multiplicadores do sistema atual neoliberal, que se utiliza de políticas assistencialistas em
detrimento de ações sociais que possibilitem a tomada de consciência e o crescimento
intelectual e moral dos sujeitos envolvidos.
O trabalho de educador social no Brasil é realizado por homens e mulheres com
formação inicial ou até mesmo com sujeitos que não tiveram acesso à educação formal. Esta
situação pode ser percebida em lideranças comunitárias ou de movimentos sociais que
conquistaram a leitura de mundo e construíram sua formação na militância política e social.
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Nestes casos, o que observamos é que muitas vezes estas pessoas não acreditam possuir o
direito a sua formação acadêmica e denominam-se por vezes autodidatas. Outros, ao
conviverem no universo de práticas educativas, constroem percursos longos na educação
formal, alcançando graus de especializações em níveis de mestrado e doutorado, e continuam
com a atuação na educação social, fortalecendo os ideais de cidadania, emancipação e
autonomia intelectual.
Machado (2010)26 apresenta uma diferenciação quando trata da Pedagogia Social
realizada por professores dentro da escola. Muitos autores consideram que a Pedagogia Social
realiza-se prioritariamente nos espaços de educação não formais e não escolares. Entretanto, a
autora, pedagoga e doutora na área da Pedagogia Social, registra as possibilidades de atuação
dos professores ou educadores na escola, são elas: construção de vínculos com as famílias;
relações com as comunidades, desenvolvendo projetos e parcerias; práticas dos educadores e
professores voltados para o intento social; práxis com conteúdos transversais que promovam
educação para a cidadania e a formação do educador neste espaço com o objetivo
socioeducativo.
Na mesma oportunidade, foi discutido como pode acontecer a formação destes
educadores ou professores em atuação na Pedagogia Social, considerando que uma das
questões recorrentes é a ausência de material sistematizado e a carência de formadores de
professores e educadores, pois, segundo Machado “os formadores de educadores estão
aprendendo juntos a criar cursos e formações para que se possa falar de Pedagogia Social e
Educação Não Formal”.
Para Gohn (2010), o aprendizado do educador social, numa perspectiva de Educação
Não Formal, é dialético, ou, numa mão dupla, ele aprende e ele ensina. “O diálogo é o meio
de comunicação. Mas a sensibilidade para entender e captar a cultura local, do outro, do
diferente, do nativo daquela região, é algo primordial.” (2010, p. 51)
No que se refere à profissionalização dos Educadores Sociais, podemos destacar os
avanços recentes com a criação da ABRAPSocial (Associação Brasileira de Pedagogia
Social), em 2010, em substituição à ABES (Associação Brasileira de Educação Social). A
ABRAPSocial conta com o apoio da AIEJI (Associação Internacional de Educadores e
Educadoras Sociais).
26

Narrativa oral da Professora Doutora Evelcy Monteiro Machado na mesa intitulada: Pedagogia Social ou
Educação Não Formal, no III CIPS, realizado na USP, em abril de 2010.
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Outro fortalecimento para categoria é o Projeto de Lei 5346/2009, que regulamenta a
profissão do Educador Social.27 Uma das conquistas desta categoria é a inclusão dos
educadores sociais no COB (Classificação Brasileira de Ocupações), documento do
Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, mencionando, no código 5.153, os trabalhadores
de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco, que incluem os Educadores
Sociais.
Da formação até a profissionalização dos sujeitos que realizam a prática da educação
social, parece-nos que o caminho é longo e ainda em construção. Gómez (2010)28 apresenta
uma lista de prioridades a serem trabalhadas na formação do educador social, considerando:
capacidades e conhecimentos polivalentes e diversos; interpretação e projeção em sua
complexidade e diversidade na ação e intervenção socioeducativa; mentalidade aberta à
pluralidade de saberes e metodologias e a clara vocação praxiológica.
Acreditamos que importa, para os formadores de educadores ou professores que atuem
na Educação Social, a busca por uma formação pedagógica que oriente os sujeitos a uma
prática pedagógica pautada em marcos educativos focados na ação socioeducativa, ou seja, o
saber fazer e ser no desenvolvimento do trabalho em busca da consciência coletiva.

27

Atualmente, o projeto, criado pelo deputado Chico Lopes do PCdoB do Ceará, encontra-se em tramitação e
passou por diversas audiências públicas com associações de educadores sociais dos Estados brasileiros.
28
Narrativa oral do Professor Doutor José Antonio Caride Gómez, da Faculdade de Ciências da Educación,
Departamento de Teoria da Educación, Historia da Educación e Pedagogia Social da Universidade de Santiago
de Compostela, Espanha. Conferência: De la formación a profissionalización: los desafios da Pedagogia Social,
realizada no III CIPS, na USP, em abril de 2010.
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3. JUVENTUDE, ESCOLA E VULNERABILIDADE SOCIAL

Eu acredito é na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão
Eu ponho fé é na fé da moçada
Que não foge da fera e enfrenta o leão
Eu vou à luta é com essa juventude
Que não corre da raia à troco de nada
Eu vou no bloco dessa mocidade
Que não tá na saudade e constrói
A manhã desejada...
Gonzaguinha

Iniciamos este capítulo citando o poeta Gonzaguinha que, em “Eu vou à luta”, propõe
um pensar sobre a ‘rapaziada que segue em frente e segura o rojão’, procurando demonstrar
uma delimitação da categoria juventude e a qual rapaziada estamos nos referindo.
Abordaremos, portanto, questões relativas à situação dos jovens brasileiros que
possuem determinadas dificuldades para ingresso no mercado de trabalho, assim como a
dificuldade de permanência nos espaços escolares. Também são estes mesmos jovens que
desejam novas descobertas e a conquista de espaços, novos lócus de aprendizagem, de
trabalho, de exercício da cidadania, de materialização dos sonhos e de projetos para o
presente.

3.1 Juventudes, como as entendemos?

Tratar da juventude envolve diversos aspectos a serem analisados, e prioritariamente é
interessante sinalizar que não existe apenas uma juventude ou apenas uma cultura juvenil,
mas uma multiplicidade delas que vão se diferenciar a depender das condições históricas e
sociais.
Pais (2003) amplia a ideia única de jovem, utilizando o termo Juventudes. Portanto,
para o autor:

A juventude começa a ser uma categoria socialmente manipulada e
manipulável e, como refere Bordieu, o fato de se falar dos jovens como uma
‘unidade social’, um grupo dotado de ‘interesses comuns’ e de se referirem
estes interesses a uma faixa etária de idades, constitui, já de si, uma evidente
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manipulação. Na verdade nas representações correntes da juventude, os
jovens são tomados como fazendo parte de uma cultura juvenil ‘unitária’. No
entanto a questão que se coloca a sociologia da juventude é a de explorar não
apenas as ‘similaridades’ entre os jovens, mas também, e principalmente, as
‘diferenças sociais’ que entre eles existem. (PAIS, 2003, p. 28)

Estas diferenças sociais apontadas por Pais são notadas na cidade de Salvador,
principalmente por apresentar heranças históricas de discriminação e exclusão social voltadas
para a majoritária população negra, como herança histórica do nosso processo de colonização
e, sobretudo, de escravidão do povo negro. Inclui-se também a população que reside nas
periferias da cidade, como nos demais centros urbanos, onde encontramos a juventude em
constante procura de espaços de lazer, trabalho e novas perspectivas.
A intenção é falar sobre os jovens conhecidos das calçadas dos grandes centros
urbanos, que frequentam as praças públicas e as ruas diuturnamente à procura de trabalho ou
de outra ocupação que resulte numa rápida solução para o alimento de cada dia, ou mesmo
dos jovens que convivem com suas famílias, e frequentam a escola regularmente, entretanto
com poucas, ou quase nenhuma condição de acesso a bens materiais e culturais fundamentais,
imersos no contexto do capitalismo globalizado, almejando uma demarcação de espaço na
sociedade. Trata-se de outros meninos e meninas:
Sabidos meninos, moleques, malandros...
Sabidos meninos que atravessam o dia e a noite
Sabidos moleques que atravessam a vida e a morte
Sabidos malandros, mal-queridos, bem-queridos que atravessam a punição
Salvem-se quem puder!
Me salve! Nos salvem?
Quem ouvirá?
Quem virá?
Quem ajudará a mudar a profunda certeza da rua, da solidão?
Quem trará a nova, a oculta e a desejada outra realidade?
Casa, comida, trabalho, sabor, saber, chão!
A gente não quer só o pão.
Sabidos meninos, moleques, malandros...
Meninos do sinal
Moleques de sorrisos e de tristezas diuturnas
Malandros que gingam além da felicidade desejada
Meninos que saem do chão
Moleques que querem bem mais que feijão
Malandros que surrupiam a dor
Meninos que trocam calor e tocam o amor
Moleques que são de concretização
Malandros que suam para mais um patrão.
Sabidos meninos, moleques, malandros...
Quem vê a mim, a você, a nós?
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Quem passa e me observa?
Quem pára e me enxerga?
Quem é você com esse olhar do outro, pelo outro?
Quem é você que olha pelo outro lado da janela?
Quem é aquele que diz que não posso mais não?
Quem é aquele que me daria a mão?
Sabidos meninos, moleques, malandros...
Sabe onde eu moro?
Sabe o que vejo?
Sabe o que como?
Sol, Chuva, Sereno, Desejo!
Sabe quem sou?
Sabidos meninos, moleques, malandros...29

Esta poesia nos propõe uma reflexão em torno da situação da juventude no Brasil, e
como ela é vista pela sociedade contemporânea: ora percebida como uma fase de vida na qual
surgem conflitos entre escolhas e ausências de oportunidades; ora vista como um problema
social que as políticas públicas, e ainda menos a sociedade civil, conseguiram compreender.
O tratamento da juventude como uma categoria teórica e não apenas um problema
social é inaugurado no século XX. Até aqui, diversas correntes divergiram no intento de
conceituar e discutir as especificidades da juventude. Desde a corrente geracionista, nos anos
20, passando pela Escola de Chicago, que compreendia os jovens numa concepção da
adolescência a partir da psicologia, nos Estados Unidos, e a corrente classista.
As duas correntes que imperam nos estudos sobre juventude, geracionistas e classistas,
diferem:
A primeira (geracional) fundamenta-se na teoria de socialização
desenvolvida pelo funcionalismo e na teoria das gerações e entende a
juventude como uma fase de vida, constituída por um grupo etário
homogêneo. A segunda corrente (classistas) qualifica o olhar em torno
da questão social e apresenta significado mais amplo às demandas
relativas às relações de gênero e de etnia, por exemplo, presentes no
interior do debate referentes às classes sociais. (PAIS, 2003, p. 14)

Pais (2003) destaca ainda que na corrente classista as desigualdades sociais marcam os
caminhos da juventude, pois, para esta corrente, as culturas juvenis são sempre culturas de
classe, resultado das

oposições entre estas. Entretanto, as “trajetórias e as relações, o

território e o tempo histórico admitem condicionalismos, mas não determinam o percurso dos
29

Poesia de Cândida Andrade de Moraes, produzida para a disciplina Educação e Pluralidade Cultural,
ministrada pela Professora Doutora Narcimária Patrocínio da Luz, do Mestrado em Educação e
Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (PPGEduc-UNEB), em 2009.
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jovens”, haja vista que cotidianamente “novos campos de possibilidades” surgem como outros
possíveis caminhos.
Em O Manifesto Comunista, publicado em 1848, a luta de classes aparece de maneira
explícita e determinada pelas relações entre proletários e burgueses, ou poderíamos dizer, no
cenário atual, opressores e oprimidos, e de algum modo podemos pensar sobre o
“condicionamento” que o embate entre as classes sociais proporciona à juventude.

O que distingue nossa época – a época da burguesia – é ter simplificado a
oposição de classes. Cada vez mais a sociedade inteira divide-se em dois
grandes blocos inimigos, em duas grandes classes que se enfrentam
diretamente: a burguesia e o proletariado. A burguesia controla cada vez
mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população.
Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a
propriedade em poucas mãos. (MARX e ENGELS, 2001, p. 31)

“Proletários de todos os países, uni-vos!” Assim a narração do Manifesto clama pelos
proletariados, afirmando que “a história de toda a sociedade até nossos dias, é a história da
luta de classes”. Para tanto, os autores constroem uma lógica histórica, ratificando que, cada
vez mais, a sociedade inteira divide-se em dois grandes blocos: “Homem livre e escravo,
patrício e plebeu, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos.”
A narração, por tão enfática, desejosa de tornar visível o lugar da burguesia na
sociedade, chega a fazer uma exaltação à mesma; o interesse em unir e conscientizar o
proletariado parece ser uma tentativa realista, de cunho moral, e apaixonada pela vida, pois,
apesar da forma desmascarada de tratar a ação da burguesia, existe um apelo para que o
proletariado concretize uma saída do lugar de explorados para sujeitos autônomos.
Parágrafos seguidos anunciam em frases curtas a burguesia, passando pela relação
desta com a religião, a família, a moral, os sentimentos, as profissões e a transformação da
percepção da sociedade, mostrando como é possível ser envolvido pelo ‘véu’ de sensualidade
do consumo e da produção em massa.
Este mesmo “véu do consumo e da produção em massa” afeta diretamente a relação de
percepção da juventude sobre a vida e, na efervescência do século XXI, onde o Capital,
também anunciado por Marx, é peça central no cenário da sociedade e suas interfaces.
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A juventude torna-se relevante para a produção de consumo e para a indústria
cultural30, unida ao avanço técnico e às comunicações, aspectos fundamentais para que os
jovens sejam protagonistas no mercado contemporâneo do consumismo.
Mas quem são estes jovens que produzem consumo para a sociedade capitalista atual?
A corrida para ocupar um lugar na sociedade, muitas vezes é uma corrida em busca do
acúmulo de quem tem mais em detrimento de quais valores cada um dos jovens pode edificar.
Nesse sentido, o desafio do jovem é definir-se diante de si próprio e de sua cultura. Ou
diríamos definir-se enquanto proletário ou burguês? Talvez assim, diria Marx, sobre a
juventude e sua relação com a sociedade de produção de bens e de consumo. Entretanto, na
contemporaneidade, outras questões que podem nortear o nosso pensar sobre as questões
próprias das culturas juvenis se apresentam; o consumismo, promovido em parte pela
ascensão da Indústria Cultural, é um dos fatores que desafiam a construção de valores para a
juventude.
Sobre as faces do consumo cultural, Catani (2008) explicita que alguns significados
que o consumo juvenil pode assumir sugerem práticas culturais condicionadas pelo
crescimento urbano, o desenvolvimento tecnológico e a ampliação do acesso aos meios de
comunicação:

O discurso publicitário também associa a juventude ao próprio ato de
consumir. Ainda que o consumo cultural construa uma imagem positiva da
juventude, a diversidade de condições sociais e econômicas nem sempre
permite que os próprios jovens possam vivenciar as idealizações de que são
objeto. A força da indústria cultural contribui de forma decisiva para uma
série de exclusões e diferenciações entre as múltiplas condições juvenis. Por
exemplo: os jovens pobres tem possibilidades sensivelmente reduzidas – às
vezes inexistentes – de consumir em espaços como restaurantes, shows e
shoppings ou ter acesso a viagens turísticas e bens culturais. A eles restam
parques e praças públicas, terrenos baldios, ruas e praias, além do comércio e
dos bares destinados ao público de baixo poder aquisitivo. (CATANI, 2008,
p. 20)

Ainda em CATANI (2008, p. 16), encontramos referências sobre a discussão de
Juventude através dos escritos de Pierre Bourdieu (1930-2002), o qual admite que haveria no
mínimo duas juventudes, a burguesa e a das classes populares, com diferenças significativas
entre elas. “Jovens universitários, camponeses e operários tem pouco em comum entre eles,
além da faixa etária. Assim, torna-se necessário falar em juventudes e em culturas juvenis.”
30

Ver Observatório da Indústria Cultural, grupo registrado no CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) de pesquisadores que discutem a Indústria Cultural e produtores culturais, abordam
questões da Juventude e trabalham coletivamente na perspectiva contra-hegemônica: http://oicult.blogspot.com/.
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Desse modo, apresentamos inicialmente os “sabidos meninos moleques malandros”,
que configuram a juventude que tratamos nesta pesquisa, mas para além desta demarcação
dos atores e atrizes da juventude, é importante relacioná-los com a educação, aspecto
primordial neste trabalho, e, sobretudo, como se instalam as relações da juventude na
contemporaneidade. Que lugar é dado ou tomado pelos jovens?

