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RESUMO

O presente estudo aborda a escolarização de adolescentes privados de liberdade, submetidos a medida
socioeducativa de internação. A história brasileira é marcada pela negligência, abandono e violência
contra a infância, cujo novo paradigma se deu com a afirmação, no plano internacional, da Doutrina da
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, implementada no Brasil a partir de 1990, com o advento
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, o número de adolescentes privados de liberdade,
cumprindo medida socioeducativa de internação, quadruplicou nos últimos quinze anos, ultrapassando
os vinte  e três mil  em 2013,  o que demonstra a importância  desse trabalho.  Segundo o referido
estatuto, durante o período de internação será obrigatória a atividade de escolarização. A educação
figura, pois, como elemento central na ressocialização dos internos. Nesse sentido, a Educação em
Direitos  Humanos  –  cuja  pedagogia  é  pautada na  defesa  e  promoção  dos  direitos  humanos,  no
empoderamento e formação do sujeito de direitos,  e na construção da cidadania ativa,  visando a
transformação  social  –  é  chamada  a  dar  sua  necessária  contribuição  na  escolarização  desses
adolescentes.  Assim,  este  trabalho  visa  avaliar  se  o  processo  de  escolarização  desenvolvido  na
principal unidade de internação de adolescentes do estado da Paraíba está de acordo com as diretrizes
para a Educação em Direitos Humanos e a legislação vigente. Para tanto, realizou-se uma pesquisa
participante no Centro Socioeducativo Edson Mota, localizado na capital. Inicialmente, conheceu-se e
descreveu-se como se desenvolvem suas atividades pedagógicas. Identificou-se diversos fatores que
interferem, positivo e negativamente, nesse trabalho pedagógico, distribuindo-os em oito categorias de
análise preestabelecidas. Avaliamos, por fim, essa atividade educacional, adotando-se como referencial
teórico os princípios, as diretrizes e as prescrições legais que fundamentam a Educação em Direitos
Humanos. Descobriu-se, entre outros, que, especialmente nesse contexto socioeducativo, a instituição
de ensino não é a única responsável pelos bons ou maus resultados da escolarização. A pesquisa nos
trouxe algumas respostas, mas fez emergir novas inquietações. Apesar dos estudos realizados nessa
área,  o  assunto  ainda  merece  aprofundamentos  acadêmicos,  com o  intuito  de  contribuir  com a
efetividade das políticas públicas educacionais, inseridas no contexto das medidas socioeducativas
privativas de liberdade.

Palavras-chave: socioeducação; educação em direitos humanos; escolarização; adolescentes; privação
de liberdade.
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RESUMEN

El presente estudio aborda la escolarización de adolescentes privados de libertad, sometidos a medidas
socio-educativas de internación. La historia brasileña es marcada por la negligencia, el abandono y la
violencia contra los niños,  pero un nuevo paradigma se inició a partir  de la  afirmación a nivel
internacional, de la Doctrina de Protección Integral de Niños y Adolescentes, implementado en Brasil
desde los años 90, con el advenimiento del Estatuto del Niño y del Adolescente. Sin embargo, el
número de adolescentes privados de libertad, cumpliendo medidas socioeducativas de internación, se
multiplicó considerablemente en los últimos quince años, superando los veintitrés mil en el año 2013,
hecho que demuestra la urgencia de este trabajo. Según el estatuto antes mencionado, será obligatório
la actividad de escolarización durante el período de internación. La educación figura como elemento
central en la resocialización de los internos. En este sentido, la educación en derechos humanos - cuya
pedagogía está pautada en la defensa y promoción de los derechos humanos, en el empoderamiento y
formación  del  sujeto  de  derecho,  y  en  la  construcción  de  una  ciudadanía  activa,  destinada  a  la
transformación social - es convocada para realizar la necesaria contribución en la escolarización de
estos  adolescentes.  Este  trabajo busca  evaluar  si  el  proceso de escolarización  desarrollado en  la
principal  unidad  de  internación  de  adolescentes  del estado  de  Paraíba,  está  de  acuerdo  con  las
directrices y legislaciones vigentes para la Educación en Derechos Humanos. Para eso, se llevó a cabo
una investigación participante en el Centro Socioeducativo Edson Mota, localizado en la ciudad de
João  Pessoa,  capital  del  estado.  Inicialmente,  se  conoció  y  describió  como  se  desarrollan  las
actividades pedagógicas del centro en cuestión. Se identificaron factores que interfieren de manera
positiva,  y  también  factores  que  interfieren  de  manera  negativa,  en  el  trabajo  pedagógico,
distribuyendolos en ocho categorías de análisis preestablecidas. Finalmente, evaluamos la actividad
educacional, adoptandose como referencial teórico, los principios, las directrices y las prescripciones
legales que fundamentan la Educación en Derechos Humanos. Vislumbramos, que particularmente en
este contexto socio-educativo, la institución educativa no es la única responsable de los buenos o
malos resultados de la escolarización. La investigación nos trajo algunas respuestas, pero también
demarcó nuevas inquietaciones. A pesar de los estudios realizados en el área, nuestro tema en cuestión
todavía  merece una mayor profundidad académica, con la intención de contribuir para la eficacia de
las políticas públicas educacionales, en el contexto de las medidas sócio-educativas en espacios de
privación de libertad.

Palabras  claves:  sócio-educación;  educación  en  derechos  humanos;  escolarización;  adolescentes;
privación de libertad.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda a escolarização de adolescentes privados de liberdade. Se

insere  no  contexto  da  medida  socioeducativa  (MSE)  de  internação,  imposta  a  eles  em

decorrência  do  cometimento  de  ato  infracional,  desde  que  atendidos  alguns  requisitos

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo o referido Estatuto, a

internação  será  cumprida  em  estabelecimentos  que  deverão  oferecer  obrigatoriamente

escolarização aos internos, sendo esse trabalho pedagógico o foco de atenção deste trabalho.

Elegeu-se,  como  campo  de  pesquisa,  o  Centro  Socioeducativo  Edson  Mota,

conhecido  como  CSE,  dentro  do  qual  funciona  a  Escola  Estadual  Professor  Almirante

Saldanha,  responsável  pela escolarização dos adolescentes,  localizados na cidade de João

Pessoa, capital da Paraíba. A escolha dessa unidade de internação como objeto de investigação

será devidamente justificada em momento oportuno.

É fato que o encarceramento de adolescentes no Brasil tem preocupando estudiosos

e autoridades. O instituto DHESCA Brasil divulgou pesquisa, através da qual revela que a

quantidade de jovens cumprindo medidas privativas de liberdade no Brasil quadruplicou em

quinze  anos  –  de  1996  a  2010.  Portanto,  a  qualidade da internação  precisa  favorecer  a

ressocialização  do  adolescente  interno,  do  contrário,  o  Estado  estará  tragicamente

“enjaulando”  pessoas,  cuja  finalidade será  tão  somente  isolá-las  do convívio  social,  sem

maiores preocupações com a sua efetiva recuperação ou reinserção social, o que representa

uma grave  violação  de  direito.  Desta  forma,  as  atividades  pedagógicas  podem  dar  uma

valorosa contribuição nesse cenário.

Em  relação  à  escolarização  dos  adolescentes  privados  de  liberdade  no  Brasil,

levantamento  realizado pelo  Conselho  Nacional  de Justiça  em 2012 revela  um histórico

preocupante  de fracasso e  evasão  escolar.  Segundo  a pesquisa,  em média,  no  Brasil,  os

internos abandonam a escola aos quatorze anos. Nas unidades de internação do Nordeste,

mais da metade dos adolescentes não frequentam a escola e o índice de analfabetismo chega

ao patamar de 20% (vinte por cento).  Essa triste realidade acaba por valorizar a presente

pesquisa, a qual une escolarização e privação de liberdade, com população adolescente.