3.2 Juventude Brasileira, suas escolas e aprendizagens

Enquanto escrevemos este texto, escutamos as notícias no jornal televisivo, a mídia
apresentando mais assaltos e mortes envolvendo jovens. À chamada desta última notícia
ouvida – “Jovem assaltante é assassinado por policiais” –, o repórter complementa a
informação: “Enquanto jovem assaltava uma farmácia, um policial que era filho do
proprietário do estabelecimento dispara quatro tiros contra o assaltante, um jovem de
dezessete anos. Ele foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital”.31
Esta narração, que acontece todos os dias em horários variados, enquanto dispensamos
nossa atenção à “telinha”, retrata a situação de vulnerabilidade social que atinge uma parcela
considerável da população de jovens no Brasil.
O número de jovens mortos por violência é tema de pesquisa e debates. Quais seriam
as alternativas para a redução destes índices? Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Trabalho,
Cidadania, ou até todos estes articulados de modo a oferecer uma qualidade de vida que
promova o desenvolvimento social de modo equilibrado na sociedade brasileira?
A Secretaria Nacional de Direitos Humanos em parceria com o Observatório das
Favelas e a Unicef realizaram uma pesquisa que anunciou a estimativa do Índice de
Homicídios na Adolescência (IHA)32; de acordo com o documento, 33 mil adolescentes com
idade entre 12 e 18 anos devem ser assassinados entre 2006 e 2012. A estimativa é de que 13
jovens morram diariamente no País:
Outros dados surpreendentes foram apresentados pelo IHA, que teve como
universo de pesquisa os 267 municípios brasileiros que apresentam uma
população de mais de 100 mil habitantes. Entre eles, o de que 2,03 adolescentes
brasileiros, para um grupo de mil, serão vítimas de homicídio antes de
completarem 19 anos. A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, lidera esse
ranking, com 9,7 mortes para um grupo de 1.000 adolescentes. Os municípios
31

Jornal Globo News, em 12 de novembro de 2010.
O IHA é uma das linhas de ação do Projeto de Redução da Violência Letal (PRVL) realizado por meio de
parceria entre Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), Observatório de
Favelas e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
32
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de Governador Valadares (MG) e Cariacica (ES) vêm em seguida na lista, com
8,5 e 7,3 mortes, respectivamente. Quando a análise se volta às capitais
brasileiras, Maceió encabeça a lista, com uma taxa de 6,0 mortes. Em seguida
vem a capital pernambucana, Recife, também com uma estimativa de 6,0
assassinatos entre os jovens com idades de 12 a 18 anos. Rio de Janeiro ocupa o
terceiro lugar, com 4,9. Brasília apresenta um IHA de 1,7 mortes, estimativa de
que cerca de 567 jovens sejam assassinados até 2012.33

O IAH tem como objetivo medir o impacto da violência entre os jovens, além de
monitorar este fenômeno e avaliar a aplicação de políticas públicas na área. A partir das
discussões sobre os resultados do IAH, um Grupo de Trabalho foi criado a fim de elaborar
estratégias para superar as estimativas; este grupo é formado por representantes de cinco
regiões do País, que devem lançar propostas até outubro de 2011.
Os resultados de outra pesquisa, realizada pelo Instituto Cidadania: Perfil da
Juventude Brasileira34, são analisados por Spósito (2008), com destaque para questões sobre a
escola, apresentadas pelos jovens. A escola aparece na pesquisa como o quarto problema que
afeta os jovens investigados, mas “certamente a violência aparece como grande problema”.
(SPÓSITO, 2008, p. 108)
No quadro a seguir, são apresentados os indicadores dos problemas que mais
preocupam os jovens entrevistados. Considerando a sua escolaridade, observamos que,
independente do nível de educação alcançado, a segurança e a violência são questões centrais:
QUADRO 1 – PROBLEMAS QUE MAIS AFETAM OS JOVENS
Problemas

Até ensino fundamental

Até ensino médio

Ensino Superior

Segurança/Violência

25%

28%

28%

Emprego/Profissional

26%

26%

20%

Drogas

7%

8%

10%

Educação

5%

7%

9%

Fonte: Perfil da Juventude Brasileira, Instituto Cidadania (2008).

33

Disponível em: <http://www.direitosdacrianca.org.br/em-pauta/estima-se-que-ate-2012-cerca-de-33-miljovens-sejam-assassinados-no-brasil/?searchterm=None>. Acesso em: 03 de dezembro de 2010.
34
Pesquisa realizada com 3.501 jovens, em vários âmbitos geográficos (urbano, rural, pequenas, médias e
grandes cidades, na capital e no interior), e que contemplou diferentes variáveis (renda, gênero, idade,
escolaridade, raça/etnia, religião, situação conjugal e no mercado de trabalho). Ver site:
www.projetojuventude.org.br.
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O que professores e demais agentes que atuam na instituição escolar pensam sobre
isso? Como é entendido o jovem que convive com situações de violências, drogas e
desestruturação familiar? O professor possui formação para atuação e desenvolvimento de
potencialidades e aprendizagens destes jovens?
As perguntas listadas acima são recorrentes, para quem compreende o jovem como
sujeito de direitos e detentor de capacidades e conquistas. Entretanto, esta pesquisa não
alcançará respostas para todas as questões, pois, apesar da investigação proposta se realizar no
ambiente escolar, com jovens cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, já é
sabido que é necessário um investimento maior na formação de professores, para atuação
junto à juventude e um trabalho de educação social de qualidade.
Apesar de considerarmos que a educação formal ainda realiza em sua maioria uma
proposta descontextualizada dos anseios e desejos da juventude, a pesquisa Perfil da
Juventude Brasileira (2008) aponta o aumento do número de jovens que frequentam a escola.
Mas qual o motivo que favorece este aumento?
Segundo Spósito (2008), a partir da década de 1990, com a forte crise econômica que
estagnou o crescimento, acentuaram-se as desigualdades e o desemprego aumentou. A
educação sofre, nas duas gestões do governo Fernando Henrique, alterações curriculares e
medidas de correção de fluxo que favorecem a passagem dos jovens, de um nível de
escolaridade para outro, atenuando as reprovações e evasões.
Nesse sentido, a educação passa a ser pensada como uma necessidade do País
apresentar resultados positivos, diante da crise, e conquistar mecanismos de financiamento.
Segundo a autora, “Verificou-se que, em uma década, os recursos para educação diminuíram
em vez de se observar um incremento que, ao menos, acompanhasse o ritmo crescente de
matrículas, fragilizando a hipótese adotada pelo governo neste período”. (Spósito, p.70,
2008).
QUADRO 2- NÚMERO DE JOVENS QUE FREQUENTAM A ESCOLA

ANOS

1º GRAU

2º GRAU

SUPERIOR

TOTAL

1995

5,9

4,6

1,1

11,6

2001

6,4

7,6

2,1

16,1

Crescimento absoluto

0,5

3,0

1,0

4,5

Crescimento relativo

7,7%

65,1%

88,7%

38,5%

Fonte: Perfil da Juventude Brasileira, Instituto Cidadania (2008).
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O crescente número de vagas não é acompanhado de uma crescente qualidade da
educação ofertada à juventude, assim como a qualidade e a quantidade de formações iniciais e
continuadas para os professores que atuam com a juventude, considerando-se aqui a educação
pública brasileira. Através de um olhar mais intenso sobre a escola e escutando a juventude,
conforme a tabela a seguir, a escola formal é vista como não satisfatória, para a maioria dos
entrevistados na pesquisa.

QUADRO 3 – A ESCOLA NO OLHAR DA JUVENTUDE

Escola
Entende os jovens
Tem interesse pelos problemas dos
jovens
Tem interesse pelo seu bairro
Tem interesse pelas questões da
atualidade

Muito

Mais ou menos

Pouco

Nada

24%

58%

15%

3%

29%

43%

19%

10%

13%

27%

29%

31%

39%

40%

15%

6%

Fonte: Perfil da Juventude Brasileira, Instituto Cidadania (2008).

Analisando os itens propostos pela pesquisa, as questões “interesse pelo seu bairro” e
“interesse pelas questões da atualidade” aparecem, respectivamente, como penúltimo e último
aspectos abordados pela escola. Considerando que para que a educação tenha sentido e
significado para seus educandos, neste caso os jovens, é necessário uma implicação e
envolvimento com o que lhe cerca.
Desse modo, as situações do cotidiano devem ser tratadas de modo reflexivo;
entretanto, a escola subtrai os conteúdos que envolvem compreensão de ser e de se relacionar,
em detrimento dos conteúdos conceituais que os currículos dos segmentos de ensino sugerem
que sejam trabalhados.
Ao eleger o trabalho com o bairro, situamos os jovens em sua comunidade e nos
problemas que os atingem, assim como a elaboração crítica das questões da atualidade
proporciona a construção de criticidade e posicionamento destes jovens, meninos e meninas,
ávidos por conhecimentos e posturas diante do mundo que descobrem.
No item “entende os jovens”, 58% destes afirmam: “mais ou menos”, o que pode ser
entendido como uma tentativa de aproximação do universo da juventude, mas ainda existe um
abismo entre “o que se quer aprender e ser” e “o que se ensina e os resultados alcançados”.
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Pode-se concluir que este distanciamento – entre “o que se quer” e “o que se propõe” – existe
para mais da metade dos entrevistados.
Em outubro de 2010, a revista Nova Escola35, de grande circulação entre educadores,
apresenta a matéria: “Ensino enclausurado: mesmo em unidades modelos, a educação para
jovens internados sofre para conjugar a aprendizagem de conteúdos e a preparação para a
cidadania”. Nesta matéria, os repórteres apresentam, de forma resumida, a situação de ensino
em quatro instituições, duas no Estado do Paraná e duas em São Paulo. O debate estabelecido
na revista é importante, por tratar de um assunto ainda pouco conhecido entre os professores,
e, considerando que a revista apresenta versão on-line, disponível para acesso, além da venda
em todo Brasil, oportuniza a leitura e a compreensão, pelos professores ou para todos que se
interessam, da realidade de escolas formais que atuam com público e com propostas de
educação diferenciadas.
A reportagem pretende discutir os desafios do ensino para jovens que cumprem
medidas socioeducativas em situação de privação de liberdade. A principal questão
apresentada são os três desafios listados como centrais ao trabalho docente nas unidades de
internação: primeiro, cumprir o currículo e atenuar a distorção idade-série; segundo, ajudar o
jovem a planejar a vida quando retornar à liberdade; e, por último, refletir sobre valores e
atitudes.
Outro desafio que existe, mas não tratado pela reportagem, é a dificuldade dos
professores das escolas formais destas instituições em preparar material didático que seja
motivador das aprendizagens para os jovens.
Novas pesquisas que tratem de aspectos singulares da educação voltada para a
juventude privada de liberdade são necessárias, a fim de tornar visível para a sociedade a
existência de práticas pedagógicas que se pautem prioritariamente nos valores e atitudes e na
crença de que os jovens são sujeitos de direito.

3.3 As consequências da contemporaneidade na trajetória da juventude brasileira

O contexto da contemporaneidade que é permeada pela cultura do capital proporciona
aos jovens, através da ideologia neoliberal, o entendimento de que para SER na sociedade
contemporânea é necessário TER. SER significa reconhecimento, na sua comunidade e no seu
grupo, como sujeito.
35

Edição 236, de outubro de 2010. Disponível em: htttp://revistaescola.abril.com.br/ Acessado em: 16 de
outubro de 2010.
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O que o capitalismo atual, caracterizado pelas suas metáforas como: “economiamundo”, “sistema-mundo”, “hegemonia global”, “mundo sem fronteiras” ou até “shopping
center global”36, pode trazer para a cultura jovem? Talvez o consumismo condicionado pela
Indústria Cultural.
Importa pensarmos também quais características são próprias da chamada
contemporaneidade. D’Ávila (2008), ao iniciar um artigo que discute a formação docente na
contemporaneidade, indicando os limites e desafios para tal, descreve as características da
contemporaneidade:

Muitas vezes confundido com a antítese do pensamento moderno, este
baseado na razão e na fragmentação do conhecimento. Não necessariamente
contemporâneo é sinônimo de ruptura com o pensamento moderno. Comtemporaneu é uma palavra advinda do latim e significa aquele que vive na
mesma época, particularmente a atual. Os traços sociais mais marcantes da
contemporaneidade são a globalização, a revolução científica e tecnológica
que, desde a metade do século XX, vêm inaugurando mudanças também no
campo do comportamento social. (D’ÁVILA, 2008, p. 34)

Pensando nas mudanças no campo comportamental, poderemos trazer aqui as relações
superficiais e fluídas existentes na contemporaneidade, onde a pressa, a rapidez e o tempo não
cronológico determinam as formas de se relacionar e de conviver na sociedade.
Para a juventude, estas características se transformam em condicionantes de relações
sem vínculos afetivos e duradouros. Assim, muitas vezes não importa a intensidade das
relações ou os frutos de sentimentos que elas podem proporcionar, mas sim o que podem
render para o TER a fim de SER. Paradoxal, mas passível de compreensão, na medida em que
buscamos explicações históricas para esta característica contemporânea no comportamento da
juventude.
Na sociedade medieval, a criança (entendida como “adulto em miniatura”) convivia
com diferentes relações no cotidiano do mundo adulto. É apenas no século XVIII, com a
construção da ideia de família e dos vínculos afetivos familiares se estabelecendo como
necessários, que a sociedade modifica a sua forma de ver a criança.
Philippe Ariès, no clássico História social da criança e da família (1981), apresenta
duas das suas teses; em uma delas, aborda a criança e o jovem diante da sociedade moderna
tradicional:

36

Ver: IANNI, O. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 15.
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A primeira tese refere-se inicialmente à nossa velha sociedade tradicional.
Afirmei que essa sociedade via mal a criança, e pior ainda o adolescente. A
duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o filhote
do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então não adquiria algum
desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e, partilhava dos seus
trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente
em homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem
praticadas antes da Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das
sociedades evoluídas de hoje. (ARIÈS, 1981, p. 10)

Esta passagem do texto de Ariès mostra a forma de desconhecimento da sociedade
medieval, não entendendo a juventude como etapa de vida, com singularidades e diferenças, e
ainda anuncia que a mesma juventude se tornou essencial na sociedade contemporânea.
É no século XX que a juventude passa a ter visibilidade, pois, na sociedade moderna, a
racionalidade coloca os desejos à parte e, consequentemente, os grupos de jovens, com o
intento de mudanças na forma de ver e de conviver com o mundo, surgem, anunciando outras
alternativas para a vida37, em detrimento do pensamento racional, investindo no estímulo ao
convívio social e coletivo.
Segundo Abramo (1994, p. 4): “a juventude aparece assim, como uma categoria
especialmente destacada nas sociedades industriais modernas, na verdade, nas sociedades
ocidentais, como um problema da modernidade”.
A expansão escolar torna-se um marco para a diferenciação da criança e do jovem,
pois, ao ingressarem na instituição formal, as crianças eram separadas por faixas etárias; nesse
sentido, começa a se perceber e legitimar as diferenças entre crianças e jovens, por ambos
necessitarem de estímulos educativos diferentes.
Abramo (1994, p. 6) justifica ainda: “A extensão progressiva do período do
aprendizado escolar, por sua vez, foi dando consistência e visibilidade à etapa intermediária
entre infância e mundo adulto, consistida pela adolescência e juventude”.
Pode-se observar que herdamos na contemporaneidade características da forma
moderna de ver o jovem, ou seja, uma fase de vida, ou uma cultura à parte, ainda não
compreendida. Porém, ao mesmo tempo, diante das questões colocadas pela união entre a
cultura do capital e a contemporaneidade, a cultura juvenil emerge com uma urgência. E para
a educação, como no modelo moderno, a juventude constitui ainda um “problema social”,
pois, ao confrontarmos as questões das culturas juvenis no ambiente escolar, como não
conquistamos uma formação adequada para lidar com as diferenças, assumimos, através das
37

Como o movimento dos hippies em 1960, que pregavam o lema “paz e amor” através de temas como
ambientalismo, nudismo e emancipação sexual, e a cultura punk em alta expressão em 1970, cujos elementos são
o estilo musical, a moda, as artes plásticas, entre outros.
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estatísticas de evasão escolar, principalmente a partir dos 14 anos, a nossa incapacidade de
lidar com a juventude, em detrimento do entendimento de que os jovens são sujeitos de
direitos e possuidores de cultura(s) juvenil(s).
“Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão”38. Acreditar,
afirmamos que é o verbo que mais entra em sintonia quando tratamos de juventude, educação
e contemporaneidade. Para educar a juventude, considerando a vulnerabilidade social que o
momento e as relações humanas apresentam é imprescindível que o professor e/ou educador
acredite no que faz e principalmente acredite no que seu jovem é e no que ainda pode ser,
através, sobretudo, da educação para emancipação.

38

GONZAGUINHA. Gonzaguinha Perfil.: Wilson Rodrigues Poso. São Paulo: Som Livre, 2008: CD (Ca. 49
min).
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4.OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
A arte de pesquisar39 pressupõe esforço, disciplina, rotina e método. Este último
precisa ser bem escolhido para que a pesquisa tenha êxito. Esta é uma certeza que está no
cotidiano dos pesquisadores e pesquisadoras, e, tratando-se de pesquisa em Educação,
acredito ser ainda mais peculiar esta definição.
No caso desta pesquisa, a escolha se deu pela forma de compreensão da realidade feita
pelas pesquisas qualitativas, pois acreditamos que a pesquisa precisa estar atrelada à
identidade do pesquisador, pois, sem esta característica, ela não se sustentaria.
Segundo Bogdan e Bliklen (1994), a pesquisa qualitativa possui cinco características a
seguir: a fonte direta dos dados é o ambiente natural, sendo o pesquisador o instrumento
principal, a investigação será sempre descritiva, os investigadores qualitativos interessam-se
mais pelos processos do que simplesmente pelos resultados e tendem a analisar os dados de
maneira indutiva. Por último, as perspectivas e significados que os sujeitos dão a suas vidas
são significativas para a pesquisa.
Tomam-se como referências estas características sobre pesquisa qualitativa para a
realização desta dissertação, que tem como objetivo principal analisar a prática pedagógica de
professores da FUNDAC, através da Escola Municipal Professor Carlos Formigli,
estabelecendo um estudo em contraste com as narrativas de professores da Fundação CASA.