Deve-se ter em mente que a assistência aos adolescentes em conflito com a lei no

Brasil somente ganhou sua nova e atual configuração a partir do ano de 2012, com a criação

por  lei  do  Sistema Nacional  de Atendimento  Socioeducativo  (SINASE),  através  do  essa

política pública foi nacionalmente estruturada e unificada sobre as diretrizes do ECA. Por

meio  dessa  lei,  distribuiu-se  competências  ou  atribuições  entre  os  entes  federativos,

estabeleceu-se parâmetros de atuação, gestão e fiscalização, entre outros. Ou seja, apesar de o
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ECA vigorar no país desde 1990, apenas muito recentemente o Estado brasileiro organizou

sua  política  pública  de  natureza  socioeducativa,  sendo,  portanto,  um  campo  ainda  em

construção e necessitado, portanto, de pesquisas, estudos e boas práticas de referência.

Neste sentido, a partir dos referenciais teóricos adotados, a seguir apresentados, a

presente pesquisa tem por objeto avaliar se as práticas curriculares desenvolvidas no processo

de escolarização com os adolescentes da unidade de internação investigada correspondem às

diretrizes  estabelecidas  pela  Educação  em Direitos  Humanos  (EDH)  e  às  exigências  da

legislação vigente.

Nesse propósito, inevitavelmente aparecerá problemas e desafios,  que devem ser

identificados e superados, sempre no intuito de colaborar com a melhoria da qualidade da

escolarização  dos  internos,  o  que  poderá  contribuir também com o  trabalho  pedagógico

desenvolvido em unidades de internação de outras localidades que experimentarem realidades

semelhantes.

Apesar de se encontrar produções acadêmicas na área da socioeducação, bem como

políticas  públicas  socioeducativas  bem-sucedidas,  com destaque  para  a  implementada  no

estado do Rio Grande do Sul e, com as devidas ressalvas, em Pernambuco, o tema ainda é

considerado novo pelos estudiosos, necessitando, portanto de maiores aprofundamentos. Esse

é  ainda um campo permeado  de  inúmeros  questionamentos,  inclusive  do  ponto  de  vista

teórico,  e  dificuldades  de  toda  ordem  (infraestrutura,  financiamento,  qualificação  e

valorização profissional, motivação, humanização, discriminação, etc.).

O recorte dado à escolarização no contexto socioeducativo, e ainda sua relação com

a Educação em Direitos Humanos individualiza a pesquisa e acrescenta academicamente ao

que já foi produzido.

O tema educação, por si só, já daria relevância à presente pesquisa, sem a qual o

futuro do indivíduo se apresenta com desanimadoras perspectivas. Mas apenas por isso. O

contexto sobre o qual se insere a pesquisa torna o trabalho pedagógico ainda mais complexo,

dramático e desafiador.

Primeiro,  por  envolver  indivíduos  que  se encontram em um estado  especial  de

desenvolvimento,  entre  a  infância  e  a  fase  adulta,  carecendo  de  estratégias  e  métodos

educacionais  próprios  dessa  etapa  do  desenvolvimento.  Nesse  sentido,  a  aplicação  das

técnicas  pedagógicas  da  educação  infantil  lhes  parecerá  desinteressante  (a  propósito,  a

infantilização  do  ensino  no  Brasil  é  prática  corrente,  encontrada  em  todas  as  fases  da

escolarização).  Por  outro  lado,  será  igualmente  desmotivador  o  emprego  de  métodos  de

estudo utilizados entre adultos (o senso comum insiste em enquadrar os adolescentes como
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pessoas mais amadurecidas e conscientes do que, na verdade, são). Escolarizar adolescentes

não é educar crianças, nem mesmo ensinar adultos.

Além  disso,  os  educandos  referidos  encontram-se  e  em  situação  de  alta

vulnerabilidade social1,  sofrendo as  consequências da marginalização social,  desigualdade

econômica, desagregação familiar, com graves consequências para a sua estrutura psíquica,

emocional, afetiva, cognitiva, etc., cenário não comumente encontrado na vivência ordinária

do cotidiano.

O tema das políticas públicas e sua efetividade serão também abordados. As MSE's

devem  cumprir  com  o  papel  de  ressocialização  dos  adolescentes,  a  que  se  propõe,

comprometendo inevitavelmente não só o Estado, mas deve contar com o apoio da família e

de toda a sociedade. Não perder-se-á de vista também o paradigma dos Direitos Humanos,

colocado como elemento central, norteador de toda a reflexão.

A organização do estudo foi sistematizada da seguinte forma: a parte introdutória

será dedicada à caracterização da pesquisa, apresentando aspectos gerais e importantes da

mesma, com destaque para a metodologia aplicada e o estabelecimento das categorias de

análise de dados.

Em seguida,  será realizado um estudo sobre a história das políticas públicas de

proteção às crianças e aos adolescentes no Brasil, a fim de que se possa compreender como a

atuação do Estado se deu nesse campo, desde a completa indiferença, até o atual Sistema de

Garantia de Direitos.

Na  terceira  seção,  apresentar-se-á  os  principais  documentos  internacionais  de

direitos humanos de proteção à infância, demonstrando como se deu o que chamou-se de

afirmação histórica dos direitos da criança e do adolescente. Ainda nesse contexto, far-se-á

um estudo sobre a legislação brasileira constitucional  e infraconstitucional, relacionadas à

matéria.

A seção seguinte abordará a educação. O estudo tomará por base, como já foi dito,

as diretrizes informadas pela EDH, sempre contextualizando para a realidade da escolarização

nas MSE's de internação.

A quinta seção será dedicada à descrição da pesquisa de campo propriamente dita,

com o detalhamento da experiência vivenciada como observador participante em uma unidade

socioeducativa de internação de João Pessoa,  dando-se especial  atenção para a  atividade

escolar, em razão dos fins propostos da investigação, apresentando, na ocasião, as nuances e

1 Condição  de  pessoas  ou  famílias  que  estão  à  margem da  sociedade,  em processo  de  exclusão  social,
principalmente  por  fatores  socioeconômicos.  Fonte:  Significados.  Disponível  em
<https://www.significados.com.br/vulnerabilidade-social/>. Acesso em 28 jan. 2017.
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surpresas ocorridas nessa etapa da pesquisa.

Na sequência, os dados coletados serão analisados, distribuídos nas categorias de

análise preestabelecidas, de acordo com os referenciais teóricos adotados.

Por fim, far-se-á as considerações finais, na tentativa de contribuir com a efetividade

dos processos educacionais vivenciados nas MSE's privativas de liberdades, com reflexos

para o resultado das políticas públicas de assistência e proteção a esses adolescentes.

Dando continuidade à descrição dos elementos importantes da pesquisa, decidiu-se

apresentar, no que mais interessa, o pesquisador. E assim foi feito, porque entendeu-se que a

pesquisa se inicia por ele, com a inquietação, a curiosidade e o desejo de pesquisar. E ela se

desenvolve  também  conduzida  por  suas  percepções,  atitudes  e  direcionamentos.  A  boa

execução  das  técnicas  de  coletas  de  dados  e  a  proveitosa  interação  com  os  sujeitos

pesquisados, por exemplo, estão em grande parte sob a responsabilidade, a ética e o manejo

do  pesquisador.  Por  fim,  a  interpretação  de  dados  e conclusões  de  uma  pesquisa  são

genuinamente autorais, podendo ter desfechos distintos, de um investigador para outro.

Julgou-se importante falar um pouco sobre a sua história, formação acadêmica e

perfil ideológico, e como se deu seu envolvimento com o problema em questão. Conhecer o

pesquisador pode revelar bastante acerca da pesquisa.

1.1 O Pesquisador

O pesquisador é filho e neto de professores, razão pela qual acredita que o interesse

pelo  conhecimento  e  vida  acadêmica  deva  ter-lhe  sido  transmitido  naturalmente,

inconscientemente no seio familiar, uma vez que não houve nenhum propósito ou atuação

específica de seus cuidadores no sentido de fazê-lo decidir  por esse caminho, tendo sido

sempre muito livre para fazer suas escolhas, pessoais, afetivas e profissionais.

No entanto, o desejo explícito pela pesquisa e ensino emergiu tardiamente, ao final

de sua graduação em direito. Até o início da juventude, vivia relativamente distante do mundo

da ciência e mais próximo da prática esportiva, que o acompanhou desde os primeiros anos da

vida escolar, com dedicação.

Antes de buscar o mundo jurídico, mas certamente influenciado pela sua história no

esporte, iniciou em 2002, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o curso de graduação

em  Fisioterapia.  Ocorre  que,  como  passar  do  tempo,  foi  percebendo  um  inédito  e

surpreendente encantamento pelas ciências humanas, quando decidiu  mudar de formação,

concluindo a graduação em Direito no ano de 2013, na mesma instituição. Acredita que sua

aproximação,  há  época,  da  religiosidade,  através  do engajamento  no  movimento  da
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Renovação  Carismática  Católica,  fez  aflorar,  de  certo  modo,  uma  subjetividade,  que  se

mostrava um tanto quanto adormecida até então, sendo isso determinante no seu interesse

pelas  ciências  humanas  e  sociais.  Acredita  ter  optado  pela  formação  jurídica  devido  à

influência de seus irmãos mais velhos que já estudavam nessa área.

Sua identificação com os direitos humanos foi certamente recebida do pai – de quem

aqui lembra com saudade –, uma pessoa que, além de educador, engenheiro e empresário,

nutriu  grande interesse pela  política  e por  questões  relacionadas à  pobreza,  desigualdade

socioeconômica e justiça social. Nesse contexto, o pesquisador nasceu e cresceu rodeado de

imagens  e livros  de autores  e  personalidades marxistas,  especialmente  Fidel  Castro,  Che

Guevara, Karl Marx e Friedrich Engels. Apesar de não tê-los lido naquele momento, sem

dúvida representaram um referencial simbólico, que perfez seu imaginário, orientando, mais

tarde, seu perfil ideológico. Eventualmente, ainda na infância, ouvia de seu pai discursos de

apelo  social,  o  que,  de  certa  forma,  foi  promovendo um  processo  pedagógico  de

sensibilização para com as demandas sociais.

Hoje,  um pouco  mais  amadurecido,  considera-se  uma pessoa de visão  político-

ideológica não tanto à “esquerda”, porque já agrega e reconhece algumas ideias liberais, seja

de  natureza  política  ou  econômica.  Dessa  forma,  foi atraído  para  os  direitos  humanos,

inicialmente sensibilizado pelas injustiças sociais. Mais tarde também manifestou interesse

por outras demandas liberais, especialmente temas relacionados à diversidade de gênero e

pluralidade de pensamento. Contudo, nunca militou em movimentos sociais, limitando seu

engajamento a discussões e debates com pessoas de seu convívio acadêmico, profissional e

familiar.

Quando iniciou a graduação em Direito, logo participou de um projeto de extensão

em direitos humanos, coordenado pelo professor José Batista de Mello Neto, quando teve a

oportunidade  de  estudar  mais  aprofundadamente  sobre o  tema,  iniciando  seus  estudos

propriamente  ditos.  No  entanto,  fatores  de  ordem  pessoal,  distanciaram-no  da  pesquisa,

fazendo-o chegar ao final de sua formação jurídica, com poucas produções acadêmicas.

Nesse  meio,  em  2010,  vivenciou  uma  experiência  que  o  marcaria  fortemente,

determinando, inclusive, posteriormente, sua iniciativa e motivação para a presente pesquisa.

O estágio  obrigatório  da  disciplina  de  Prática  Jurídica  o  levou  para  uma instituição  de

internação de adolescentes na cidade de Sousa, alto sertão paraibano, quando lá residia e

estudava,  por  meio  de  mobilidade  estudantil,  o  4º  ano  da  graduação  em  direito  na

Universidade  Federal  de  Campina  Grande  (UFCG).  A  programação  era  para  que

acompanhasse o trabalho do setor jurídico do CEA – Centro Educacional do Adolescente –,
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mas  isso  não  foi  possível,  porque  a  única  advogada  da  unidade  estava  de  férias,  sem

substituta, razão pela qual a aproximação do então estagiário acabou se dando com a equipe

docente da unidade, cujas conversas giravam muito mais em torno da educação, do que do

direito.

Tudo naquele lugar impressionava, porque tudo era assustadoramente precário. Os

muros excessivamente elevados e mal cuidados, com policiais do lado de fora vigiando o

portão permanentemente, assustava. As inúmeras grades internas, enferrujadas e reforçadas

com cadeados, assustava. O excesso de disciplina e controle sobre os adolescentes assustava.

As cabeças baixas e enfileiradas, com as mãos unidas atrás da cintura, assustava. Os relatos

dos professores sobre rebeliões, fugas e atentados praticados pelos adolescentes (morte por

asfixia) também assustava. O então estagiário visitou amedrontado o alojamento (verdadeiras

celas). Entrou na chamada “sala da reflexão” (que funcionava concretamente como cela de

isolamento). Teve medo. Teve muito medo. Não tinha coragem de olhar os internos nos olhos

e  tudo  confirmava  o  codinome  pelo  qual  era  conhecido  na  região:  “o  presídio  dos

adolescentes”.

A  estrutura  daquele  lugar,  o  clima  e  a  cultura  organizacional,  as  imagens  e

mensagens,  as  regras  e  condutas,  transmutavam os  adolescentes,  de  pessoas  em animais

selvagens, dignos não de cuidado, mas de medo. Não de atenção, mas de contenção. Não de

direitos, mas de repressão. Não de sensibilidade, mas de crueldade. Não de vida, mas de

morte. E o então estagiário absorvia toda essa carga, toda essa pressão, todo esse conteúdo

subliminar, mas fortemente presente, ocasionando distanciamento e medo.

A vida do pesquisador teria sido outra sem aquela experiência. A burocracia dos

tribunais, a racionalidade clássica dos códigos e o individualismo dos concursos públicos o

teriam conduzido certamente à operacionalização de um direito ideal (não real), elitista (não

democrático), frio e calculista (não humanizado), dos escritórios e gabinetes (não das ruas e

das pessoas). Mas não foi assim. O pesquisador enxergou um outro direito, secretamente e

talvez intencionalmente escondido pela academia. A partir de então, o fim do direito não seria

a ordem, mas a justiça! A justiça social, que deveria ser testemunhada e atestada pelo povo e

não pelo Estado, pelas pessoas e não pelas autoridades. A Declaração dos Direitos Humanos

de 1948, a Constituição cidadã de 1988 e o Estatuto do adolescente de 1990 ainda não haviam

sido aprovados no CEA, em pleno século XXI...

Em relação às atividades pedagógicas, a precariedade era gritante: não havia sequer

salas  de  aula.  A  escolarização  era  feita  de  forma  improvisada  no  pátio,  reunindo  os

adolescentes internos, de várias idades e séries, em uma única turma. Os livros do Programa
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da Educação de Jovens e Adultos – EJA, os quais teve a oportunidade de conhecer, pareciam

descontextualizados  àquela  realidade  e,  de  fato,  eram  praticamente  inutilizados.  A

desmotivação dos docentes e discentes era inevitável  e explícita,  agravando a situação e

tornando aquele trabalho um verdadeiro faz de conta.

Contudo, o pesquisador apostou na educação. Quis acreditar que, se haveria alguma

solução  para  aquele  caos,  esta  passaria  pela  educação  de  qualidade.  Nessa  inquietação,

conheceu a essência do pensamento de Paulo Freire,  com o qual  se encantou, encontrou

algumas respostas, mas formulou outras perguntas. Entusiasmado com a pedagogia freireana,

já de volta a João Pessoa, tratou sobre o ensino jurídico na monografia de conclusão de curso,

mas não esquecera a educação, não esquecera do CEA…

O mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos, Cidadania e Politicas Públicas,

do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, cuja uma

de suas linhas de pesquisa é Políticas Públicas em Educação em Direitos Humanos, foi então

o espaço mais adequado que encontrou para unir sua formação jurídica com a educação de

adolescentes privados de liberdade nos centros de internação.