4.1 Delineamento da pesquisa
Para a realização deste estudo em contraste, recorremos à pesquisa de Leiro (2004) na
tese de doutoramento Educação e mídia esportiva: representações sociais das juventudes, e a
pesquisa de mestrado de Nascimento (2003) O que querem os professores ante a formação
continuada? Segundo os mesmos:
Os procedimentos metodológicos desenvolvidos ao longo da pesquisa foram
dialeticamente se edificando. Foram tentativas vitoriosas, atentas e flexíveis,
cujo desafio foi captar o fenômeno na sua multiplicidade, na sua essência. Os
dados do campo, ao lado do constructo teórico, foram potencializando
contrastes; nunca comparações. Estou convencido de que numa pesquisa
qualitativa não se pode fazer comparações. (LEIRO, 2004, p. 74)

Um exercício hermenêutico de interpretação de sentidos e autorias de formação
a partir das itinerâncias e experiências dos professores em contraste com as
39

Expressão utilizada no título do livro de Goldenberg (1997), que discute como fazer pesquisas qualitativas em
Ciências Sociais.
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narrativas mestras das políticas públicas de educação e do paradigma das
ciências modernas. (NASCIMENTO, 2003, p. 26)

Os dois autores citados orientam seus estudos qualitativos através de pesquisas em
contraste, com o intento de dialogar com realidades e situações singulares, e ao mesmo tempo
múltiplas e com sentidos diferenciados. Nesta pesquisa, optamos pelo estudo em contraste
entre uma escola da FUNDAC (Bahia) e outra escola da Fundação CASA (São Paulo),
considerando que as duas realidades possuem características diferentes, mas com o mesmo
objetivo de trabalho: realizar a prática pedagógica com jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas. O objetivo do contraste é compreender como acontecem as práticas
pedagógicas dos professores das escolas formais destas unidades.
Foi feita a opção pela pesquisa qualitativa, por validar as características mencionadas e
utilizar, como informações, os significados e sentidos que os sujeitos, neste caso as
professoras e os professores, dão a suas vidas e práticas educativas.
Para Goode e Hatt (1968), o método do estudo de caso se destaca por se constituir
numa unidade de um sistema mais amplo. O interesse incide naquilo que ele tem de único, de
particular, portanto tem valor em si mesmo.
Com os questionamentos e objetivos organizados, a tarefa foi estruturar o caminho
metodológico a seguir. Para o desenvolvimento do estudo de caso em contraste, consideramos
as etapas descritas por Nisbet e Watt (1978), que caracterizam três fases distintas e
complementares: a primeira aberta e exploratória, a segunda mais sistemática, a coleta de
informações, e, por último, a análise e a interpretação dos dados.
Na primeira fase da pesquisa, buscamos fazer o levantamento bibliográfico das
categorias Pedagogia Social e Juventude, recorrendo também às publicações sobre formação
do educador social. Selecionamos teses e dissertações das universidades estaduais e federais
da Bahia e da Universidade de São Paulo. Ainda neste momento houve uma aproximação com
o espaço da pesquisa, fazendo os primeiros contatos, explicitando os objetivos e o modo de
realização da investigação.
O levantamento de informações foi realizado através de entrevistas narrativas com as
professoras da FUNDAC e da Fundação CASA, além de participar de alguns encontros
pedagógicos dos professores da Fundação CASA e entrevistas semiestruturadas com técnicos
pedagógicos, analista pedagógico e gerente da unidade de internação.
Segundo Patton (1980), o esforço de detectar padrões, temas e categorias, é um
processo criativo que requer julgamentos cuidadosos sobre o que é realmente relevante e
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significativo nos dados. Os pesquisadores que realizam análise de dados qualitativos devem
basear-se na sua própria inteligência, experiência e julgamento.
Para a análise dos dados, foram criadas três grandes categorias, a partir dos materiais
coletados nas entrevistas e no estudo de documentos e pesquisas na área em debate:
A. Características da Formação Inicial e Continuada;
B. Realização da Prática Pedagógica;
C. Dificuldades para que a prática ocorra.
A ideia é anunciar, ultrapassando a mera descrição. Buscamos acrescentar novas
ideias e caminhos de trabalho em torno da prática pedagógica em escolas que atendem jovens
cumprindo medidas socioeducativas e em privação de liberdade.

4.2 Campo da pesquisa: descrevendo os casos estudados

Elegemos dois casos para o desenvolvimento da pesquisa:

4.2.1 Caso FUNDAC

A Fundação de Apoio a Criança e ao Adolescente, criada pela Lei 6.074 de 23 de maio
de 1991, é órgão responsável em articular organicamente os setores e instituições
governamentais e não governamentais que atuam na área social especializada. É gestora de
quatro unidades de internação provisória e internação, além das unidades de acompanhamento
de egressos e pronto atendimento.
A CAFE – Coordenação de Apoio a Família e ao Egresso, é uma unidade de
atendimento dos jovens egressos da FUNDAC e de suas famílias. Tem como missão “prestar
atendimento com padrão de qualidade ao jovem egresso e sua família, oferecendo-lhes
informações e oportunidades que os orientem e possibilitem desenvolver suas habilidades e
ampliar as suas potencialidades nas atividades produtivas, com reflexo na qualidade de vida,
estimulando-os à cidadania e autogestão.” E tem como objetivo: “Assegurar ações que
implementem o processo de conquista da cidadania de 100% dos egressos e suas famílias,
proporcionando-lhes a concretização do seu projeto de vida, evitando a reincidência no ato
infracional.”40

40

Disponível no site: <http://www.fundac.ba.gov.br/index_arquivos/Page1441.htm>. Acesso em: 05 de setembro
de 2010.
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O CECAP – Centro de Cultura e Arte do Pelourinho – é outra unidade da FUNDAC.
Trabalha especificadamente com jovens cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto,
além de atender jovens do Pelourinho e regiões vizinhas que vivem em risco pessoal e social.
Configura-se como um centro de formação em arte educação e artesanato, na modalidade de
oficinas formativas artesanais.
Já o Pronto Atendimento (PA), “através de uma equipe multidisciplinar, oferece um
acolhimento inicial aos adolescentes em conflito com a lei, seus familiares e/ou responsáveis,
os orientando com relação ao percurso seguido no espaço interinstitucional.”41 A unidade de
semiliberdade fica localizada no bairro de Brotas, próximo ao centro da cidade de Salvador, e
tem como objetivo: “proporcionar ao educando meios que possibilitem o ingresso no processo
educacional, oferecendo informações inerentes a outras visões de mundo como contribuição
na elaboração do seu projeto de vida.”42
As unidades de internação provisória (para jovens que aguardam sentença do juiz e
internos nestas unidades de quinze até quarenta e cinco dias) e internação (para jovens que
cumprem medidas de três meses a três anos) são a FUNDAC CASE Salvador, FUNDAC
CASE CIA e FUNDAC CASE Feira.
A CASE CIA e a CASE Feira são unidades de internação para jovens sentenciados e a
CASE Salvador acolhe jovens aguardando sentença e jovens sentenciados. Esta unidade é a
que comporta maior número de jovens, atualmente uma média de 250, entretanto sua estrutura
já foi condenada pelo CONANDA, por abrigar um número de jovens superior ao limite
colocado pelo SINASE, que é de quarenta jovens.
Na unidade de internação FUNDAC CASE Salvador43, exercem atividades de
atendimento aos jovens: psicólogas, assistentes sociais, educadores sociais (com formações
diferenciadas nas áreas da educação), socioeducadores e pedagogos, além da equipe técnica e
da gerência e subgerência da unidade.
A Escola Municipal Professor Carlos Formigli está localizada na Unidade de
Internação FUNDAC CASE Salvador, sendo administrada pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Salvador – SECULT. Por ser uma escola de Ensino
Fundamental, para jovens, foi elaborado um convênio, entre a Prefeitura de Salvador e a
FUNDAC, pelo qual a FUNDAC cede o espaço e compartilha os materiais pedagógicos, e a
SECULT disponibiliza o corpo técnico e pedagógico, além dos recursos materiais e
41

Disponível em: <http://prontoatendimento.spaces.live.com/blog/>. Acesso em: 03 de outubro de 2010
Disponível em: <http://www.fundac.ba.gov.br/index_arquivos/Page1111.htm>. Acesso em: 18 de setembro de
2010.
43
Disponível em: <http://www.casesalvador.blogspot.com/>. Acesso em: 09 de abril de 2010.
42
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pedagógicos.

É composta por cinco professoras, sendo três professoras efetivas e duas

estagiárias, diretora e vice-diretora, duas auxiliares de cozinha, uma ajudante de secretaria e
um funcionário de apoio aos serviços gerais.
A escola apresenta a seguinte estrutura: seis salas de aula, com um laboratório de
tecnologia, sala de leitura e sala dos professores, além da sala da direção. As salas onde
funciona a escola ficam localizadas entre os doze alojamentos que abrigam os jovens (onze
alojamentos de meninos e um alojamento de meninas).
A escola funciona nos turnos matutino e vespertino com o SEJA I, isto é, classes
correspondentes ao ensino do primeiro ao quinto anos do Ensino Fundamental para jovens.
No período da manhã, os jovens sentenciados participam das atividades da escola e, no
período da tarde, são os jovens que estão aguardando sentença.

4.2.2 Caso Fundação CASA

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo de Adolescentes (CASA) é uma
instituição ligada ao Governo de São Paulo, através da Secretaria do Estado da Justiça e da
Defesa da Cidadania, e tem como objetivo aplicar as medidas socioeducativas para
adolescentes, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema
Nacional de Medidas Socioeducativas (SINASE)44.
A Fundação CASA substituiu em 2006 a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor,
incorporando modificações nas propostas pedagógicas e principalmente instalando a
descentralização das unidades, na tentativa de desativar os grandes complexos que abrigavam
centenas de adolescentes e jovens cumprindo medidas de privação de liberdade.
Foi prevista, desde a nova configuração da Fundação, a criação de 57 unidades de
internação, para a medida de privação de liberdade, e, destas, já foram inauguradas 47
unidades; o único complexo desativado foi o do Tatuapé, em 2007.
Quanto à escolarização formal, que é obrigatória pelo ECA, a Fundação CASA realiza
parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que seleciona e disponibiliza professores das
diferentes áreas do conhecimento para que os jovens em sistema de internação frequentem
regularmente a escola. Os professores são contratados pela Secretaria de Educação e ficam
lotados na Escola mais próxima da unidade; assim, são realizadas reuniões de
acompanhamento das atividades pedagógicas entre a direção da escola, professores e técnicos
44

Disponível em: http://www1.direitoshumanos.gov.br/sedh/.arquivos/.spdca/sinase_integra1.pdf Acesso em: 07
de janeiro de 2011.
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pedagógicos da Fundação CASA. Também são enviados relatórios para a Secretaria Estadual
de Educação, a cada semestre, a fim de avaliar a continuidade do contrato de cada professor
que presta serviço à Fundação CASA.
A depender da situação do jovem que está em sistema de privação de liberdade (ou
aguardando a sentença – internação provisória ou sentenciado – internação que varia de três
meses até três anos), são realizados projetos pedagógicos diferenciados. Ao ingressar na
unidade de internação, o jovem passa por um diagnóstico com atividades para identificar a sua
escolarização e logo após são iniciadas as atividades em um dos projetos, segundo a Fundação
CASA45:
Os jovens que estão em Internação Provisória (com permanência de até 45 dias
na Fundação) integram o Projeto Educação e Cidadania, PEC – proposta de
escolarização disseriada, baseada numa Pedagogia de Projetos, criada e
desenvolvida pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec).
Os adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de Internação
participam do Projeto Revitalizando a Trajetória Escolar (PRTE), que busca o
desenvolvimento de habilidades e competências por meio da contextualização
do ensino, em que o aluno é incentivado a analisar, comparar, confrontar e
sintetizar o conhecimento.
As salas de aula nas unidades são dividas por níveis:
- nível 1: da 1ª a 4ª série ou 5º ano;
- nível 2: da 5ª a 8ª série ou 9º ano;
- nível 3: da 1ª a 3ª série do ensino médio.

Os professores das unidades de internação são acompanhados pela coordenação
pedagógica da unidade que por sua vez conta com o auxilio de técnicos pedagógicos que
gerenciam a comunicação entre os professores e a Fundação. É realizado assim, duas vezes
por semana, o chamado HTPC (horário de atividades complementares), ou seja, a socialização
de atividades realizadas em cada sala, e os projetos interdisciplinares são discutidos e
planejados neste tempo destinado à organização das ações pedagógicas.
Todas as unidades de internação da Fundação CASA são acompanhadas por uma
Superintendência Pedagógica, que avalia e sistematiza as atividades da Educação Formal e
das oficinas profissionalizantes, artes, cultura e esportes.

4.3 Instrumentos de coleta de informações

45

Disponível em: <http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/ensino>. Acesso em: 06 de janeiro de 2011.
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Para a realização desta pesquisa, foram utilizadas as entrevistas narrativas com
professores das unidades de internação. Importante registrar que em todas as unidades de
internação existem educadores de medidas socioeducativas, socioeducadores e arteeducadores, oficineiros e professores da escola regular. Estes últimos, os professores da escola
formal, são os sujeitos da nossa pesquisa, por considerarmos ainda certa invisibilidade das
ações pedagógicas das escolas formais das unidades de internação de jovens cumprindo
medidas socioeducativas.
No caso desta pesquisa, foi possível dialogar em momentos diferentes com os
profissionais que atuam nas fundações, à medida que conhecíamos as escolas e as unidades de
internação, ou mesmo quando buscávamos informações sobre o trabalho desenvolvido nas
escolas, ou para entender o caso de algum jovem que demonstrou não ter interesse em
frequentar as aulas.
Foi possível, da mesma maneira, conversar com psicólogos e assistentes sociais, mas
não foram gravadas entrevistas, por entendermos que, pelo fator tempo, não daríamos o
tratamento adequado às informações registradas, de maneira que as aprendizagens
conquistadas ao longo desta convivência e diálogo se apresentam, de maneira implícita, aqui
neste registro.

4.3.1 Entrevistas Narrativas

A escolha das entrevistas narrativas se dá pela possibilidade de espontaneidade da
narração oral que este modelo de entrevista oferece. Considerando que objetivamos a análise
da prática pedagógica dos professores que atuam com jovens em privação de liberdade,
elegemos a narrativa com o intuito de promover, além da espontaneidade, a possibilidade dos
sujeitos narrarem o que fica mais marcado como singularidade da sua prática de mediação.
Por considerar a complexidade do objeto, iniciamos todas as entrevistas explicando os
motivos da pesquisa e os objetivos para sua realização, ao passo que informamos sobre a
estratégia da entrevista narrativa e deixamos claro para os entrevistados que poderiam contar
o que fosse relevante e o que considerassem necessário.
Seguindo os passos que são indicados para a realização de uma entrevista narrativa,
realizamos todas elas, considerando o procedimento, conforme a descrição:

Passos para entrevista de narrativa:
1-Preparação;
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2-Início: começar gravando e apresentar o tópico inicial;
3-A narração central: não fazer perguntas, apenas encorajamento não
verbal;
4-Fala conclusiva: parar de gravar e continuar a conversação informal;
5-Construir um protocolo de memórias das falas conclusivas.
(JOVCHELOVITCH, 2002, p. 91)

As entrevistas foram realizadas nos dois espaços de investigação. No primeiro caso, a
FUNDAC (Escola Municipal Carlos Formigli), registramos a narração de seis professoras,
todas docentes da unidade, buscando deixá-las de maneira mais à vontade, para contarem
aspectos que consideraram relevantes em suas práticas.
Na Fundação CASA, foram feitas entrevistas com quatro professoras e dois
professores, totalizando seis entrevistas com professores e, além destas, foram realizadas
entrevistas com a coordenadora pedagógica, dois técnicos pedagógicos e a diretora da
unidade.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, analisaremos as entrevistas narrativas,
considerando também a fase final da entrevista, ou seja, os diálogos estabelecidos quando
desligávamos o gravador, pois muitas vezes foram trazidas para o momento de interlocução
informações relevantes sobre a prática.

4.4 Sujeitos da Pesquisa

Para analisar a prática pedagógica dos professores que atuam com jovens cumprindo
medidas socioeducativas, elegemos como sujeitos os professores da escola regular que
funciona na instituição, pois consideramos que, ao analisarmos suas práticas, seria relevante
colocá-los no lugar central da pesquisa, como sujeitos que possuem singularidades e
idiossincrasias.
Foi entrevistado um total de doze professores. Seis na FUNDAC e seis na Fundação
CASA. Destes doze, dez são mulheres e apenas dois são homens. Sete atuam no Ensino
Fundamental 1 e cinco atuam nos ensino Fundamental 2 e Médio.
Traçamos neste tópico o perfil dos professores, considerando sua formação, tempo de
atuação e desenvolvimento da sua prática.