O pesquisador não é intelectual,  mas um apaixonado por  educação,  curioso por

conhecimento, sedento por justiça e desejoso de que a passagem dos adolescentes em conflito

com a lei e privados de liberdade nas unidades socioeducativas de internação seja proveitosa,

restauradora e transformadora, o máximo possível. A educação, nesse contexto, pode e deve

dar a sua importante e indispensável – apesar de não suficiente – colaboração no conjunto das

políticas públicas de natureza socioeducativas.

Apresentado o pesquisador, dar-se-á seguimento caracterizando-se a pesquisa pela

descrição de sua metodologia, justificando os critérios de inclusão e exclusão adotados, a

abordagem utilizada, os instrumentos de coleta de dados, a técnica de análise desses dados,

entre outros.

1.2 Planejando a Pesquisa

Ciência é método. A validade e a credibilidade dos resultados de uma pesquisa que

se  diz  científica  é,  em  grande  parte,  mensurada  pelo  método  utilizado,  o  qual  levou  a

determinado resultado ou conclusão. Tão ou mais importante do que o resultado de uma

pesquisa  científica  é  a  forma  (ou  o  método)  pela  qual  se  chegou  a  esse  desfecho.  O

conhecimento  é  científico,  quando  o  método  é  científico.  Portanto,  uma  metodologia

criteriosa, bem fundamentada e, sobretudo, bem executada, é a alma da pesquisa, fazendo

com que o processo de investigação se desenvolva de maneira profícua.
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Estabelecer método é, então, traçar caminhos. E, para tal, faz-se necessário saber

aonde se quer chegar. Portanto, não se pode perder de vista o objetivo da pesquisa, que deve

ser claro, específico e determinado. Não é demais relembrar aqui o propósito da presente

investigação: avaliar se a escolarização dos adolescentes da unidade de internação pesquisada

está de acordo com as diretrizes da EDH.

Nesse sentido, não resta dúvidas de que trata-se da denominada pesquisa social, a

qual  se  propõe  a  obter  conhecimento  em  relação  a  uma  determinada  realidade  social,

amplamente considerada, razão pela qual é bastante utilizada nas ciências sociais (GIL, 2008),

bem como na pedagogia. Há uma realidade social a ser analisada, mas que precisa ser, antes,

conhecida.  Ou  seja,  é  caminho  necessário  para  a  avaliação  da  escolarização  a  que  são

submetidos os adolescentes, conhecer como se desenvolve essa atividade. E nada melhor para

conhecer uma realidade da vida social – no caso, o funcionamento de uma escola – do que se

fazer presente nela.

Tal  constatação remete à  necessidade da realização de uma  pesquisa de campo,

muito comum em pequisas da área educacional. É preciso ver, presenciar, testemunhar os

processos pedagógicos no seio da instituição de ensino, para conhecer efetivamente o que

acontece e como esse trabalho se desenvolve. Não haveria outro meio mais adequado para a

coleta de dados do que ir ao chamado “chão da escola”.

Cruz  Neto  (1999)  defende  que  a  pesquisa  de  campo  possibilita,  além  de  uma

aproximação com o objeto de investigação, a oportunidade de criação de conhecimento, que

emerge diretamente da realidade, a partir da interação do pesquisador com os sujeitos e o

ambiente investigados. Ou seja, há um conhecimento, uma realidade, que somente a presença

do investigador no campo de pesquisa será capaz de acessar. O estudo bibliográfico, apesar de

fundamental para a pesquisa, não conseguiria suprir ou substituir a experiência de campo, a

observação direta, a percepção, a sensibilidade e a interação do pesquisador com os sujeitos e

o ambiente.

No caso, há uma especificidade a ser considerada, porque chegar à escola pressupõe

adentrar, antes, ao centro de internação dos adolescentes, haja vista que as instituições de

ensino de adolescentes que cumprem de medida privativa de liberdade estão situadas dentro

das dependências de uma unidade socioeducativa de internação. Há portanto duas realidades,

diferentes,  porém umbilicalmente  interligadas:  a  da escola  e  a  da  respectiva  unidade  de

internação, uma vez que o trabalho daquela depende, em grande medida, da organização,

rotina e bom funcionamento dessa.

Neste sentido, a pesquisa de campo, apesar de se concentrar no espaço da escola,
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não pode perder de vista a realidade da unidade de internação como um todo, que a circunda,

pois essa também pode repercutir, ainda que indiretamente, positivo ou negativamente, no

trabalho de escolarização da instituição de ensino, objeto principal de investigação. A esse

respeito, aprofundar-se-á essa correlação – escola/unidade de internação – em tópico próprio

desta seção introdutória, destinado especificamente à experiência de campo.

No entanto, deve-se considerar que o pesquisador pode se fazer presente no campo

de diversas formas. O investigador, mesmo presente, pode se colocar mais distante do locus,

atuando como um observador  externo,  ou,  do contrário,  pode se inserir  pessoalmente no

espaço onde os fenômenos ocorrem, colocando-se lado a lado com os sujeitos. Qual seria

então o lugar mais adequado do observador, em relação às pessoas e o ambiente pesquisados,

para o melhor atingimento dos fins propostos pela pesquisa? Não há posição certa ou errada,

mas a escolha mais adequada para o que se pretende realizar.

Pensando  nisso,  percebeu-se  que  a  pesquisa  reúne,  em  alguma  medida,

características  exploratórias.  A pesquisa  exploratória  é  aquela  que  visa  estabelecer  uma

aproximação com fatos pouco conhecidos (GIL, 2008), destinada a explorar ou “desvendar”

determinada realidade ou fenômeno social. Diz-se isso, porque as unidades de internação de

adolescentes se assemelham, em certo sentido, às unidades prisionais. Ambas são instituições

totais (GOFFMAN, 1974), fechadas, de difícil acesso, cujo funcionamento reveste-se de certo

segredo e  até  mesmo mistério.  Entendeu-se que não se poderia  conhecer  efetivamente a

realidade de uma unidade de internação socioeducativa mantendo-se à distância. O contexto

de opressão institucional, o clima e a cultura da organização, suas regras informais e veladas

de comportamento exigem uma aproximação maior do campo de pesquisa.

Optou-se então por realizar a chamada observação participante, que pressupõe uma

interação maior e direta com a realidade a ser pesquisada, definida por Cruz Neto (1999, p.

59), nesses termos:

A técnica  da observação  participante  se  realiza  através  do
contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para
obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus
próprios contextos. O observador, enquanto parte do contexto
de  observação,  estabelece  uma  relação  face  a  face  com  os
observados.  Nesse  processo,  ele,  ao  mesmo  tempo,  pode
modificar e ser modificado pelo contexto.

Haguette  (1995)  esclarece  que  a  referida  técnica  ultrapassa  a  postura  de  uma

participação contida, sendo salutar, nesse processo, a construção de relações recíprocas de

afeto com os sujeitos:

A observação participante não se concretiza apenas através da
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participação do  pesquisador,  mas  que essa participação deve
significar  um  envolvimento  maior  do  pesquisador,  um
compartilhar,  não somente com as  atividades do grupo,  mas
com os  processos  subjetivos  –  interesses  e  afetos  – que  se
desenrolam na vida diária dos indivíduos e grupos (p.72).

O observador participante se opõe à figura tradicional do observador imparcial, que

vê à distância, sem se relacionar com os sujeitos. Do contrário, nela, o pesquisador interage

diretamente com os pesquisados, participando das atividades do grupo e construindo relações

de  afeto  e  confiança  mútuas.  Lindeman  (apud  HAGUETTE,  1995,  p.70)  afirma que  “o

observador participante deve ser livre para ver  muitas coisas que um observador de fora

jamais pode ver”.

No entanto, há riscos. O envolvimento pessoal e direito, afetivo e emocional, do

pesquisador  com  os  sujeitos  e  o  contexto  pode  comprometer  a  neutralidade  ou  isenção

exigidos do pesquisador científico. A esse respeito, já se defende a ideia de que, no campo das

ciências sociais, a neutralidade do pesquisador, considerada como a isenção de juízos de valor,

é  utópica  (DEMO,  1985),  porque a  observação dos fenômenos sociais  está naturalmente

sujeito  a  mecanismos  de  interpretação  pessoal,  condicionada  por  ideologias  e  outros

elementos intimamente subjetivos. A própria escolha do pesquisador por determinado tema já

demonstra certo grau de envolvimento emocional com o problema, afetando inevitavelmente

uma suposta neutralidade absoluta.

Por  outro  lado,  o  excessivo  engajamento  do  observador  pode  transformar  a

participação em ativismo ideológico,  alterando a  rotina  do  grupo,  manipulando os fatos,

comprometendo  sensivelmente  a  descrição  dos  fenômenos,  prejulgando  a  realidade,

discriminando pessoas, enfim, restringindo a observação a determinados aspectos previamente

elaborados.  Na  observação  participante  o  investigador  deve  encontrar  a  distância  ou  a

proximidade ideal do fenômeno, a fim de se tirar o melhor proveito da experiência. Isso exige

sensibilidade e maturidade do pesquisador.

Preocupado  com  essas  questões,  Triviños  (1987)  dá  algumas  recomendações

importantes  para  o manejo da observação participante,  que exigem do pesquisador  certa

neutralidade em relação a alguns aspectos da investigação, os quais foram cuidadosamente

observados  na  experiência  de  campo,  como:  não  se  envolver  com situações  que  não  se

relacionam com o objeto da pesquisa;  não intervir  nos conflitos e rivalidades internas do

grupo (não tomar partido); preparar-se para eventualmente ser hostilizado ou marginalizado

por algumas pessoas do grupo; não se envolver excessivamente com os problemas do grupo,

sob pena de comprometer o resultado da pesquisa; e encontrar as pessoas mais adequadas para
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o fornecimento das informações que se deseja.

De fato, a opção pela observação participante foi uma necessidade da pesquisa. De

fato,  a presença do pesquisador nas salas de aula,  ao lado dos adolescentes;  os diálogos

ocorridos  nas  dependências  da  escola,  com professores,  pedagoga  e  diretora,  durante  as

atividades; as participações nas reuniões pedagógicas e no curso de capacitação; em fim, o

vínculo construído com os profissionais colocou o investigador em uma posição privilegiada,

gerando um clima de confiabilidade indispensável para o processo investigativo.

Deve-se pontuar que a presença do investigador na realidade da vida escolar não se

prestou  somente  à  coleta  de  informações  meramente  descritivas  e  objetivas.  O  autor  se

colocou  permanentemente  atento  aos  conteúdos  de  ordem  subjetiva,  comportamental,

emocional, considerados relevantes no trabalho. Esse olhar mais abrangente e apurado do

autor revela muito sobre a abordagem que se pretendeu dar à pesquisa.

A esse respeito,  Tozini-Reis  (2009) coloca que “a pesquisa em educação (…) é

essencialmente qualitativa” (p.10), e isto se dá pela natureza do próprio trabalho pedagógico.

O ensino e a aprendizagem, para além do conteúdo formal ou das informações pontuais que se

pretende  transmitir,  envolvem  processos  complexos  e subjetivos  de  interação  pessoal:

confiança, empatia, comunicação, respeito, motivação, liberdade, disciplina, autoridade, etc.,

os  quais  não  podem  ser  coletados  numericamente  ou  quantificados  estatisticamente.  Do

contrário,  reclamam  um  olhar  diferenciado  e  uma  percepção  mais  aprofundada  do

pesquisador.

Haguette (1995) ensina que a pesquisa qualitativa se mostra mais adequada quando

há  maior  relevância  em relação  ao  aspecto  subjetivo do  fenômeno social,  utilizada  para

coletar dados de ordem psicológica. Apesar de a abordagem qualitativa receber críticas de

pesquisadores, geralmente ligados às ciências exatas e da natureza, parece evidente constatar

que a existência  humana transpassa o  concreto,  o  palpável  e  o  materialmente  aferido.  A

subjetividade humana, o mundo dos afetos, das emoções, do pensamento; o “não dito”, “não

visto”, porém percebido, também nos constitui. O abstrato é também real. Na educação, esses

elementos imateriais emergem e não devem ser desconsiderados. E não os foram no presente

estudo.

A pesquisa qualitativa se iniciou com a antropologia e a sociologia. Posteriormente

foi  adentrando também na área educacional,  sendo atualmente bastante utilizada. Sobre a

pesquisa qualitativa em educação, Triviños (1987) diz que:

Na  década  de  70  [...]  surgiu  nos  países  da  América  Latina
interesse,  que  é  crescente,  pelos  aspectos  qualitativos  da
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educação.  Na verdade,  o  ensino sempre  caracterizou-se  pelo
destaque de sua realidade qualitativa, apesar de manifestar-se
frequentemente  através  de  medições,  de  quantificações
(percentagens  de  analfabetos,  de  repetentes,  do  crescimento
anual  da matrícula,  dos  professores  titulados e  não titulados
etc.).  [...]  Verdadeiramente,  essa  postura  quantificadora  [...]
estava  dando resposta,  em forma  consciente  ou  não,  a  uma
dimensão  positivista  da  explicação  dos  fenômenos  sociais
(p.116).

Fez-se  então  a  opção  por  uma  pesquisa  de  abordagem  predominantemente

qualitativa, por entender mais adequada aos fins propostos da investigação, sem, no entanto,

abrir mão, quando necessário, de elementos quantitativos. Não há contradição na utilização de

ambas as espécies de informações em uma mesma pesquisa. Triviños (1995) orienta que “toda

pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa” (p.118), podendo os dados

estatísticos serem utilizados como elemento auxiliar.

Isto  porque,  eventualmente,  será  útil  e  importante  mensurar,  por  exemplo,  a

quantidade de adolescentes internos na instituição, confrontando com a capacidade máxima

de  acolhimento  da  unidade,  para  averiguar  a  ocorrência  ou  não  de  superlotação  (a

superlotação  é,  sem  dúvida,  um  dado  importante  para pesquisa).  Da  mesma  forma,  a

quantidade de estudantes e professores que frequentam a escola, a carga horária de aulas, o

índice de analfabetismo, etc., são elementos importantes – ainda que não suficientes – para os

objetivos  desse  estudo.  Contudo,  tais  informações  não  representarão  um  fim  para  a

investigação – como preceituaria a tradição positivista –, mas subsidiarão, somado a outros

elementos subjetivos, reflexões mais abrangentes, próprias da abordagem qualitativa.

Daí  dizer-se  anteriormente  que  a  pesquisa  teria  uma abordagem

“predominantemente”  qualitativa,  uma  vez  que  a  atitude  (talvez  imatura),  por  parte  do

investigador,  em recusar ou resistir  a coletar dados quantitativos,  limitaria a descrição da

realidade social objeto da investigação e, por sua, vez empobreceria a análise dos dados,

afetando sensivelmente o resultado do trabalho.

Para  o  atingimento  do  fim  proposto  da  pesquisa,  planejou-se  um  conjunto  de

estratégias a serem executadas, iniciando pelo estudo bibliográfico. Uma pesquisa não pode

avançar sem que o pesquisador esteja seguro teoricamente. Atribui-se ao estadista soviético

Brejnev2 a  ideia  de que “não há nada mais  prático do que uma boa teoria”.  De fato,  o

embasamento teórico direciona a pesquisa, situa o pesquisador na sua investigação, encurta

2 Leonid Brejnev (1902 – 1982). De origem ucraniana, seguiu carreira militar e política no Partido Comunista
Soviético. Entre 1964 e 1982 governou a então União Soviética (URSS), atual Rússia. Morreu de ataque
cardíaco.  Fonte:  O  Estadão.  Disponível  em <http://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,leonid-
brejnev,991,0.htm>. Acesso em: 02 jan. 2017.
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caminhos,  qualifica  interpretações,  enfim,  catalisa o  andamento  dos  trabalhos.  A revisão

bibliográfica é considerada,  com unanimidade, pelos estudiosos, como uma das primeiras

providências da pesquisa científica.