4.4.1 Caso FUNDAC

•

Professora A:
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A professora A é a que possui mais tempo de atuação com jovens em privação de
liberdade. Vem atuando há mais de vinte e seis anos, e sua fala apresenta sensibilidade
sobre a sua prática, estende a ação pedagógica para a atuação de quem compreende a
situação social dos jovens. Professora da unidade de ensino por opção, tem interesse no
trabalho com as meninas, algo notável na fala de outros professores entrevistados, por
serem as meninas, para muitos professores, os educandos mais resistentes e difíceis de
trabalhar. A professora A passou boa parte da experiência desenvolvendo aulas com as
meninas que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. Mãe de dois filhos, diz
ter aprendido a criar seus filhos “criando” os “Filhos do Governo”46, ou seja, com as
aprendizagens da docência com os crianças e jovens. Ao longo do período que atua na
FUNDAC, utiliza sua ação de mãe com os jovens e, ao mesmo tempo, toma como
referência os saberes dos jovens para educar seus próprios filhos.
Na sua sala de aula, observamos a variedade da produção dos alunos: cartazes,
produções textuais e imagens diversas, pois realiza o trabalho com os alunos, muitas vezes
através da construção de cartazes sobre as temáticas trabalhadas em sala, como
adolescência e juventude, drogas, família, paternidade responsável, direitos e deveres das
crianças e adolescentes e outros temas.
Num misto de doçura e dureza, a professora A apresenta emoção no seu olhar e na
forma de falar, que também emociona quem a escuta, pois relata sua narrativa, afirmando
que permanece no trabalho por acreditar no que faz, e, sobretudo, por acreditar que todos
os jovens que estão na sua sala não são “ladrões”, como os mesmos afirmam, e, sim,
alunos que estão ali, pois têm direito de aprender.
É a única professora da pesquisa que não concluiu o Ensino Superior, e justifica este
fato por ter passado por problemas familiares, quando estava no segundo ano da
faculdade, momento em que desistiu de cursar Pedagogia. Quando não é horário de aula
com os jovens, geralmente permanece em sua sala, selecionando materiais, artigos de
revistas para trabalhar com os jovens, e organizando as atividades que serão trabalhadas.

•

Professora B:
Professora jovem, chama a atenção pela história de vida, com militância na sua

comunidade e atuação no teatro. Cursou Pedagogia e interessava-se por trabalhar na

46

“Filhos do Governo” (1997) é o título do livro do Prof. Dr. Roberto da Silva, resultado da sua tese de
doutoramento, que discute os efeitos devastadores da institucionalização da FEBEM para crianças e adolescentes
em sistemas de internação.
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FUNDAC, antes da entrada nessa instituição. Na sua narrativa, apresenta sempre um
incômodo pela formação acadêmica recebida na universidade não contemplar os estudos
sobre a juventude em privação de liberdade; propõe atividades articuladas com o cotidiano
dos jovens e mostra-se atenta às particularidades de cada aluno.

•

Professora C:
A professora C tem uma trajetória no trabalho com jovens e adultos sentenciados, fez

a opção por atuar na escola, afirmando que quando passou no concurso escolheu aquela
escola, pois já conhecia como funcionava; trabalhou por um período na Colônia Penal
Lafayete Coutinho em Salvador, e mostra-se interessada no trabalho em situação de
privação de liberdade. Com formação em Pedagogia e Psicopedagogia, ainda apresenta na
sua narrativa a dificuldade de trabalhar com estratégias diferenciadas, como atividades
lúdicas e trabalho com a oralidade.

•

Professora D:
Esta professora possui formação em Pedagogia, é especialista em Psicopedagogia e no

momento da pesquisa estava cursando outra especialização, desta vez, em Jovens e
Adultos. Atua na unidade por sete anos, tendo sido a gestora da escola por três anos.
Assume gostar do trabalho que desenvolve, por aprender sobre a vida com as histórias dos
jovens e faz uma reflexão em sua narrativa sobre a dificuldade de encontrar atividades
adequadas para o trabalho com juventude cumprindo medidas socioeducativas. Mostra-se
dedicada em encontrar estratégias pedagógicas, para despertar o interesse dos jovens em
permanecer na sala de aula, utilizando jogos, músicas e dinâmicas no seu planejamento.
Faz referência em sua fala sobre textos que procura na internet ou em livros para entender
melhor sobre a prática com jovens em privação de liberdade, mas se diz ainda não
satisfeita com os resultados dos trabalhos com os jovens, apesar dos vínculos que afirma
construir com a maioria dos alunos do seu grupo.

•

Professora E:
A segunda professora com mais tempo na escola, apresenta algumas resistências ao

trabalho com os jovens, e na sua fala parece não interessada em continuar o trabalho
pedagógico de sala de aula; assumiu um cargo na administração da escola e investe neste
trabalho burocrático e de organização dos documentos da unidade escolar, tentando
contribuir com a experiência e o conhecimento que já acumulou sobre a dinâmica da
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escola. Por problemas de saúde, passou um período afastada da escola e, logo após, em
restrição funcional, pois apresenta doenças ocupacionais que são comuns na
contemporaneidade em professores com um longo período de docência.

•

Professora F:
A professora mais nova, em tempo de atuação na unidade escolar. Na sua fala e nas

ações planejadas com os jovens apresenta certo “romantismo” ou ainda não compreensão
das especificidades das ações pedagógicas com jovens em privação de liberdade. Atitudes
que por vezes parecem assistencialistas, mostrando em ações desconectadas com as
colegas, como se ainda não tivesse compreendido os códigos existentes entre os jovens e
principalmente entre os funcionários do espaço. Organiza a sala de aula com bonecos e
bonecas em material de plástico, mostrando-se envolvida com o clima pedagógico da
Educação Infantil, apesar do trabalho com a juventude. Desenvolve muitas atividades na
lousa nas quais os jovens reescrevem no caderno.
Seguem informações sobre a atuação na unidade escolar e a formação das professoras:

QUADRO 4 - ATUAÇÃO DOS PROFESSORES NA FUNDAC
PROFESSORA

SÉRIE QUE ATUA

TEMPO DE ATUAÇÃO

A

EJA 1- Estágio 1

26 anos

B

EJA1 – Estágio 3

1 ano

C

EJA 1 – Estágio 3

2 anos

D

EJA1 – Estágio 4

7 anos

E

EJA1 – Estágio 2

10 anos

F

EJA 1- Estágio 2

1 ano

Fonte: Elaboração própria.
QUADRO 5 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
PROFESSORA

ESCOLARIDADE

ESPECIALIZAÇÃO

CURSO

A

Superior incompleto

Não

X

B

Superior Completo

Não

X

C

Superior Completo

Sim

Psicopedagogia

D

Superior Completo

Sim

Psicopedagogia

E

Superior Completo

Não

X
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F

Superior Completo

Não

X

Fonte: Elaboração própria.

4.4.2 Caso Fundação CASA

Na Fundação CASA, os professores entrevistados foram no total de seis, quatro
professoras e dois professores, e para conhecer de uma maneira mais ampliada as relações
pedagógicas, entrevistamos técnicos e analistas pedagógicos, a coordenadora e a diretora da
unidade. As entrevistas dos técnicos aparecerão no texto desta dissertação para subsidiar
alguma informação relevante e que esteja registrada em uma das falas, assim como os
conteúdos discutidos nos encontros pedagógicos ocorridos entre a direção da escola em que os
professores são lotados, os professores e a equipe técnica pedagógica da Fundação CASA.
Segue quadro com total de entrevistas realizadas no trabalho de campo da Fundação CASA:

QUADRO 6 - TOTAL DE ENTREVISTADOS NA FUNDAÇÃO CASA
ENTREVISTADOS
GERENTE

FORMAÇÃO
PSICÓLOGA

COORDENADORA PEDAGOGA

ATUAÇÃO
GESTORA
COORDENADORA
PEDAGÓGICA

TÉCNICO

LICENCIATURA ED. FÍSICA

EDUCAÇÃO FÍSICA

ANALISTA

PEDAGOGA

APOIO PEDAGÓGICO

PROFESSOR G

PEDAGOGA

ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS

PROFESSOR H

LICENCIATURA PORTUGUÊS

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

PROFESSOR I

LICENCIATURA PORTUGUÊS

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

PROFESSOR J

LICENCIATURA HISTÓRIA

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

PROFESSOR L

LICENCIATURA MATEMÁTICA

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

PROFESSOR M

LICENCIATURA PORTUGUÊS E 5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO
BACHAREL EM DIREITO

Fonte: Elaboração própria.
Ao realizar o trabalho de campo na Fundação CASA, fizemos contato com os
professores que foram entrevistados, de modo que não foi possível acompanhar suas práticas
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com os jovens, pois para isso precisaríamos de autorização do juiz, o que levaria um tempo
maior do que o previsto para o período que foi destinado ao mestrado na USP.
Segue o perfil dos professores entrevistados na Fundação CASA:

•

Professora G:
Professora interessada na sua prática de alfabetizar e letrar, enfatiza as dificuldades

para implementar o trabalho com jovens, por conta do histórico da maioria deles com as
drogas, entretanto diz se utilizar de estratégias variadas para realizar seu trabalho e afirma que
a maior motivação dos jovens é quando eles aprendem a ler. Pedagoga, e cursando Filosofia,
está na Fundação CASA, antes da transformação da FEBEM em Fundação CASA, totalizando
dez anos de trabalho na instituição. Mostra-se interessada em dar continuidade ao trabalho
com os jovens, apesar das dificuldades que enfrenta no cotidiano, e acredita que o seu
trabalho auxilia os jovens no desejo de aprender a ler e a escrever, pois é a única professora da
unidade da Fundação CASA que atua com nível 1 ou seja do 1º ao 5º anos de escolarização,
com as diretrizes do EJA (Educação de Jovens e Adultos), mas afirma que muitas vezes o
trabalho se resume à aprendizagem de leitura e escrita.

•

Professora H:
De voz tranquila, mas expressões firmes, a professora H demonstra interesse no

trabalho realizado com os jovens na Fundação CASA e diz que a maior dificuldade inicial foi
a questão dos limites com os jovens. Relata a experiência, no início do trabalho, com as
meninas, que “pareciam se sentirem desafiadas com a sua presença feminina”, mas, ao mesmo
tempo, considera importante o desafio de ter trabalhado com as jovens em outra unidade de
internação, no início do trabalho na Fundação CASA. Completando oito anos na instituição,
com formação em Letras e Pedagogia, diz que, apesar das diferenças do trabalho com a
juventude privada de liberdade, a atuação em salas de aulas em escolas públicas da cidade de
São Paulo é muito difícil, pelo elevado número de jovens em cada sala, em torno de
cinquenta, portanto este seria o principal motivo por não desistir da prática pedagógica na
Fundação CASA. Diz amar o seu trabalho e já ter aprendido a ser mais ser humana no
convívio com os jovens; acredita que, nos oito anos de trabalho que desenvolve suas aulas na
instituição, se dois jovens já tiverem ressignificado suas vidas, ela se sentiria feliz e
recompensada.

•

Professora I:
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Professora com sorriso largo e alto, mas voz forte e com posicionamentos
determinados. Com um ano de trabalho pedagógico com jovens na unidade de internação da
Fundação CASA, acredita que os jovens que estão em privação de liberdade possuem os
mesmo desejos e sonhos dos jovens de fora da instituição. Graduada em Letras, já atuava em
escolas públicas há dezessete anos e diz que o perfil dos jovens das escolas formais das
comunidades e da escola formal da fundação é o mesmo, a diferença entre eles é a privação de
liberdade. Apresenta muitos questionamentos e angústias sobre a situação do jovem nas
unidades de internação e diz não acreditar em sua recuperação com as políticas internas
atribuídas com o intento de cumprir medidas socioeducativas. Parece ter dificuldades em
algumas situações em dar limites ao jovem, talvez pela sua forma mais impositiva de colocar
as ideias, com uma postura mais dura e imperativa.

•

Professor J:
Professor de História licenciado, com dez anos de trabalho na Fundação CASA, diz

que um dos problemas da escola e, sobretudo, da escola dentro das unidades de internação,
são os conteúdos que não estão próximos da vivência dos jovens, ou seja, um ensino
descontextualizado. Outro problema seria o distanciamento idade/série, quase todos os jovens
não estão na série equivalente a sua idade. Mostra sinais na conversa informal de ter “chegado
ao seu limite” de trabalho na instituição, afirmando que cada professor tem um tempo para
permanecer ali, e acrescenta: “Onde o desafio é maior são os professores menos experientes
que vão. Quem vem, vem por uma questão de necessidade, por isso estão aqui.”

•

Professora L:
A professora mais jovem na Fundação CASA, chama a atenção pela idade e ao mesmo

tempo a postura firme diante daquele trabalho, uma maturidade na fala, expressa através dos
relatos de trabalho e do entendimento sobre o cotidiano dos jovens, o que se explica, em parte,
pelo fato de ser filha de uma das professoras que atua na mesma unidade há dez anos; desse
modo ela diz: “aprendi sobre os meninos desde pequena com minha mãe que sempre
trabalhou com estes jovens”. Licenciada em Matemática, elege os conteúdos e as atividades a
partir da realidade dos jovens, contextualizando as situações-problema, a partir do que os
jovens compreendem como concreto. Por exemplo: narra na entrevista um desafio na sala,
pois como os jovens são rápidos e conseguem realizar um cálculo mental com facilidade,
costumam registrar os cálculos contando inclusive quantos papelotes de maconha ou crack
podem vender com um valor X.
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A professora diz aproveitar estes momentos para avançar em outros conteúdos, mesmo
os jovens tomando como referência uma ação ilícita, como a comercialização desta
mercadoria. Muito disposta a cooperar com a pesquisa, mostrou-se interessada em conhecer
outras realidades e estudar a questão da juventude.
A entrevista realizada com esta professora foi inédita, diferentes das outras, pois,
como não podíamos mais permanecer na unidade, por conta do horário e da segurança do
local, saímos da unidade e a entrevista foi realizada no banheiro feminino da estação de trem
próxima à Fundação CASA.

•

Professor M:
Uma das entrevistas mais marcantes foi feita com o Professor M. Licenciado em

Letras e bacharel em Direito, atuou durante cinco anos em três unidades da Fundação CASA,
tendo coordenado um grupo de professores em uma das unidades. Afirma em sua fala ter
crescido como pessoa muito mais do que como profissional nos anos que passou dedicado ao
trabalho com os jovens, assumindo que mudou sua postura sobre a sociedade e diante de
circunstâncias que havia vivido anteriormente.
Informa ser filho de família de classe média, e acreditava que sua história de vida tinha
sido difícil, por ter cursado duas universidades concomitantemente, e ao conhecer as
superações vividas pelos jovens, aprendeu a reconhecer outros desafios na vida, para além das
suas dificuldades.
Realizou uma pesquisa a fim de compreender as políticas de implementação da
Fundação CASA, descrevendo “O Fim da Era FEBEM”. Nesta pesquisa foi possível também
analisar a práxis de professores e a relação pedagógica vivida no interior das unidades de
internação, o que foi muito válido para este estudo. Mostrou-se bastante atencioso às questões
desta pesquisa, colaborando com sua pesquisa e seu relato como professor.
Afirma ter desenvolvido técnicas pedagógicas para ensinar a leitura dos jovens, pois
este se tornou o maior desafio para ele, participando inclusive de um curso intensivo da
Secretaria de Educação estadual de São Paulo, para ensinar seus alunos a serem leitores
letrados.
Seguem quadros com tempo de atuação e formação dos professores entrevistados:
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QUADRO 7 - ATUAÇÃO DOS PROFESSORES NA FUNDAÇÃO CASA
PROFESSORA

SÉRIE QUE ATUA

TEMPO DE ATUAÇÃO

G

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

10 anos

H

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

8 anos

I

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

1 ano

J

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

7 anos

L

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

3 anos

M

5º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO

5 anos

Fonte: Elaboração própria.
QUADRO 8 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
PROFESSORA

ESCOLARIDADE

ESPECIALIZAÇÃO

CURSO

G

Superior Completo

Sim

Psicopedagogia

H

Superior Completo

Não

X

I

Superior Completo

Não

X

J

Superior Completo

Não

X

L

Superior Completo

Não

X

M

Superior Completo

Não

X

Fonte: Elaboração própria.