Assim, a presente pesquisa adotou os seguintes referenciais teóricos, que nortearão

as reflexões e análises. A Teoria dos Direitos Humanos é o primeiro deles. Essa pesquisa é

vista, antes de tudo, como um problema de direitos humanos. As graves violações de direitos

verificadas nos centros de internação de adolescentes de todo o país, noticiadas pelos meios

de comunicação e denunciadas pelos órgão de fiscalização (Promotorias, Conselho Nacional

de Justiça, Conselhos de Direitos Humanos e da Infância e Juventude, entre outros), reclama o

respeito à dignidade desses adolescentes e remete aos fundamentos históricos, filosóficos,

políticos e epistemológicos dessa teoria, o que será trabalhado em momento oportuno.

Ainda nesse contexto, e pelas mesmas razões, a  Doutrina da Proteção Integral à

Criança e ao Adolescente (DPI),  também servirá,  obviamente, de referência.  Tal  doutrina

pode ser considerada uma vertente ou um braço da Teoria dos Direitos Humanos para a

infância,  sendo  de  estudo  obrigatório  para  quem  pretender  trabalhar  com  MSE.  Seria

impossível  falar  de  políticas  públicas  de  proteção  à  infância,  sem se  basear  na  referida

doutrina.

Os documentos internacionais de proteção às crianças e aos adolescentes, aprovados

pelas Organizações das Nações Unidas – ONU e outros organismos internacionais também

servirão  de  referência.  Certamente  influenciado  pela  formação  jurídica  do  pesquisador,

apresentar-se-á historicamente os principais documentos internacionais de direitos humanos,

de  proteção  à  infância,  demonstrando  como  esses  direitos  foram  se  construindo  e  se

consolidando no tempo.

A legislação nacional não poderia ficar de fora dessa análise. Até a aprovação do

ECA, em 1990, uma desafiadora trajetória histórica foi percorrida, e o estudo da história da

legislação brasileira revelará muito do compromisso (ou descompromisso) do Estado com a

população infanto juvenil.  As obras de referência da história da assistência à infância no

Brasil, capitaneadas por Rizzini e Faleiros, entre outros, serviram de suporte no campo das

políticas públicas.

Na área da educação ou escolarização, a  pedagogia freireana, considerada aquela

baseada na obra de Paulo Freire, justamente com as diretrizes da EDH, conduzirão em grande

parte das reflexões, uma vez que ambas se complementam e podem oferecer bons parâmetros

para a análise do contexto de opressão institucional e exclusão social presentes nesta pesquisa.

A  legislação  da  área  educacional,  como  alguns  dispositivos  constitucionais,  a  Lei  de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, as Diretrizes Nacionais Curriculares para a

Educação Básica e outros, também norteará esse estudo.

Quanto aos sujeitos da pesquisa, jugou-se importante, para a avaliação do processo

educativo a que se propõe, coletar impressões e opiniões dos adolescentes, em relação à sua

vida escolar. Entretanto, o desenrolar da experiência de campo – posteriormente detalhado –

prejudicou o contato direto com os mesmos, razão pela qual o pesquisador foi obrigado a

excluí-los da população. Houve, em alguns momentos, aproximação física do pesquisador

com os adolescentes,  nas salas de aula,  pátio  de visita  dos familiares,  auditório  e outros

ambientes recreativos, mas não foi possível a interação direta, pessoal e individualizada com

os  internos.  A  observação  participante  propiciou,  de  certo  modo,  a  captação  de

comportamentos, linguagem corporal e falas espontâneas pontuais em ambientes públicos ou

de grupo. Nada mais que isso.

Por esta razão, a pesquisa limitou-se propriamente à  equipe multiprofissional da

unidade de internação e da instituição de ensino. Deu-se destaque, obviamente, em razão dos

objetivos da pesquisa, aos professores. A diretora da escola também colaborou bastante. Além

desses,  pedagogos,  psicólogos  e  assistentes  sociais foram  incluídos.  A  amostra  será

apresentada quando da narração e descrição da experiência de campo, mais à frente.

Em  relação  aos  instrumentos  de  coleta  de  dados,  elegeu-se  a  observação

participante, pelas razões já apresentadas. Entretanto, a mesma não se revelou suficiente. Isto

porque a observação não é direcionada pelo pesquisador.  Os fatos ocorrem naturalmente,

cabendo ao observador testemunhá-los e interpretá-los. Houve necessidade, contudo, de se

abordar temas pontuais, de importância para a pesquisa, que eventualmente possa não ter sido

(ou  ter  sido  insuficientemente)  emergido  da observação espontânea dos fatos.  Para  esses

casos,  em que  se  faça  necessário  o  direcionamento  do  pesquisador,  para  a  obtenção  de

informações mais precisas, faz-se necessário entrevistar os sujeitos.

A dinâmica  e  o  contexto  vivenciados  no  campo  de  pesquisa,  justificados  mais

adiante, impeliram o autor a valer-se de técnicas mas informais e espontâneas de entrevista,

que não estavam inicialmente planejadas. Manejou-se as técnicas de entrevistas informais e

focalizadas. A entrevista informal utiliza-se da conversação para a obtenção de dados. Já a

entrevista focalizada:

(…) é tão livre quanto a anterior; todavia, enfoca em tema bem
específico.  O  entrevistador  permite  ao  entrevistado falar
livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema
principal, esforça-se para a sua retomada (GIL, 2008, p.112).

Os  depoimentos  espontâneos dos  sujeitos  pesquisados,  especialmente  dos
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professores e da diretora da escola foram, surpreendentemente,  uma das mais importantes

fontes  de  informações,  substituindo,  em  grande  parte,  a  necessidade  da  realização  de

entrevistas. A relação e confiança, respeito e interesse mútuo foram determinantes para o bom

andamento da pesquisa, como será visto.

Justificar-se-á, na sequência, o método de análise de dados adotado, baseado nas

técnicas da Análise de Conteúdo, teorizada por Bardin (1977) e outros.

1.3 As Categorias de Análise

A abordagem  qualitativa  dada  ao  estudo,  remeteu  à  utilização  das  técnicas  da

Análise de Conteúdo, para a análise dos dados, muito embora esse método possa também ser

aplicado à pesquisa quantitativa (TRIVIÑOS, 1987).

Segundo Bardin (1977), o método exige do analista uma postura desconfiada do

próprio  saber  e  de  permanente  vigilância  crítica,  procurando  ir  além da  simples  leitura,

objetiva e superficial, da realidade.

Além disso, a Análise de Conteúdo concentra seus esforços na  comunicação, tida

como  elemento  central  de  interpretação.  A comunicação,  entretanto,  é  compreendida  de

maneira bastante ampla. Nesse sentido, tudo o que comunica é objeto de análise. Não apenas

o documento escrito ou a fala dos sujeitos merecem atenção do analista: a linguagem corporal,

o comportamento, o temperamento, as expressões, a ansiedade, as inquietudes, as confusões,

o  “não  dito”,  e  outros  elementos  de  ordem  psicológica,  também  comunicam  conteúdos

importantes, quando se deseja fazer uma leitura mais aprofundada da realidade, transpondo os

limites do objetivamente manifesto. A esse respeito ensina o referido autor:

[...] a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da
comunicação (coma se fosse o receptor normal), mas também e
principalmente desviar o olhar para uma outra significação, uma
outra mensagem entrevista  através  ou ao  lado da mensagem
primeira.  A leitura  efetuada  pelo  analista,  do  conteúdo  das
comunicações não é, ou não é unicamente, uma leitura “à letra”,
mas antes o realçar de um sentido que se encontra em segundo
plano.  Não  se  trata  de  atravessar  significantes  para  atingir
significados,  à semelhança da decifração normal,  mas atingir
através  de  significantes  ou  de  significados  (manipulados),
outros  “significados”  de  natureza  psicológica,  sociológica,
política, histórica, etc (BARDIN, 1977, p.41).

Em outras palavras, o analista de conteúdo deve se preocupar também com o que

está “por trás” das mensagens, ou com as “outras mensagens” que acompanham a mensagem

original, manifestamente transmitida. Por exemplo, a fala de professores e alunos em sala de

aula pode não significar tão somente uma comunicação entre ambos, mas uma atitude perante
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a vida, dirigida à sua comunidade, ou ao Estado, motivada por fatores que escapam àquele

ambiente e aquelas pessoas.