QUADRO 9 - TOTAL DE PROFESSORES ENTREVISTADOS FUNDAC E
FUNDAÇÃO CASA
PROFESSORES

INSTITUIÇÃO

SEXO

A

FUNDAC

F

B

FUNDAC

F

C

FUNDAC

F

D

FUNDAC

F

E

FUNDAC

F

F

FUNDAC

F

G

FUNDAÇÃO CASA

F

H

FUNDAÇÃO CASA

F

I

FUNDAÇÃO CASA

F
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J

FUNDAÇÃO CASA

M

L

FUNDAÇÃO CASA

F

M

FUNDAÇÃO CASA

M

Fonte: Elaboração própria.
Com os quadros apresentados, demonstramos o perfil dos professores entrevistados na
Fundação CASA. É importante ressaltar que todos os seis professores entrevistados possuem
graduação, e apenas um tem especialização. Dos seis entrevistados, dois são do sexo
masculino e quatro são do sexo feminino.
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5. REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA: A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

Neste capítulo trataremos de analisar as informações coletadas através das entrevistas
narrativas, realizadas com os professores das unidades de internação de jovens em Salvador e
em São Paulo. Para tanto, elegemos inicialmente como categorias de análise as seguintes
temáticas:

A. Características da Formação Inicial e Continuada;
B. Realização da Prática Pedagógica;
C. Dificuldades para que a prática ocorra.
Estas três categorias foram eleitas, considerando-se os objetivos pensados para esta
pesquisa:
- Compreender como se realizam e se caracterizam as práticas pedagógicas dos professores da
Fundação CASA (São Paulo) e FUNDAC (Salvador);
- Analisar as dificuldades encontradas pelos professores para a realização da prática
pedagógica com jovens em privação de liberdade;
- Reconhecer como a formação inicial e a formação continuada dos professores podem
implicar nas suas práticas pedagógicas com jovens em privação de liberdade.

Após a análise inicial de tais categorias, emergiram novas possibilidades de discussão,
a partir da leitura da fala dos sujeitos, os professores entrevistados. E, considerando que este
trabalho trata de uma pesquisa qualitativa, e a subjetividade apontada nas narrativas pelos
professores retrata o que mais evidencia suas práticas com os jovens, reestruturamos as
categorias, distribuindo novas características para cada uma delas:

A. Formação dos Professores
A.1 Formação Inicial
A.2 Formação Continuada

B. Realização da Prática Pedagógica
B.1 Construção de Valores
B.2 Vínculo Professor – Aluno
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B.3 O saber a partir da realidade

C. Dificuldades para que a prática ocorra
C.1 A utilização das Drogas
C.2 Ausência da Família
C.3 Ausência de Material Didático Apropriado

Pretendeu-se buscar respostas para a questão central desta pesquisa, considerando as
práticas dos professores que atuam com jovens em privação de liberdade. Esperamos assim,
estruturar reflexões e interlocução com teóricos que favoreçam a análise a ser apresentada
aqui.

5.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: QUAL A IMPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA PARA SUAS PRÁTICAS?

Para compreendermos as referências das práticas desenvolvidas, ao iniciar as
entrevistas narrativas, solicitamos aos professores entrevistados que tratassem inicialmente de
sua formação e como esta vinha acontecendo, ao longo do seu trabalho com jovens em
privação de liberdade.
A partir das narrativas construímos o seguinte quadro:

QUADRO 10 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

CATEGORIA

FORMAÇÃO
INICIAL
E
CONTINUADA

FUNDAC

FUNDAÇÃO CASA

 Cinco das seis professoras
entrevistadas
possuem
graduação em Pedagogia, e
uma das professoras fez
magistério
e
cursou
Pedagogia até o terceiro ano,
mas não concluiu;
 Afirmam que a formação
inicial não tratou do trabalho
com
medidas

 Todos
os
seis
professores
entrevistados possuem
graduação,
com
licenciaturas
em
História, Matemática,
Língua Portuguesa e
Pedagogia;
 A formação inicial não
tratou das questões do
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socioeducativas
com
a
juventude;
 Destacam que a FUNDAC
promove algumas formações
para o trabalho com a
juventude em risco social,
entretanto as formações não
são específicas para a
atuação na prática;
 A formação
continuada
acontece
através
da
FUNDAC com cursos não
sequenciados, e através das
formações promovidas pela
Secretaria Municipal de
Educação
através
da
coordenação de Educação de
Jovens e Adultos.

pedagógico para a
juventude, assim como
das
medidas
socioeducativas;
 A formação continuada
é
oferecida
pela
Secretaria Estadual de
Educação
e
pela
Fundação CASA, mas
os professores não
consideram
uma
formação específica;
 A formação continuada
acontece para além dos
cursos, ou seja, nas
conversas entre os
professores.

Fonte: Elaboração própria.

Com as informações acima descritas, é possível perceber que a questão da formação
ainda é algo que deve ser pensado, quando se trata de um trabalho específico para a juventude
em privação de liberdade. Ao analisarmos as falas dos sujeitos da pesquisa, percebemos que
apesar de onze dos doze entrevistados terem concluído a graduação em licenciaturas
diferentes ou no curso de Pedagogia, nenhum dos entrevistados afirma apoiar seu trabalho em
uma aprendizagem adquirida no processo da formação inicial.
A professora B, da FUNDAC, relata, com uma insatisfação em sua fala, a ausência de
um investimento por parte da “academia”, ou seja, do curso de Pedagogia, em um estudo que
a orientasse no trabalho que desenvolve:

Você só vai saber realmente o que quer dizer ‘piadinha’, o que quer dizer ‘seiri’
se você vier pra cá, uma unidade que tenha um atendimento socioeducativo, o
que eu brigo muito na minha academia é porque eu achava que tinha que ter
uma disciplina que trabalhasse com o socioeducativo, com as medidas
socioeducativas por que você encontra tudo, não é só Educação Infantil, aqui
você vê Educação Infantil, aqui você vê Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. (B)

Já a professora H, da Fundação CASA, reafirma a colocação acima, enfatizando que o
fazer pedagógico se consolida na prática, ao entrar em contato com as dificuldades e novas
experiências que o trabalho com as medidas socioeducativas oportuniza ao professor:
Foi na prática com certeza, eu acho que é praticando que a gente vai ampliando
as nossas experiências por que durante o curso na faculdade a gente aprende o
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mínimo do mínimo, nada do que eu faço, eu estudei ou é algo que a gente traz
nosso ou é algo que a gente vai aprendendo aos poucos. (H)

Ao tratar da formação continuada, alguns dos professores entrevistados ressaltam a
importância desta, mas não demonstram satisfação, ou uma base teórico-prática consolidada a
partir dos saberes experienciados nestas formações:

Fiz vários cursos da FUNDAC, a FUNDAC sempre promoveu cursos de
drogas, disso, daquilo e a gente sempre foi, tinha Antonio Carlos da Costa Pedagogia da Presença, a gente sempre teve esses cursos assim, mas um curso
específico não “você vai tomar esse curso para trabalhar com infrator”. (A)

A narrativa da professora A, nos informa que apesar dos investimentos da Fundação
em cursos, como o da Pedagogia da Presença47, o saber fazer não foi contemplado para a
professora. Seria então necessário realizar uma formação pautada nas dificuldades que os
professores encontram na sua realidade?
Sobre a formação continuada, Nóvoa (2002) defende que esta aconteça dentro das
redes escolares, ou seja, utilizar a dinâmica e as pessoas da unidade escolar e através da
supervisão e do acompanhamento pedagógico realizar uma formação que valorize a pessoa do
professor. Segundo o autor:

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação
mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o
papel de formador e de formando. A construção de dispositivos de
(auto)formação assistida e participada, através da diversificação das
modalidades de apoio e consultoria, favorece a elaboração de projetos pessoais
de formação. A organização das escolas parece desencorajar um conhecimento
profissional partilhado dos professores, dificultando o investimento das
experiências significativas nos percursos de formação e a sua formação teórica.
E, no entanto, este é o único processo que pode conduzir a uma produção pelos
próprios professores de saberes reflexivos e pertinentes. (NÓVOA, 2002, p. 39)

A partilha de saberes e a troca de experiências citadas por Nóvoa, tão necessárias à
qualidade e à eficiência da formação continuada, entram em cena, pois os reais desafios que a
unidade escolar enfrenta podem ser superados através desta metodologia de formação. Este
aspecto é tratado por um dos professores entrevistados da Fundação CASA, quando relata que
a formação acontece entre os professores, mais pela necessidade de sobreviver no espaço do
que pela emergência da prática:
47

Fundamento teórico-metodológico construído pelo Antonio Carlos Gomes da Costa, publicado em 2001, para
a realização do trabalho de medidas socioeducativas com jovens em Privação de Liberdade e privilegia a
presença do educador como elemento essencial para consolidação da reinserção do jovem na sociedade.
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Quando os professores chegavam com algo novo, nós nos reuníamos: olha aqui
é assim, assim, assim, a prática é essa. Isso pode, isso não é adequado por isso,
então às vezes entrava uma professora, nós comentávamos sobre a roupa, o uso
do jaleco que era interessante, que tipo de problema ela provavelmente
encontraria, quais as respostas adequadas, o que era feito dentro daquele
universo, o que não era feito, por que a vida de todos estavam ali, acabava
sendo uma equipe, quando um sabia de uma coisa passava para o outro, era uma
questão de, na época que eu falei, uma época muito conturbada, de muitas
rebeliões, na época era uma questão de sobrevivência ou nós nos uníamos,
inclusive com a prática. O professor que não se adequava ao sistema, não era
nem a diretoria nem a unidade eram os próprios professores pressionavam para
que ele desistisse, por que era uma questão realmente, dentro desse universo do
complexo, era uma questão de sobrevivência. (M)

O professor M descreve com clareza a realidade da formação em ação, como enfatiza
Nóvoa (2002). Neste caso, o professor ao mesmo tempo em que é formando é um formador,
e, tratando-se das unidades de internação de jovens cumprindo medidas socioeducativas em
privação de liberdade, existem códigos, posturas e linguagens específicas que determinam ou
não a permanência do professor com o grupo de trabalho. É necessário, portanto, um saber
fazer e sentir a formação adequada para cada unidade, para cada Fundação ou mesmo para
cada grupo de trabalho.
Considerando a invisibilidade acadêmica, nos cursos de graduação formadores de
professores, de estudos sistemáticos sobre juventude e vulnerabilidade social, e ainda
tratando-se das medidas socioeducativas, além das especificidades do trabalho, a formação em
ação parece-nos a maneira mais adequada de organizar sistematicamente o trabalho
pedagógico em tais espaços, utilizando as experiências exitosas e as aprendizagens coletivas
dos professores que ali atuam.

5.2 REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA – O QUE FICA DA MEDIAÇÃO
DIDÁTICA?

Para tratar das relações estabelecidas no processo de prática pedagógica, que ocorre
através da mediação didática realizada pelos professores, analisamos as entrevistas a fim de
eleger as categorias que emergiam a partir do que foi mais recorrente nas falas dos
professores. As temáticas mais relevantes são analisadas a seguir:

5.2.1 Construção de Valores
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Quando iniciamos a pesquisa com o objetivo de analisar a prática pedagógica que
emerge da mediação de professores e alunos, imaginamos que nas narrativas dos professores
encontraríamos informações, tais como: como eram realizadas as atividades pedagógicas,
quais eram as estratégias didáticas mais favoráveis para desenvolver as aprendizagens nos
alunos, e, sobretudo, como planejavam estas atividade e se seus objetivos eram alcançados –
critérios da prática docente que o professor “sabe” que deve realizar para que sua docência
seja de excelência.
Repete-se em quase todas as narrativas dos professores, a construção de valores que
devem ser ensinados aos jovens, como se a sua função de ensinar conteúdos da escolarização
formal não bastasse naquela realidade, pois, o que mais interessa, é ensinar a lidar com a vida
e fazer o jovem acreditar que pode superar as dificuldades, apesar da situação de privação de
liberdade que vivenciam com a medida socioeducativa.
É possível percebermos, também, que estes valores parecem ter sido relegados pela
família ou outras instituições pelas quais os jovens tenham passado, ficando o professor com
o desafio e a responsabilidade de ensinar ao jovem aquela “Educação Informal”, aquela que
podemos aprender na primeira instituição que vivemos (a família), ou mesmo no convívio
com diferentes grupos sociais e em suas comunidades.
O que ocorre, é que as histórias de vida destes jovens são permeadas de dificuldades
com a família de origem, ou mesmo não chegando a conhecê-la, crescendo em uma
instituição de acolhimento e abrigo, ou mesmo morando na rua. Depois de cometerem algum
ato infracional, são encaminhados às instituições e julgados, sentenciados ou não, passarão
um tempo em privação de liberdade.
Os professores entrevistados remetem-se, nas narrativas, quase sempre a esse lugar
que assumem ao se tornarem professores dos jovens que não tiveram “limites” da família,
nem os ensinamentos necessários para a construção de valores fundamentais para a
convivência em sociedade. Percebemos na narrativa a seguir que a professora se coloca para
além da função da docência; parece-nos que por vezes tenta assumir papéis e profissões que
não correspondem ao seu fazer e não fizeram parte da sua formação como professora:

Então eu tento colocar no coração deles também não só a letra mais também
alguma coisa que venha fazer com que ele reflita a vida deles, o porquê deles
estarem nessa vida, por que eles chegaram nesse ponto, por que eles estão aqui,
poderia ser diferente, explico pra eles também que não é de Deus que o homem
seja preso, trancafiado, por que eles são muito jovens pra estarem aqui e que
eles têm que sair dessa vida, quando sair daqui não voltar mais, procurar não
voltar mais pra cá, procurar se endireitar. Então é como eu te falei, é um
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pouquinho de tudo, então a gente acaba sendo uma mãe, uma psicóloga, a gente
começa a dar mensagem de vida para eles, para de uma forma ou de outra fazer
a diferença, pra que eles reflitam a sua vida e aprendam alguma coisa com essa
lição daqui, aprendam alguma coisa lá fora, para que não venham mais para cá.
(C)

A professora C, da FUNDAC, assume tentar fazer a “diferença”, o que demonstra um
interesse em que sua prática seja marcante, a ponto de ir além de ensinar “a letra”, como a
mesma coloca em sua narrativa, marcando uma opção por acreditar no jovem para que este
“não venha mais para cá”. Na narrativa a seguir, da professora I, que atua na Fundação
CASA, observamos a necessidade de incentivar a mudança de postura dos jovens:

No dia a dia enquanto educador a gente tem uma tarefa muito árdua, de tentar
mostrar pra esse menino que ele pode tentar mudar pelo aprendizado, pela
educação, mas ele não trás isso de fora e eles as vezes se tornam irredutível,
você fala pra ele “olha, a educação pode mudar a sua vida, por que você veio da
periferia, ou você mora na periferia ou você veio de uma classe melhor, mas
você só tem algo melhor quando você estuda, quando você busca o seu ideal” e
a escola é o lugar que te dá isso, quando você não tem escola você não muda, e
a educação faz isso, e a educação eu falo muito isso pra eles, a educação é
individual, você é que tem que buscar, você tem que ter vontade, nós
incentivamos você a fazer isso, mas você tem que querer se você não quiser não
vai adiantar. (I)

No artigo “Valores na Escola”, Menin (2002) discorre sobre os valores morais na
escola e sua implicação para a formação de professores. Para tanto, discute inicialmente o que
são estes “valores” que a escola utiliza no processo educativo:

Valores são os critérios últimos de definição de metas ou fins para as ações
humanas e não necessitam de ações maiores para além deles mesmos para
continuar existindo. Ou seja, devemos ser bons porque a bondade é um valor,
honestos porque a honestidade é um valor, e assim por diante como a
solidariedade, a tolerância, a piedade, que têm um caráter natural, universal e
obrigatório em nossa existência. (MENIN, 2002, p. 93)

Os valores podem variar também, a depender da cultura e do momento histórico, o que
pode ser avaliado como correto e justo, numa comunidade em determinado período, pode
também ser incorreto e injusto em outro grupo social.
Percebemos na narrativa da professora A uma tentativa de incluir na sua prática a
aprendizagem dos valores que a sociedade elege como prioritários, como a justiça e a
dignidade de adquirir um trabalho que não interfira negativamente na vida de outro cidadão:
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Embora quando você sair daqui você não queira nem estudar, como você está
dizendo que já tem uma profissão, por que eles dizem que ser ladrão é
profissão, ser traficante é profissão ‘professora em um dia só eu tiro o que a
senhora não tira em um mês’ Eu digo: Eu sei disso, mas só que não é um
dinheiro que você ganhou pelo seu sacrifício, pelo seu trabalho, muitas vezes
você rouba um pai de família, isso pra que? Para comprar uma bermuda, para
usar uma droga, para sacrificar sua juventude para o resto da sua vida? (A)
Para a professora A estabelecer uma interlocução com os jovens, que de certa maneira é um
enfrentamento, ela anteriormente já construiu vínculos e é, de algum modo, “autorizada” a tratar de
temas tão íntimos e ilícitos socialmente, como a profissão que cada um deles acredita exercer na sua
vida fora da instituição.