Então, entendeu-se que a finalidade dessa técnica de análise de dados adequava-se

satisfatoriamente  ao perfil  do olhar  investigativo  que se pretendeu imprimir  na pesquisa,

procurando-se ir para além das aparências, atingindo-se outras essências... Ademais, educar,

escolarizar, aprender e ensinar dizem respeito ao exercício permanente da comunicação, seja

escrita  ou  oral,  consciente  ou  inconsciente,  expressa  ou  subliminar.  Avaliar  um trabalho

pedagógico,  proposto  pela  pesquisa,  pressupõe,  nesse  sentido,  analisar  processos

comunicativos de interação entre os sujeitos da aprendizagem, perfeitamente identificado com

a técnica da Análise de Conteúdo.

Mas interpretar esses conteúdos não manifestos exige método, o cumprimento de

etapas ou fases, a serem executadas pelo analista, didaticamente apresentadas por Triviños

(1987).

A primeira delas é chamada de pré-análise, que consiste na organização e reunião

dos materiais e dados disponíveis ou coletados, ao passo que vai se definindo as hipóteses e

objetivos do estudo e os fundamentos teóricos de interpretação. Recomenda-se a realização de

uma  chamada  “leitura  flutuante”  (BARDIN,  1977,  p.  96),  visando  a  aproximação  e

familiaridade com o material, sem maiores aprofundamentos.

Em continuidade às providências iniciais, passa-se à descrição analítica dos dados.

Aqui,  realiza-se  um  aprofundamento  da  análise  dos  dados,  orientado  pelas  hipóteses  e

objetivos já traçados, e fundamentados nos referenciais teóricos adotados. Nesta fase, faz-se

um  trabalho,  muitas  vezes  exaustivo,  de  codificação das  mensagens,  entendida  como

transformação dos dados brutos em conteúdos propriamente ditos. Trata-se de uma espécie de

tradução ou decifração das comunicações, objeto de análise.

Ainda nesta segunda etapa do processo, realiza-se um trabalho importante, qual seja:

a  categorização.  Apesar  de  Bardin  (1977)  informar  que  essa  não  é  uma  providência

obrigatório na técnica da Análise de Conteúdo, confessa que é utilizado na maioria dos casos.

Aliás, esse é o procedimento pela qual o método ganhou notoriedade, sendo muito comum

ouvir-se dizer no meio acadêmico que “análise de conteúdo é trabalhar com categorias”.

Conforme  a  própria  expressão  sugere,  categorizar  significa,  aqui,  estabelecer

categorias de análise, classes sobre as quais os dados, transformados em conteúdos, serão

agrupados, separados, distribuídos, reunidos, de acordo com a semelhança e identificação em

relação às características próprias e definidas para as respectivas categorias. Ou seja:

Classificar elementos em categorias, impõe a investigação do
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que cada um deles tem em comum com os outros. O que vai
permitir  o seu agrupamento, é a parte comum existente entre
eles. É possível, contudo, que outros critérios insistam noutros
aspectos de analogia, talvez modificando consideravelmente a
repartição anterior (BARDIN, 1977, p.118).

A esse respeito, Cruz Neto (1999) esclarece que a definição de categorias pode se

dar antes ou depois da pesquisa de campo, como também na etapa da análise de dados. Em

ralação ao presente estudo, a categorização somente ocorreu nesse momento posterior  de

análise  dos dados  obtidos.  Isso  deveu-se,  acredita-se,  pelas  disposições exploratórias  que

caracterizaram a presente pesquisa. A experiência de campo tinha contornos de descobrimento

para o investigador, que adentrou em um universo pouco conhecido, até então (salvo visitas

pontuais a uma unidade de internação do sertão paraibano, já relatado). A medida que foi

entrando em contato com a realidade investigada, foi paulatinamente entendendo mais sobre o

funcionamento do lugar,  para,  ao final,  com os dados em mãos, encontrar a forma mais

adequada de categorizar as informações, o que não foi uma tarefa fácil.

Principalmente  porque  as  categorias  precisam  respeitar  alguns  requisitos  ou

princípios, denominados por Bardin (1977, p.120) de homogeneidade (cada elemento só pode

pertencer a uma única categoria),  pertinência (as categorias devem guardar relação com os

objetivos da pesquisa), objetividade e fidelidade (o pesquisador deve definir bem os critérios

das categorias, indicado as variáveis que determinam a entrada de um elemento na classe),

além da produtividade (a categorização deve colaborar ou permitir os resultados da pesquisa).

Por  fim,  realiza-se  a  etapa  da  interpretação  referencial,  mediante  reflexões,

intuições,  relações  e  sistematizações,  desvendando  e  aprofundando  conteúdos  latentes,

extraídos a partir dos conteúdos manifestos, objetos de interpretação.

Pontuadas essas questões, apresentar-se-á em seguida, didaticamente, em tópicos

específicos, cada uma das categorias de análise de conteúdo definidas para esta pesquisa, que

nortearam as reflexões em torno do objeto de estudo.

Nesse momento, é preciso ter em mente o objetivo preciso da pesquisa: avaliar a

escolarização dos adolescentes, na perspectiva da Educação em Direitos Humanos. Isso é

importante, porque, como já mencionado, as categorias devem se relacionar com o problema

da pesquisa, bem como direcionar para o atingimento dessas finalidades do estudo.

A  questão  central  é,  portanto,  a  escolarização.  Partir-se-á  da  ideia  de  que

escolarização é política pública e, como tal, é constituída pela atuação conjunta de diversos

fatores,  de  ordem  pessoal,  social  ou  institucional, que  concorrem,  simultânea  e

permanentemente,  favorecendo  ou  desfavorecendo  o  resultado  desse  trabalho.  Pensando
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nisso, e considerando as peculiaridades do contexto encontrado na experiência de campo,

organizou-se os dados em  três grupos de categorias,  cada uma delas separadas em  duas

subcategorias opostas entre si.

Entendeu-se que a simplificação da estruturação das categorias, que, pela própria

denominação  escolhida,  são  praticamente  autoexplicativas,  facilitará  a  compreensão  do

fenômeno, estabelecerá distinções claras e importantes das classes, bem como favorecerá o

enforque que pretendeu-se dar à investigação.

1.3.1 QUANTO AOS RESULTADOS: FATORES POSITIVOS OU NEGATIVOS

Foi dito, há pouco, que vários fatores (individuais, sociais e institucionais) afetam o

trabalho  de  escolarização,  podendo  ajudar  ou  não  nesse  processo.  Assim,  os  fatores

considerados  colaborativos  para  a  escolarização  dos internos,  foram categorizados  como

fatores  positivos.  Do  contrário,  os  fatores  negativos reuniram  os  aspectos  que  foram

considerados  prejudiciais  aos  bons  resultados  das  atividades  de  escolarização  com  os

adolescentes internos.

Essa divisão demonstrará claramente que há atividades ou experiências, no campo

de  pesquisa,  consideradas  pelo  autor  como  bem-sucedidas  ou  exitosas  (que  devem  ser

reconhecidas e referenciadas), bem como outras, julgadas como fracassadas ou ineficientes

(que  devem  ser  igualmente  identificadas).  Far-se-á  aqui  uma  análise  de  resultado,  uma

correlação de causa e efeito, numa perspectiva mais pragmática. Separar-se-á, utilizando-se a

alegoria bíblica, o “joio” do “trigo”; avaliar-se-á o que ajuda e o que atrapalha no processo de

escolarização dos adolescentes privados de liberdade.

Mas como se dará esse juízo de valor?  Quais  os critérios  estabelecidos para os

respectivos  enquadramentos?  Os  parâmetros  de  avaliação  serão  extraídos  a  partir  dos

referenciais teóricos adotados, em especial das  diretrizes e princípios da EDH (referido no

próprio  título  da  pesquisa),  bem  como  da  legislação vigente  relacionada,  que  serão

posteriormente estudados. O autor, no momento da análise dos dados, apresentará as devidas

justificativas, que o levaram a considerar tal elemento, como um fator de influência positiva

ou negativa, nesse contexto.