5.2.2 Vínculo Professor-Aluno

O vínculo entre os professores e os jovens nas escolas formais das instituições é outro
ponto que se destaca nas narrativas dos professores. Percebemos em suas falas que é
necessário uma legitimação por parte dos jovens em relação ao professor, para que este
permaneça na unidade e possa realizar a sua prática pedagógica:

Primeiro eles fazem um teste pra vê se você tem medo deles, depois eles fazem
um teste pra vê se você tem experiência para trabalhar com eles, eles dizem
isso, eles fazem teste, o que é muito interessante neles é a questão do raciocínio,
eles são muito perspicazes, eles desenvolvem isso aí com muita facilidade e o
educador mesmo que trabalhar com eles aqui, que queira realmente fazer um
trabalho com eles tem que estudar muito, muito mesmo, a questão filosófica,
sociológica, principalmente social, por que a gente percebe assim o que mais
atinge esse público é a questão do social. (D)

O “teste”, em destaque na fala da professora D, é um dos códigos que os professores
aprendem a lidar no início do trabalho, pois é necessário deixar visível para o jovem que sua
percepção sobre ele é diferente da percepção de outras pessoas da sociedade, que o
discriminam ou não acreditam na sua mudança de postura. Para que a prática possa se
desenvolver, e o professor permaneça na unidade, é fundamental a construção de laços com
limites e ao mesmo tempo que demonstrações de confianças e afetos:

Quando você está lado a lado com ele, quando você dá essa proposta de
trabalho, quando você dá um elogio “ah, você está aprendendo, que bom!” eu
sinto que eles ficam com mais vontade de estudar, eu sinto aquele ânimo,
quando eles faltam, por exemplo, “ah, por que você faltou, senti sua falta”
aquela preocupação, por que faltou, por que não veio. Então isso é muito
importante também. (C)
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Na medida em que vão se consolidando os vínculos, é possível perceber uma inteireza
na relação professor-aluno, o que se torna perceptível nos momentos de conversas, ou até
mesmo desabafos dos jovens com os professores, que se tornam confidentes das angústias
vividas pela situação de privação de liberdade:

Eu acho que o contato como o ser humano mesmo de você de repente ouvir,
saber dos problemas, não que você vá resolvê-los, mas pelo simples fato de
você estar ali: “Está tudo bem hoje? Você não está bem?” Não posso ajudar,
mas muitas vezes essa troca de informação as vezes alivia e facilita o
aprendizado, então eu acredito que o professor e o aluno tem que ser amigo em
primeiro lugar por que se não, não há uma relação, apenas uma troca de
informação. E é só isso? Isso a gente encontra aí fora, na internet, nos
computadores da vida, é só troca de informação e o professor não se resume a
isso. (H)
É importante que ensine a ler, escrever, é importante sim, mas que também eles
tenham esse momento da gente estar ouvindo, escutando, estar conversando,
tem alguns deles que terminam a atividade e fica sentado, fica aguardando, aí
fica ali me esperando terminar a atividade com outro para poder sentar comigo
para poder conversar, eles querem justamente um momento pra conversar. Teve
um aluno meu que fugiu, ele e o irmão, ele praticamente estava se despedindo
de mim antes de fugir, ele chegou pra mim e disse “professora, fiz um presente
para senhora”, aí todo agoniado pediu para o orientador que fosse ao alojamento
pegar, ele disse “rapaz você vai para o alojamento quando eu voltar eu entrego
para professora”, e foi isso que ele fez e o orientador entregou justamente o
presente que ele deixou pra mim, mas ele fez o que? Ele ficou aqui comigo e ele
com outro colega conversaram até esperar o colega sair, quando o colega saiu e
percebi que ele estava conversando comigo como se fosse uma conversa de
despedida “ah professora lá fora eu vou estudar, vou continuar meus estudos,
como eu estou professora, será que eu tenho condições de ir pra 3ª série?” eu
digo “tem, você está indo muito bem” e realmente ele estava indo muito bem,
ele desenvolveu tranquilamente a leitura, todo dia eu tomava a leitura dele, ele
estava se desenvolvendo muito bem, daqui para o fim do ano você
tranquilamente vai para 3ª série, só que aí eu soube depois do feriado quando eu
retornei, eu soube que eles tinham fugido, quer dizer eles têm aquela coisa que
ainda gosta do professor, aquela consideração e isso é muito bom, quando eles
têm esse lado de considerar o professor por que você tem condições, tem
oportunidade de fazer alguma atividade com eles. (D)

As duas narrativas acima retratam os vínculos construídos com os jovens. A
professora H, que atua na Fundação CASA, enfatiza em sua fala a importância de chegar
perto do jovem e saber qual o seu sentimento, suas angústias, se está bem durante o
desenvolvimento da sua prática e enfatiza a força do ouvir o que o jovem tem a dizer, pois
isso torna sua aula mais fácil e consequentemente com melhores resultados.
Já no relato da professora D, que atua na FUNDAC, percebemos que o jovem já
possuía uma relação de confiança e cumplicidade com a professora, a ponto de aguardar a
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saída do socioeducador (profissional que acompanha as aulas para garantir a segurança do
espaço) e conversar sobre sua possibilidade de cursar outra série em outra unidade escolar.
Sobre a cumplicidade estabelecida entre o jovem e o professor, podemos registrar
diferentes formas de estabelecer o vínculo, mas com a singularidade do cuidado a ponto de
não se tornar testemunha e até mesmo vítima de ameaças. Sobre este aspecto, adverte a
professora A:

Muitas vezes depois da aula eles pegam a gente assim, quando tem confiança, aí
contam a vida deles, eu não gosto de entrar nessa questão aí por que é como se
você tivesse sendo testemunha de alguma coisa, sabendo demais, isso é muito
perigoso, por que a gente não sabe a intenção, as vezes ele fala num momento
que está desabafando, mas depois ele vai pensar no que ele fez e vai dizer “pô
aquela professora sabe demais” e aí ele fica com medo de lá fora a prática ser
outra, mas eu encontro muito menino lá fora, muitos mesmo e nunca me
fizeram nada lá fora, já encontrei meninos trabalhando, já encontrei meninos
drogados, deu voltar e falar, tanto faz estar ali, eu volto e falo por que só dele
me reconhecer na rua “oh a professora A”, eu tenho que voltar e falar com
aquele menino, eu não consigo passar direto e fazer de conta que não estou
vendo, eu tenho que voltar e falar “como é que você está? O que é que você está
fazendo? Por que é que você está desse jeito? Você está trabalhando, o que é
que você está fazendo?” Eu chego aqui contente quando eu encontro algum
trabalhando. (A)

É necessário, portanto, um alinhamento entre o vínculo construído e os limites da
escuta, como alerta a professora A, que já desenvolve a prática pedagógica com jovens em
privação de liberdade há 26 anos. Segundo ela, é uma escuta permanente, mas cuidadosa e
prudente, de modo que seu trabalho seja instalado e desejado pelo jovem, tornando-se um
parceiro, para que os períodos em que os jovens estejam juntos na sala de aula sejam de
tranquilidade e de qualidade pedagógica.
Freire, ao eleger as exigências para ensinar, no clássico Pedagogia da autonomia
(1996), aponta como prioridade o saber escutar, e argumenta:

Se, na verdade o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando
aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da
verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é
escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e
criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de
falar a ele. (FREIRE, 1996, p. 113)

A escuta paciente, mas critica, como assinala Freire, pode ser um exemplo da
construção de parceria do jovem com os professores que realizam a prática, sendo o vínculo
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com o aluno como uma “senha” para que seu trabalho aconteça. Sem esta senha, o trabalho
não pode ter continuidade e menos ainda se concretiza nos resultados esperados.
Costa (2001) sinaliza no livro Pedagogia da presença que na relação de ajuda entre
educador-educando, uma das habilidades que, apesar de pouco desenvolvida nas pessoas, se
torna primordial para o trabalho com jovens em privação de liberdade, é a habilidade de
escutar. A escuta possibilita que o educando possa se sentir melhor diante de uma situação
que de algum modo tenha desordenado seus pensamentos e sua fala. Segundo Costa:

Se o educador escuta o educando, empenhando-se de forma sincera em colocarse no seu lugar e ver a situação com os seus olhos, sem julgar aquilo que lhe
está sendo passado, procurando compreendê-lo e aceitá-lo, o jovem se sentirá
envolto num espaço de calor e reciprocidade capaz de aliviar a sua tensão e
reduzir o seu sofrimento. Na fala de um jovem em dificuldade, o educador deve
atentar para duas dimensões. Uma é o discurso, as palavras e as frases tomadas
em si mesmas. A outra dimensão é formada pela intensidade, o timbre e o ritmo
com que ele pronuncia as palavras. (2001, p. 107)

Cada um dos professores entrevistados demonstrou uma maneira particular de
construir esta escuta, favorecendo o vínculo e solidificando-o. Entretanto, acreditamos ser
pertinente registrar um trecho mais longo da narrativa da professora A, que apresenta a
superação de limites e de conquistas de dois jovens, através da sua escuta, e, por outro lado, a
consequência da ausência da escuta, para outro jovem, por parte da instituição que o acolhia,
o que comprometeu a continuidade de sua vida.

Eu gosto muito de ouvir, eu ouço muito o que eles estão falando, eu presto
muita atenção, coisa que eles não tem por aí, eles gostam muito de ser ouvidos,
então eu paro para ouvir e sempre estou incentivando, eu tive um menino ano
passado que ele não sabia ler e ele tinha muita vontade de aprender a ler aí eu
disse “você quer aprender a ler eu quero lhe ensinar”, ele levava todo dia um
livro, eu marcava pra ele todo dia uma lição e ele levava aí ele depois da aula,
todo mundo ia embora e ele ficava, sabe para que? Pra eu tomar a lição dele, ele
não queria ler na frente dos outros, até que um dia ele começou a ler na frente
de todo mundo, por que ele aprendeu a ler, saiu daqui maravilhado e dizendo
que ia voltar para escola, isso me faz ficar aqui dentro, então tem sempre essas
situações, tem muitas situações de conflito, que tem dias que a gente sai daqui e
diz “poxa se eu pudesse amanhã eu não voltaria”, mas tem muita coisa boa que
acontece, tem muita coisa chata que mexe com você, que você diz “isso aí eu
poderia ter evitado, alguém poderia ter evitado e não evitou” como eu tive um
caso que um aluno escreveu uma carta para mim dizendo que ia se matar e
ninguém acreditou, eu achei essa carta debaixo do meu livro e levei para
coordenação e pedi um psicólogo para ele urgente por que eu queria que alguém
atendesse esse menino e eu acho que não fizeram nada por que no outro dia que
eu chego aqui a coordenadora pedagógica me chamou “A venha cá, sente aqui
um pouquinho que eu quero falar com você”, ai me disse que o menino tinha se
enforcado, aí eu fiquei assim numa situação, meu Deus o que eu poderia ter
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feito pra que esse menino não ter acontecido isso, por que ele finalizou pedindo
socorro, foi muito chato. Então tem muitas situações aqui dentro que a gente
sinaliza, a gente sabe que vai acontecer aqui e a gente não consegue evitar. O
estupro por exemplo, a gente sabe que vai acontecer aqui, o menino sinaliza e a
gente não pode evitar e isso mexe com a gente, mas tem coisas boas que
acontece, como aconteceu uma menina grávida, ela era minha aluna, ela veio
para cá grávida e ela não sabia ler e eu fiquei um ano inteiro, eu e ela nessa sala
de manhã, ela vinha todos os dias e eu sentava ali naquele canto com ela, a
orientadora aqui do lado de fora e ela todo dia levava um caderno e trazia de
volta e ela acabou aprendendo a ler, aí a gente fez uma feira e ela participou
dessa feira, apresentou na feira “Gravidez na Adolescência e Paternidade
Responsável”. Foi muito bom. Eu quero dizer para as professoras que estão lá
fora que prestassem mais atenção nos seus alunos para que eles não parassem
aqui dentro. (A)

Seja com o jovem que aprendeu a ler quando a professora A “tomava a lição todos os
dias”; ou a jovem gestante que consegue ler e apresentar seu trabalho sobre tema que faz parte
da sua realidade e tem sentido na sua formação como mãe, jovem e cidadã; ou, por fim, o
jovem que escreveu a carta para a professora, pedindo socorro, e, ao não ter sido ouvido, no
dia seguinte a consequência foi a interrupção de sua vida, percebemos como vinculo da
professora com os alunos marcam as suas trajetórias.
Com estas histórias reais, refletimos qual é o lugar da escuta sensível e atenta por
todos os professores, estejam em escolas que atendam jovens em privação de liberdade ou
não. Ao final de seu relato, a professora A deixa uma frase de alerta para outros professores:
“... que as professoras lá fora prestassem mais atenção nos seus alunos para que eles não
parassem aqui dentro.”

5.2.3 O saber a partir da realidade

Característica marcante na prática dos professores é a consciência de que o trabalho
precisa ser pautado na realidade dos educandos. Esta premissa tem sido discutida entre
educadores como ponto fundante para se ter uma aprendizagem denominada de
“significativa”. Sobre este aspecto, David Ausubel (2003) propôs a sua “Teoria das
aprendizagens significativas”, na qual defende que os sujeitos aprendem os conceitos
(significados) mais relevantes através da valorização dos conhecimentos prévios, ou seja, o
que já sabem e que aprenderam em contato com suas realidades.
Segundo o autor, para que a aprendizagem significativa aconteça, existem condições
específicas: o conhecimento deve ser estruturado de maneira lógica; existência de um
conhecimento já na estrutura cognitiva, para que nova aprendizagem seja alcançada, e a
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atitude explícita de apreender e conectar aquilo que já sabe com o novo. Para esta teoria,
portanto, o que o sujeito já sabe, deve ser considerado quando se planeja ensinar algo novo.
Com as narrativas sobre as práticas desenvolvidas, os professores defendem de
maneira enfática a implicação do que pretendem ensinar com o que os jovens trazem das suas
realidades:

O planejamento é focado na realidade desse educando, geralmente eu gosto de
perguntar de que cidade ele veio, que ele mora, se é daqui mesmo de Salvador
de que bairro ou se é do interior, para eu poder fazer mais ou menos uma idéia
dos assuntos que eu vou tratar justamente na sala de aula, por que não adianta
você ficar falando de determinados assuntos, que a gente sabe que está
realmente fugindo da realidade deles, então o que eu percebo é que a maior
parte deles aqui é do interior e eles gostam muito quando a gente coloca o mapa
da Bahia e eles querem logo localizar, vê o interior onde ele mora, a localização
do interior, então isso é muito positivo quando o aluno ele tem esse interesse e
aí praticamente já estou dando aula de geografia, já está despertando esse
interesse nele geograficamente e assim eu gosto também de perguntar para eles
o que é que a família gosta mais de fazer, se ele tem na família dele pessoas que
estudam ou se tem alguém que mora na roça ou se a família tem alguma
dificuldade, eu faço um envolvimento tal que eu absorva essas informações. (D)
Com relação aos conteúdos eles eram conversados com os alunos, eu buscava
com eles o que pode ser útil, até fugindo do cronograma, do EJA, tudo isso eu
nunca liguei, muitas vezes a minha aula foi de sociologia que foi a minha
formação jurídica, muitas vezes a minha aula foi de direito penal, muitas vezes
a minha aula foi de filosofia eu nunca me ative ao caderno que me entregaram e
sempre foi algo que eu achei que era importante para vida deles, acho que a
minha grande tentativa foi não julgar ninguém, fizeram, não sei o que fizeram,
mas fizeram alguma coisa, estão lá dentro e a minha função ali não era julgar
quem fez ou o que fez, mas era tentar oferecer alguma coisa que eu tivesse em
termos de conteúdo, de construção pra fazer jogo com eles que fosse produtivo,
que eles achassem efetivamente válido eu acho que disso consistiu parte dos
bons resultados que a gente teve nesse período. (M)

O professor D (FUNDAC) e o professor M (Fundação CASA) buscam estratégias
didáticas diferenciadas, mas legítimas, para validar o saber já existente em cada aluno, e,
assim, possibilitar um momento de aprendizagem que seja válido e significativo.
Quando D busca identificar as origens de cada jovem, ao mesmo tempo que se
aproxima dele, mostrando que tem interesse por onde ele veio e qual o seu pertencimento, já
organiza novas alternativas de atividades, que incluam aspectos relacionados à vida dos
educandos, como: “se ele tem na família dele pessoas que estudam ou se tem alguém que
mora na roça ou se a família tem alguma dificuldade”. Esse interesse legitima o trabalho da
mediação pedagógica, demonstrando que a professora está atenta às estratégias de ensinar e
aprender.
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M ,em toda sua narrativa, dá ênfase à busca de soluções para atingir a aprendizagem
dos jovens, apesar de ser professor de Língua Portuguesa, incluía na rotina temas que fossem
propostos pelos jovens: “muitas vezes a minha aula foi de sociologia, que foi a minha
formação jurídica, muitas vezes a minha aula foi de direito penal, muitas vezes a minha aula
foi de filosofia”, tornando possível o debate sobre assuntos que façam parte das realidades dos
jovens e possam ter também um sentido quando não estiverem em privação de liberdade.

5.3. DIFICULDADES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA: ENTRE OS LIMITES E AS
CONQUISTAS

Ao tratar da prática pedagógica, os sujeitos da pesquisa discorriam de imediato sobre
as dificuldades para que ela se desenvolva. Entre as narrativas dos professores de São Paulo
(Fundação CASA) e Salvador (FUNDAC), alguns assuntos foram mais recorrentes, e, entre
estes, merecem mais atenção: as consequências da utilização de drogas; a ausência da família,
a fim de acompanhar o crescimento e reinserir o jovem na sociedade; e, por último, os
obstáculos encontrados pelos professores para adaptarem os materiais didáticos do Segmento
de Ensino de Educação de Jovens e Adultos, para atender à realidade dos jovens em privação
de liberdade. Debateremos tais pontos, a fim de anunciar a fala dos professores e refletir como
tais aspectos são tratados no cotidiano destas unidades escolares.

5.3.1 A utilização das Drogas

O uso de drogas pela juventude, principalmente as ilícitas, tem sido uma das maiores
preocupações da saúde pública e ocupa um lugar de destaque, quando se discutem as
problemáticas que interferem na vida dos jovens.
Moreira (2006) relata uma pesquisa realizada em São Paulo, em 2002, que investigou
situações, atitudes e comportamentos de coordenadores pedagógicos de escolas municipais do
Ensino Fundamental, em relação ao uso de drogas por adolescentes e jovens alunos das
unidades escolares, diagnosticando uma necessidade de capacitação teórica para que se
trabalhe com a juventude de maneira preventiva.
Já Lima (2006) investiga a prevalência do uso de drogas em adolescentes que estão no
Ensino Médio e, ao entrevistar 2.410 estudantes com idade entre 10 e 19 anos, “constatou-se
que as substâncias mais consumidas foram: álcool (86,8%), tabaco (41%), maconha (13,9%),
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solventes (11,6%) e cocaína (3,2%)”. Estes dados resultam de questionários aplicados a
jovens em situação escolar regular.
Considerando que as escolas aqui analisadas educam jovens que muitas vezes já
abandonaram a escolarização formal, ou não chegaram a vivenciá-la, imaginamos que, no
caso dos jovens em privação de liberdade, que já viviam antes da medida socioeducativa de
internação em situação de vulnerabilidade social, esses dados inevitavelmente se
intensificam.48
Ouvimos nos relatos dos professores que o uso da maconha, por exemplo, e da
cocaína, estão mais presentes na vida dos jovens que estão em privação de liberdade. Ao
entrar em contato com uma unidade de internação de jovens cumprindo medidas
socioeducativas, é notório o aspecto de sonolência e lentidão, resultante da quantidade
elevada de medicamentos para conter as crises de abstinências.
Segundo os professores entrevistados, o uso das drogas por um longo período, anterior
à medida socioeducativa de internação, prejudica a concentração e a capacidade de raciocínio:

Posso te dizer o maior problema que é a questão da droga, tem alguns meninos
que são usuários de drogas, não por muito tempo por que são muito novos, mas
como a quantidade é muito grande eu sinto uma dificuldade da aprendizagem
em si pela questão da droga, pela abstinência, pela escolaridade, aqui dentro
eles sentem um pouco de vergonha de estar na oitava serie e não saber ler, eu já
tive alunos do primeiro ano do ensino médio que não sabia o nome. Então a
dificuldade é essa, as vezes os outros chamam de “a sala do presídio”, tem que
ter muita calma, muita paciência, muito jogo de cintura, muita diversidade pra
poder manter essa sala. (G)
Eu acho que é um conjunto, uma coisa puxa a outra, você chega e você já vê
que o menino já vive, por que ele chega e já passa por aquele processo da falta
da droga, como é que ele vai lidando com isso, e muitos tomam remédio para
isso então já dificulta um processo, eles ficam mais lentos, eles esquecem, eles
ficam nervosos, alguns, quando chegam até se adaptarem, eles ficam nervosos
aí eles ficam num mau humor e não fazem as atividades por causa disso então a
grande dificuldade eu acho que está nisso, eles já chegam com uma deficiência
que vem lá de fora por que a maioria não estuda e aquele que estuda estava
matriculada na escola, não é que eles estudam. Então eles chegam lá com essa
deficiência por causa da droga, por que iam para escola, mas não estudavam.
(M)
Para mim a maior dificuldade é o momento da concentração, por que eles tem
assim, a concentração deles é muito pouca, para poder explicar um assunto para
eles, eles tem uma dificuldade de esperar eu explicar pra poder eles

48

Não encontramos pesquisas que evidenciem as drogas utilizadas pelos jovens em privação de liberdade, antes
da medida de internação ou depois dela.
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desenvolverem a atividade, eles não tem essa paciência, eu tenho justamente
que preparar uma dinâmica para poder chamar a atenção deles. (D)

Os professores G e M da Fundação CASA argumentam viverem dificuldades pela
impossibilidade de concentração e de rotina na sala de aula. D, professora da FUNDAC,
também afirma buscar dinâmicas que chamem a atenção dos jovens e os motive, apesar dos
obstáculos ocasionados pelo uso excessivo de drogas.
Se faz necessária, também, uma política de prevenção e acompanhamento dos jovens,
antes mesmo da entrada em situações de privação de liberdade, e inevitavelmente, quando
estão no cumprimento desta medida, que possa analisar seus percursos a fim de modificá-los e
sair da dependência da droga. Os professores, sujeitos fundamentais na construção desta
consciência, nem sempre possuem a compreensão e uma formação que favoreça a mediação
para a emancipação do jovem em relação às drogas. Urge, portanto, prevenir, mas, sobretudo,
formar, para sustentar a prevenção.

5.3.2 A Ausência da Família

O que é uma família? Uma pergunta que na contemporaneidade pode ser respondida
com diferentes maneiras de ver, de sentir e de pertencer. No Dicionário da Língua
Portuguesa49, encontramos inúmeras definições:
Família: (latim familia, -ae, os escravos e servidores que vivem sob o mesmo
teto, as pessoas de uma casa)
1. Conjunto de todos os parentes de uma pessoa, e, principalmente, dos que
moram com ela.
2. Conjunto formado pelos pais e pelos filhos.
3. Conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus
eventuais descendentes.
4. Conjunto de pessoas que têm um ancestral comum.
5. Conjunto de pessoas que vivem na mesma casa.
6. Conjunto de vocábulos que têm a mesma raiz.
7. Fig. Raça, estirpe; casa.
8. Hist. nat. Grupo de animais, de vegetais, de minerais que têm caracteres
comuns.
9. Quím. Grupo de elementos químicos com propriedades semelhantes.

Encontramos, portanto, nove significados com sentidos variados. Entretanto, a
definição de família vem mudando ao longo do tempo e incorporando novos significados. As
49

Disponível
em:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=família Acesso em: 11 de janeiro de 2011.
.
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famílias chefiadas por mulheres, que assumem os filhos sozinhas, é uma realidade, e seu
número aumenta quanto menor for a renda da família.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, analisou, através do senso
nacional, o perfil brasileiro de mulheres responsáveis pelo domicílio no Brasil:

QUADRO 11 - PESSOAS RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS, TOTAL E
MULHERES, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES

Grandes Regiões

Total

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Pessoas responsáveis pelos domicílios
Mulheres
Total
Proporção (%)

44 795 101
2 809 912
11 401 385
20 224 269
7 205 057
3 154 478

11 160 635
642 837
2 951 995
5 174 868
1 628 105
762 830

24,9
22,9
25,9
25,6
22,6
24,2

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.50

QUADRO 12 - MULHERES RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS, EM NÚMEROS
ABSOLUTOS E RELATIVOS, POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, SEGUNDO AS
GRANDES REGIÕES

Grandes Regiões

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Mulheres responsáveis pelos domicílios, por situação do domicílio
Absoluto
Relativo (%)

Total
11 160 635
642 837
2 951 995
5 174 868
1 628 105
762 830

Urbana
10 205 911
572 239
2 455 169
4 955 697
1 490 414
732 392

Rural
Total Urbana
Rural
954 724 100,0
91,4
8,6
70 598 100,0
89,0
11,0
496 826 100,0
83,2
16,8
219 171 100,0
95,8
4,2
137 691 100,0
91,5
8,5
30 438 100,0
96,0
4,0

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

50

Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfildamulher/tabela022000.shtm>.
Acesso em: 11 de janeiro de 2011.
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QUADRO 13 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE MULHERES DE 10 ANOS OU
MAIS DE IDADE, RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS, POR CLASSES DE ANOS
DE ESTUDO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES

Grandes
Regiões

Mulheres de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios, por classes
de anos de estudo (%) (1)
Sem instrução e menos 1 a 3
4
5a7
8 a 10
11 a 14 15 anos ou
de 1 ano
anos anos anos
anos
anos
mais

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

19,4
19,9
31,7
14,5
13,6
17,0

18,2
18,6
20,4
17,2
18,3
16,7

17,0
12,5
12,0
19,7
21,2
13,7

11,1
13,6
9,7
11,2
10,5
14,0

11,3
13,1
8,1
12,5
12,1
12,7

15,7
18,1
13,4
16,3
15,8
17,8

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

As três tabelas apresentadas exemplificam a situação das mulheres quanto à
responsabilidade pelos domicílios, e tratando-se da região Nordeste os números são ainda
mais altos: 25,9% assumem o lar; em relação aos outros Estados é o maior índice. Ainda
percebemos que quanto menor é a escolaridade, maior é o número de mulheres responsáveis.
O Nordeste volta a se destacar, apontando 31,7% com menos de um ano de estudo. O senso
mostra, da mesma forma, que as regiões Sul e Sudeste possuem os menores percentuais de
mulheres com menos de um ano de instrução na condição de responsáveis pela família: 13,6%
e 14,5%, respectivamente.
As famílias dos jovens que cumprem medidas socioeducativas em privação de
liberdade possuem o perfil apresentado nas tabelas acima. A maioria dos jovens não teve
contato com o pai, genitor, quando em convivência com a família, e quando internados nas
fundações para cumprimento da medida, recebem mais visitas de mães, avós ou tias, no caso
daqueles que ainda possuem vínculos com as famílias.51
Nas narrativas dos professores, há relatos da dificuldade em realizar o trabalho
pedagógico também pela ausência da família:

51

Os dados referentes à família de cada jovem que cumpre medida socioeducativa em privação de liberdade
ficam registrados em seus relatórios individuais; em contato com as fundações, não realizamos análises de tais
documentos. A afirmação sobre a ausência paterna e a permanência de visitas de parentes femininos (mãe, irmã,
avós, tias ou companheiras) são observadas em conversas informais, com professores e jovens alunos das escolas
pesquisadas.

7,0
4,0
4,4
8,4
8,2
7,8
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Não é fácil trabalhar, mesmo por que é um público muito carente de tudo,
carente de amor, carente de família, carente de amigos e de educação que nem
sempre é o mais importante quando você tem amigos, mas é muito gratificante
por que a cada dia, a cada ano a gente aprende um pouco mais a ser ser humano,
por que não é simplesmente a troca de informações, a ensinar o abc é troca de
sobrevivência também. (H)

A professora H, que atua na Fundação CASA, retrata na sua fala a carência dos jovens
em relação às famílias e ainda acrescenta a carência de educação, mostrando-se grata pela
oportunidade de, ao estar desenvolvendo este trabalho de mediação pedagógica, por tornar-se
ainda mais ser humano.
Na FUNDAC, encontramos produções de atividades realizadas por jovens e mediadas
pelas professoras que abordam o tema Mulher, parece-nos que para dar sentido à presença
feminina vivenciada por muitos jovens, assim como a discussão e a produção de cartazes
sobre a paternidade.
As imagens que se seguem são atividades realizadas nas salas das professoras A e C,
respectivamente. Nas três produções, percebemos a presença do feminino e do masculino,
identificando desse modo, a mulher e o homem como protagonistas das histórias de vida dos
jovens, e talvez, alertando para a falta de um deles.
IMAGEM 1 - DIA DA MULHER

Imagem de produção da sala de aula da professora A (FUNDAC)
Fonte: Elaboração própria.
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IMAGEM 2 – TEM PAI QUE É MÃE

Imagem de produção da sala de aula da professora A (FUNDAC)
Fonte: Elaboração própria.

IMAGEM 3 – IMAGENS SOBRE PAI
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Imagem de produção da sala de aula da professora C (FUNDAC)
Fonte: Elaboração própria.

A professora B (que atua na FUNDAC), também registra na sua fala o desafio da
ausência da família:

E nisso a gente está acostumado com crianças que sentam na cadeira e a gente
não quer saber da vida deles e aqui a gente tem que saber da vida um
pouquinho, mesmo que a gente não queira saber da vida, a vida vem
acompanhada com eles, a família, o pai, a mãe. É tanto que dia dos pais a gente
não comemora, como é a questão das mães, natal tem que ter um cuidado muito
grande. (B)

O laço com a família fortalece a recuperação do jovem e a reinserção deste na
sociedade. Observamos, em contato com as fundações e com as escolas nestas unidades, ainda
uma dificuldade das escolas em articular as atividades, avaliações e crescimento dos jovens, a
um acompanhamento sistemático pela família, o que possibilitaria um sentimento de
pertencimento maior do jovem à escola.
Os professores das unidades de internação também afirmam tentar alternativas para
uma aproximação com as famílias, entretanto, são apontadas pelos professores algumas
causas para a distância entre as escolas e os parentes dos jovens, tais como: o dia da visita,
que geralmente acontece em maior número, nos finais de semana, quando as escolas não estão
em funcionamento; as famílias, que residem em outra cidade e a falta de recursos não permite
a viagem; ainda alguns casos em que as famílias não se interessam mais pelo jovem,
utilizando a internação na fundação como estratégia para manter um distanciamento; ou
mesmo alguns jovens que já não possuem mais nenhum vínculo com os seus familiares.

5.3.3 A Ausência de Material Didático Apropriado
Por conta da nossa limitação com relação ao material pedagógico deles, não
poder ficar com o livro no módulo, de não poder levar caderno, por que senão
eles escrevem carta e isso foge das regras que eles têm. (L)

A professora L (da Fundação CASA) aponta na sua narrativa uma dificuldade em
realizar a prática, considerando a ausência de material pedagógico que atenda aos anseios dos
jovens em privação de liberdade. Jovens estes que possuem uma vivência e saber que vai
além dos conhecimentos que se ensinam na escola, e se preparam para superar desafios

106

encontrados no convívio da rua, ou mesmo quando assumem o comando de grupos e
“chefiam” outros jovens. A perspicácia, a agilidade, o pensamento rápido e inquieto, a fala,
muitas vezes desorganizada, mas com uma grande quantidade de informações e intenção de
comunicar o que pensa e sente – todas estas características não correspondem aos conteúdos
trabalhados nos livros destinados ao EJA, segmento de ensino ao qual as duas escolas
analisadas se inserem para desenvolver o trabalho.
Os livros utilizados pelo EJA tratam de assuntos relacionados, na maioria das
publicações, ao adulto trabalhador, que estuda no período noturno, e que, ao se alfabetizar e
letrar, entra em contato com textos, imagens e outras linguagens de um cotidiano diferente do
vivenciado pelos jovens em situação de privação, havendo, assim, um distanciamento entre o
EJA e as expectativas da juventude por ele atendida.
O Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou uma secretaria para atender
especialmente às demandas da Educação de Jovens e Adultos, entre outras especificidades.
Trata-se da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD).
Segundo o MEC52:

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad),
criada em julho de 2004, é a secretaria mais nova do Ministério da Educação.
Nela estão reunidos temas como alfabetização e educação de jovens e adultos,
educação do campo, educação ambiental, educação em direitos humanos,
educação escolar indígena, e diversidade étnico-racial, temas antes distribuídos
em outras secretarias. O objetivo da Secad é contribuir para a redução das
desigualdades educacionais por meio da participação de todos os cidadãos em
políticas públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação.

Entretanto, apesar da criação da SECAD, que disponibiliza um site, com textos e
demais informações, para estudantes, professores e gestores, não encontramos nele nenhuma
publicação que trate do material didático produzido para o segmento de ensino EJA, além da
ausência de tratamento sobre a Educação de jovens em privação de liberdade. Tais fatos
ratificam as narrativas dos professores, que afirmam não serem contemplados com os livros
ou materiais que chegam as unidades escolares, o que torna o trabalho dificultoso, pois os
livros de alfabetização do Ensino Fundamental são “infantilizados” e os livros para o EJA só
retratam a realidade do adulto trabalhador.
Em sua narrativa, a professora D apresenta alternativas de trabalhos com dinâmicas
que possam alcançar o desenvolvimento da escrita e da oralidade, ao mesmo tempo em que
52

Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816<. Acesso em: 20
de feverieiro de 2011.
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alerta para que não tratem os jovens com textos que “infantilizem” uma vida que foi tomada
pela realidade da exclusão social:

Aqui mesmo teve um adolescente que ele conversou comigo, que ele começou a
vida dele mesmo aos oito anos de idade, aí eu disse “mas menino é muito cedo”
aí ele disse “mais professora ou a gente faz ou a gente passa fome, a gente não
tem quem dá professora, é por isso que faz, a gente precisa se sustentar, precisa
se alimentar, precisa comer”, então são essas coisas que a gente até se choca,
acha estranho, uma criança já começar com essa vida, a gente acha estranho,
mas infelizmente é uma realidade, que é o que acontece justamente com eles. E
aqui por mais que eu, eu utilizo muito os livros, improviso atividades para poder
não ficar muito infantilizada, eu fico nessa preocupação, por que assim aquela
atividade mesmo que eu fiz, eu achei muito interessante, foi uma dinâmica que
eu participei num curso “Meu espaço, minha Vida” então eu cheguei e coloquei
e teve um aluno que ele escreveu, mas depois e guardou aí eu perguntei a ele e
disse “não, mas eu vou utilizar que é para poder colar” que aí é justamente a
trajetória de vida deles até a idade que eles têm, alguns foram colocando
figuras, imagens que é típico mesmo de adolescente e aí o outro escreveu a
história de vida dele até aquele momento, depois ele sentou comigo e ele foi
lendo a carta e me explicou por que ele escreveu aquilo ali. (D)

As estratégias, como a utilização da dinâmica mencionada, valorizam, além dos
aspectos mencionados acima, como leitura, escrita, criatividade e expressão oral, também a
ludicidade, que aparece com a inserção do jovem na atividade e na sua participação de
maneira inteira, sem precisar ser oprimido para que realize a atividade. A seguir, registramos
a imagem da dinâmica realizada pela professora D em sua sala de aula:

IMAGEM 4 – MEUS PASSOS MINHA VIDA
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Produção de atividade - Professora D (FUNDAC)
Fonte: Elaboração própria.
Na Fundação CASA, a ausência de material pedagógico específico aparece como uma
queixa dos professores, mas, ainda assim, há o relato do professor M, que afirma já ter
experimentado e utilizado, com jovens, um material produzido para o adulto trabalhador, mas
que não alcançou êxito na aprendizagem dos alunos, pois o material nem mesmo favorece um
trabalho mais estruturado pelos professores:

Existe uma produção específica era um projeto que se assemelhava ao EJA é
um projeto de progressão semestral, não obrigatória, nesse projeto em São
Paulo os professores poderiam dentro do mesmo ciclo que seria o ensino médio
ou o fundamental 2, fundamental 1, mas dentro do mesmo clico nós podíamos,
observando um critério também de data, nós poderíamos por exemplo passar o
aluno da 5ª série pra 8ª série, se achássemos adequado, se ele demonstrasse
conhecimento específico para aquilo, era um modelo que visava readequar a
trajetória escolar do aluno, então existia sim um material específico pra isso.
Agora esse material foi feito em uma tiragem, não era um material, apesar de
ser específico pra isso, ele não foi construído pensando em adolescente com
algum tipo de conflito social, era um material caro, de boa qualidade, feito sob
padrões que não dizia respeito nenhum ao aluno, o aluno com esse material não
tinha relação nenhuma com ele, era um material construído pra alfabetizar
adulto, alguma coisa do gênero, que foi absorvido pela Fundação CASA na
época, uma espécie de colcha de retalhos, material produzido pela UNICAMP
inclusive, mas para outro propósito, era um bom material mal utilizado,
utilizado no lugar incorreto. Depois que se comprou esse material pela primeira
vez percebemos que tinha algumas fragilidades, a folha, por exemplo, a tinta
saia com a borracha, é claro que, os alunos iam brincar com isso, iam apagar o
livro, tinham livros inteiros apagados, livros sem nenhuma letra, o que era
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previsível para qualquer um que trabalhasse na área, então esse material em si,
quando acabou, por que foram queimados ou por que foram consumidos ou
foram destruídos. (M)

D’Ávila, buscando a relação entre os professores e o livro didático, afirma:

Na pesquisa que realizei, ficou evidente que a utilização massiva do manual,
enquanto recurso fundamental nas atividades de planejamento e implementação
do processo ensino-aprendizagem, representava uma séria ameaça à autoria do
professor no desempenho do seu trabalho e do seu mister papel. Primeiro,
porque se constituía em praticamente única fonte de informação para os
docentes (também para os discentes e sua família); e segundo, por se constituir
como regulador da atividade docente fornecendo, assim, os elementos básicos
para o planejamento e implementação da atividade de ensino (sem, entretanto,
fornecer elementos para a compreensão analítico-reflexiva da prática
pedagógica); e, terceiro, por não apresentar um conteúdo que desse conta das
especificidades socioculturais dos professores, alunos e comunidade escolar.
(2008, p. 168)

Observamos, através da pesquisa realizada pela autora, que muitas vezes a utilização
excessiva do manual, ou livro didático, anula a autonomia e a criatividade do professor, pelo
fato de não se encontrar em tais produções didáticas um contexto que se adeque à realidade da
escola e principalmente dos alunos.
Nesse sentido, pensamos que o fazer dos professores que atuam com jovens em
privação de liberdade se destaca quando, ao vivenciarem a ausência do material didático
apropriado, criam estratégias lúdicas e de pesquisas constantes, a fim de enriquecer o trabalho
de mediação e possibilitar a permanência do jovem na sala de aula.
É possível, também, que a ausência de um manual didático fortaleça um trabalho de
repetição, como longas cópias no quadro, leituras de textos repetitivos, sem a diversidade de
tipologias textuais, e, consequentemente, a anulação do direito de aprender para jovens
cumprindo medidas e em situação de privação de liberdade.
Pesamos, portanto, que, para a legitimação desse direito e o alcance da aprendizagem
significativa de cada aluno, com qualidade (reflexão, criticidade, emancipação), são
necessários uma formação contínua e um acompanhamento sistemático pela coordenação
pedagógica das unidades de internação (as fundações), assim como a interlocução entre
professores, família, fundação e escola. Considerando-se as necessidades e emergências que
permeiam a vida da juventude, a criação de uma rede de diálogo permanente, na qual o jovem
possa comunicar o que já sabe e compreender o que ainda pode aprender, é necessária à sua
formação como um cidadão com direitos e deveres conquistados.
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Finalizando a análise de dados colhidos nas entrevistas, deixamos, para a reflexão do
leitor, duas imagens de atividades realizadas na sala de aula, pela professora A (FUNDAC).
Estas imagens resumem os desejos e interesses dos jovens que participam da ação
pedagógica, cuja aprendizagem e direitos estão legitimados no Estatuto da Criança e do
Adolescente e em demais instâncias, como um resultado da luta de educadores e demais
agentes da sociedade.
Suscitamos a reflexão, desejando que os professores e/ou educadores pensem sobre o
que fazemos e o que ainda podemos fazer (pela e) na educação, em busca de uma sociedade
mais includente e humana, e, portanto, menos perversa, para aqueles que dependem da nossa
compreensão de mundo e das nossas mediações, tendo em vista o alcance de uma prática de
liberdade.
Defendemos, assim, que a Pedagogia realizada com jovens, quando se considera sua
realidade, seus anseios e se preocupa com a sua inserção social, de modo a torná-los cidadãos,
é uma ação da Pedagogia Social. Esta ainda pode ser intensamente estudada e desenvolvida
em espaços de privação de liberdade, mas também é necessária para aqueles jovens que,
mesmo em vulnerabilidade social, ainda se encontrem com liberdade de ir e vir, dentro ou
fora dos espaços educativos.
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IMAGEM 5 - JUVENTUDE

Produção de Atividade – Professora A (FUNDAC)
Fonte: Elaboração própria.
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IMAGEM 6 – ECA: O QUE SE CONQUISTOU

Produção de Atividade – Professora A (FUNDAC)
Fonte: Elaboração própria.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta dissertação foi analisar as práticas pedagógicas de professores que
atuam com jovens em privação de liberdade, tomando como referência as cidades de Salvador
e de São Paulo, e realizando um estudo em contraste entre a FUNDAC e a Fundação CASA.
Para fundamentar a pesquisa, realizamos uma investigação bibliográfica, registrando o
estado da arte da Pedagogia Social. Ao mesmo tempo, diferenciamos as práticas existentes
entre Educação Formal, Não Formal e Informal, por considerarmos que é importante
compreender as diferenças e singularidades de conceitos e práticas que permeiam os discursos
e as instituições. Ainda nesta etapa, discutimos a importância da formação do professor e
educador social para atuação no trabalho educativo da juventude em situação de
vulnerabilidade social, o que nos fez identificar, como necessárias, práticas de formação
continuada para todo professor que pretenda desenvolver práticas pedagógicas com tais
sujeitos.
Importante sinalizar ainda que pudemos ir além das ideias postas em relação nas
discussões em torno da Pedagogia Social, avançando na sua defesa em escolas formais, mas,
sobretudo, realizada por Pedagogos, com investimento em formação e práticas de educação
social, o que legitima um trabalho pautado na ação-reflexão, com o objetivo de uma educação
para emancipação.
Ainda como fundamentação e esclarecimentos ao leitor, especialmente do que
entendemos por juventude, discutimos as culturas juvenis na contemporaneidade e a relação
dos jovens com as escolas e seus professores. Apresentamos os altos índices de violência
ocasionados pela marginalidade, pela falta de acesso deste grupo a Educação, Saúde, Lazer e
Trabalho, e pelo avanço constante da evasão do espaço escolar formal, que ainda não
conseguiu reunir os saberes necessários, impostos pelos currículos, às demandas de
conhecimento que a realidade dos jovens anuncia.
Com a fundamentação teórica apresentada em relação aos sujeitos da pesquisa, os
professores, e com aqueles que se relacionam diretamente com eles, os jovens, percorremos
um caminho metodológico definido e fundamentado pela pesquisa qualitativa, utilizando
especificamente o método do estudo de caso, para realizar a pesquisa de campo, nas duas
cidades eleitas para o estudo em contraste. Esta etapa, especialmente, foi motivadora de novas
pesquisas, pois, a cada entrevista narrativa realizada com os professores das duas cidades,
novos questionamentos surgiam e anunciavam a relevância social desta pesquisa, assim como
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a necessidade de outros estudos que evidenciem as práticas de Pedagogia Social realizadas
com a juventude e com objetivos de reinserção social.
Os doze sujeitos entrevistados, professores da FUNDAC e Fundação CASA, narravam
suas histórias de práticas e, ao mesmo tempo em que faziam a narrativa de seu trabalho,
diziam quem eram, em suas vidas, para além daquele espaço. Mostraram seus desejos,
anseios, medos e desafios, principalmente aqueles que marcavam o seu cotidiano na ação
educativa, mas, também, o que fazia com que eles permanecessem realizando um trabalho tão
diferencial e inquietante.
As narrativas foram realizadas entre conversas informais e sucessivas visitas aos
espaços, durante o ano de 2010, o que oportunizou um vínculo maior da pesquisadora com os
sujeitos e com o ambiente pesquisado, mobilizando novos olhares e interpretações que não se
limitaram apenas aos discursos, mas sim aos gestos, ações e sentimentos. Está aqui um ponto
chave da pesquisa qualitativa e social, a subjetividade dos sujeitos sendo vista e partilhada
pela pesquisadora, sem perder o rigor e os objetivos que a pesquisa se propõe.
O cotidiano do campo de pesquisa tornou-se também desafiador para pesquisadora,
pois, entrar nas instituições e ser revistada, passar por vários portões e cadeados e visualizar
jovens que, entre rostos empalidecidos, ainda respiravam esperanças, fazia com que a
pesquisa tivesse cada vez mais sentido. Meninos e meninas com sonhos ainda não perdidos,
que mesclam uma rigidez nos olhos e nas falas com os sorrisos e gestos de partilha que ainda
permanecem com eles.
Com os objetivos não esquecidos, tratamos de dar continuidade à pesquisa, após a fase
de coleta de dados, realizando a categorização, em sucessivas leituras e interpretações das
entrevistas, e encontrando, nos trechos mais significativos, as práticas, os desafios e o que fica
de mais relevante daquilo que se faz em uma escola com jovens cumprindo medidas
socioeducativas em privação de liberdade.
Pensávamos encontrar nas narrativas as respostas para questões tais como: o que é
ensinado para os jovens? O que eles mais desejam aprender? Como é feito o planejamento? O
que estudamos, como nos formamos, como avaliamos e a quem recorremos nas dificuldades?
Entretanto, as falas concorriam com as angústias de professores, apesar de por vezes receosos
com as situações de “virada de casa” (rebeliões), que se mostravam bastante interessados em
criar uma prática que desse sentido e esperança de uma vida com mais qualidade, a cada um
dos jovens, alunos das escolas. Esta prática, anunciada muitas vezes pelas dificuldades, e não
através do que é planejado e realizado, como esperávamos encontrar, mostrou-se inovadora,
criativa e legitimada pelos jovens, pois, para que cada professor permaneça em sua sala de
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aula, é necessário criar um vínculo, uma relação de respeito e de confiança, com aqueles que
já não são mais respeitados por uma parte da sociedade.
As categorias analisadas foram: Formação dos Professores (formação inicial e
formação continuada); A Prática Pedagógica (construção de valores, vínculo professor aluno, o saber a partir da realidade) e, por último, Dificuldades para que a prática ocorra (a
utilização das drogas, a ausência da família e de material didático apropriado).
Para a primeira categoria analisada, apresentamos as narrativas mostrando que, em
ambos os casos estudados, a formação inicial não contempla as discussões em torno da
educação de jovens em privação de liberdade; a formação continuada é realizada pelas
fundações em cursos não continuados, mas a aprendizagem da prática se dá em diálogo e
trocas assistemáticas entre os colegas, ou seja, a formação se dá na relação de sobrevivência
do grupo.
A prática pedagógica, realizada através da mediação dos professores, é pautada na
construção de valores, como uma tentativa de inserção dos jovens na sociedade, baseada na
crença de que podem ser sujeitos de direitos e deveres, efetivos cidadãos e cidadãs, e que, sem
vínculo construído e conteúdos eleitos a partir da realidade desses jovens, a prática se torna
inviável, pois é fundamental conquistar a confiança dos jovens, para que permaneçam nas
salas, acreditando que a escola possui uma função em suas vidas, com sentidos, possibilidades
e renovações de uma vida para além da privação de liberdade.
As dificuldades apresentadas pelos professores foram muitas, dentre elas, elegemos as
mais recorrentes nas falas para levantarmos discussões e analisarmos como acontecem nos
espaços investigados. O uso das drogas e seus efeitos na aprendizagem, as crises de
abstinência e o uso contínuo de medicamentos foram pontos relevante para os professores,
que dependem da concentração e do interesse, o que não é observado em parte dos jovens que
passam por um longo período de dependência de substâncias psicoativas.
A ausência da família, principalmente da figura paterna, é considerada pelos
professores como algo que diferencia o aproveitamento dos jovens. Aqueles que ainda
possuem um vínculo familiar, que recebem visitas no período de internação, e que são ainda
acompanhados sistematicamente, encontram nestes familiares uma esperança de superação
dos desafios já enfrentados e assim apresentam melhores resultados escolares.
O desejo de um material didático específico para o trabalho com a juventude em
situação de privação de liberdade, é repetido em algumas narrativas, quase como uma
salvação para parte dos desafios descritos pelos sujeitos. Entretanto, a maioria dos professores
apresenta uma prática de escuta e de construção de vínculo na tentativa de unir o que precisa
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ensinar para os jovens com aquilo que ele deseja aprender, fortalecendo o desejo pela escola e
criando e recriando estratégias didáticas que mobilizam um fazer diferenciado. Assim,
utilizam uma variedade de livros, revistas, letras de músicas, variando as tipologias textuais e
as fontes de pesquisa para alcançar a realidade dos jovens.
Alcançamos, portanto, os objetivos desta dissertação, pois, ao analisarmos os
percursos formativos dos doze professores entrevistados, percorrermos durante um período os
dois ambientes escolares eleitos como casos para esta pesquisa, e categorizarmos as ações e
desafios da prática, possibilitamos o contraste entre escolas formais de duas instituições que
atendem o jovem em privação de liberdade em cumprimento da medida socioeducativa.
É necessário ainda registrarmos, mais uma vez, que as ações educativas das fundações,
não se resumem às práticas das escolas formais, pois os jovens participam de oficinas
profissionalizantes e culturais, focando aqui apenas características das práticas dos
professores da educação formal, pois a escola se constitui como direito, para os jovens em
privação de liberdade, legitimado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Vale pontuar que as narrativas e a convivência nos espaços fizeram com que
emergissem temas que possibilitam novas pesquisas, tais como: analisar o vínculo construído
entre as meninas e suas professoras, ou educadoras de medidas, pois as jovens, em menor
número que os meninos, nas unidades de internação, apresentam-se muitas vezes de maneira
mais agressiva do que os jovens do sexo masculino, criando uma resistência em alguns
professores para o trabalho com elas. O que faz com que as meninas privadas de liberdade
sejam mais agressivas que os meninos? No que se diferenciam? No que se aproximam? Outra
questão de pesquisa seria compreender as relações de ensino-aprendizagem dos educadores de
medidas, que não são professores das escolas formais, nem mesmo educadores das oficinas
que os jovens participam, mas possuem a função de acompanhar, conversando, orientando e
construindo vínculos através de afetos e limites com os jovens (meninos e meninas).
Concluímos esta pesquisa com algumas afirmações, mas com a descoberta que, para
que se realize uma prática educativa de Pedagogia Social com jovens em privação de
liberdade, é preciso compreender que a formação se faz na ação, e na promoção da formação
continuada, estabelecendo elos entre o saber fazer, as teorias e as realidades e demandas dos
sujeitos envolvidos na ação de educar.
Esperamos por fim que esta pesquisa possa orientar ou elucidar alternativas de práticas
pedagógicas para professores que atuam com sabidos jovens, interessados no brilho dos
meninos e meninas em tempos de incertezas, e possa também inspirar políticas públicas.
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