1.3.2 QUANTO À ORIGEM: FATORES INTERNOS OU EXTERNOS

Outro aspecto  que chamou a atenção,  resultado da experiência  de campo,  foi  a

interdependência entre instituições direta ou indiretamente relacionadas ao contexto da MSE

de internação.  Vários  órgãos  atuam nesse  cenário,  afetando  (uns  mais,  outros  menos)  a



19

escolarização dos internos. São eles: a Escola Estadual Professor Almirante Saldanha (EAS),

o Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE), a Fundação de Desenvolvimento da Criança e

do Adolescente “Alice de Almeida” (FUNDAC), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Humano da Paraíba (SEDH/PB), a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE/PB) e,

ainda,  o  Juízo  e  a  Promotoria  da  Infância  e  da  Juventude.  Todos  precisam  atuar

adequadamente,  no  contexto  das  suas  competências  ou atribuições,  caso  contrário,  a

escolarização dos adolescentes poderá ser sensivelmente afetada.

Há,  portanto,  uma  divisão  de  responsabilidades,  e  a  escola  não  pode  ser

culpabilizada por todos os fracassos, nem unicamente parabenizada pelos êxitos. Entendeu-se

fundamental, para a análise dos dados, fazer essa separação, entre o que é de responsabilidade

propriamente da escola e o que não o é, merecendo portanto uma categorização quanto a essa

questão.

A Escola Estadual Professor Almirante Saldanha (EAS) foi tomada como referência,

porque  ela  é,  em razão  do  objeto  de  estudo  –  a  escolarização  –,  a  unidade  central  de

investigação. Obviamente que a escolarização acontece na escola, mas sofre interferência de

fatores externos ao ambiente e a atividade escolar.

Nesse  contexto,  questões  relacionadas  especificamente  à  vida  escolar  serão

categorizadas como fatores internos (porque dizem respeito a algo de “dentro” da escola). Por

outro lado, problemas ou conteúdos que afetarem, ainda que indiretamente, o processo de

escolarização dos internos serão categorizados como fatores externos (porque se relacionam

com algo que está “fora” do contexto propriamente escolar).

Antes de se passar  ao próximo grupo de categorias,  deve-se esclarecer que essa

categorização – quanto à origem – não está restrita unicamente a órgãos ou instituições. Essa

relação de interdependência político-administrativa ou intersetorialidade das políticas públicas

no contexto socieducativo foi apenas o ponto de partida para a estruturação desse grupo de

categoria. Há também fatores, internos ou externos, que afetam o processo de escolarização,

mas que não dizem respeito a órgãos públicos. A relação do adolescente com sua família e a

motivação  do  professor,  por  exemplo,  serão  considerados  fatores  externos  e  internos,

respectivamente, mesmo não dizendo repeito à instituições de Estado.

1.3.3 QUANTO À NATUREZA: FATORES ESTRITAMENTE PEDAGÓGICOS OU NÃO

ESTRITAMENTE PEDAGÓGICOS

O bom funcionamento  da escolarização não demanda somente  da pedagogia.  A

estrutura física da escola é uma questão de abrangência da engenharia e requer financiamento
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ou planejamento orçamentário,  que normalmente fica sob os cuidados da contabilidade e

gestão financeira. A garantia da merenda escolar escapa à tarefa primordial do professor de

ensinar e requer uma articulação com outras secretarias. As atividades de portaria e vigilância,

bem como a de serviços gerais (limpeza e arrumação), também dizem respeito a um trabalho

auxiliar nessa tarefa educacional.

Diante dessa constatação, estabeleceu-se essa diferenciação, quanto à natureza dos

elementos de análise. Serão fatores estritamente pedagógicos os que guardam relação direta

com a  escolarização,  como a  metodologia  de  ensino,  projeto  político-pedagógico  (PPP),

práticas  curriculares,  interdisciplinariedade,  processos  de  ensino-aprendizagem,  interação

docente/discente, planejamento escolar, carga horária de funcionamento da escola, frequência

e participação dos educandos nas atividades escolares, avaliação da aprendizagem, formação

continuada de professores e tantos outros.

Diferentemente, serão considerados fatores não estritamente pedagógicos conteúdos

não específicos do trabalho de escolarização, mas que o afetam, ainda que indiretamente,

como o contexto de opressão institucional do CSE, a relação dos adolescentes com os agentes

socioeducativos  (AgSE),  o  apoio  psicossocial  e  familiar,  a  superlotação,  as  greves  e

paralisações, baixos salários, estrutura física da escola, entre outros.

Encerrando o estudo das categorias, deve-se pontuar que quaisquer elementos de

análise deverão se enquadrar obrigatoriamente nos três grupos de categorias – quanto ao

resultado, quanto à responsabilização e quanto à natureza – como também em uma única das

duas subclasses contidas nos respectivos grupos.

O quadro a seguir apresenta, de maneira esquemática, a organização e estruturação

das  categorias,  o  que  poderá  ajudar  na  visualização e  compreensão  do  que  se  tentou

demonstrar.

QUADRO I
CATEGORIAS DE ANÁLISE DE DADOS

Fatores estritamente
pedagógicos

Fatores não estritamente
pedagógicos

Fatores
internos Positivos Negativos Positivos Negativos

Fatores
externos

Positivos Negativos Positivos Negativos

Apresentadas as informações gerais e mais importantes caracterizadoras da pesquisa,

passar-se-á agora a trabalhar com os referenciais teóricos basearam o estudo.
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA NO BRA SIL

O tratamento dado às crianças e adolescentes no Brasil é historicamente marcado

por graves violações de direitos, resultado da negligência e desorganização do Estado, e do

abandono e discriminação da sociedade. Pesquisou-se, então, essa evolução no caminho das

políticas públicas de proteção à infância no Brasil, culminando com a atual instituição do

Sistema de Garantia de Direitos, inspirados no ECA e na DPI.

No entanto, antes de analisar a cenário nacional, julgou-se importante sintetizar o

estudo produzido por Ariès (1981), em sua obra de referência intitulada “a história social da

criança e da família”, onde apresenta o papel da infância na modernidade europeia.

2.1 A Invenção da Infância e da sua Dignidade

Segundo ARIÈS (1981), a noção de infância é um sentimento moderno, pois essa

condição era  ignorada no  mundo medieval.  Até o  século  XII,  a  arte  não representava a

infância como tal: as crianças eram caracterizadas como adultos em miniatura; com anatomia

de adulto, sendo que em tamanho reduzido. Tal percepção começou a ser lentamente alterada

somente a partir do século XIII, por influência religiosa, tanto pela representação dos anjos

como jovens adolescentes, quanto, especialmente, pelo culto ao menino Jesus, que passou a

ocupar papel central na Sagrada Família. Desta representação sagrada da tenra infância, a

iconografia leiga, nos séculos seguintes, passou a retratar a infância no cotidiano da vida da

sociedade.

A  chamada  “descoberta  da  infância”  foi  acompanhada  de  um  sentimento  de

“paparicação”, segundo o autor, colocando a criança como objeto de cuidado dos adultos.

Muitos veem ainda hoje a infância como uma fase “engraçadinha”, a serviço da diversão e

passatempo dos adultos.  Relata o pesquisador que a inserção das crianças na vida social

ocorria desde muito cedo. Até o século XIX a criança, já por volta dos sete anos, se misturava

à vida e à rotina dos adultos nos seus afazeres,  sem qualquer  transição.  Não havia uma

separação do mundo das crianças e dos adultos, como se faz atualmente.  Nas escolas, as

crianças de dez anos de idade dividiam a mesma sala com adolescentes e jovens de vinte anos.

A separação por idade só foi estabelecida a partir do final do século XVIII.

Importante reflexão faz ainda o autor a cerca do imaginário da sociedade moderna

em relação à infância. Diz ele que “não se pensava, como acreditamos hoje, que a criança já

contivesse a personalidade de um homem” (p. 44). Indaga o autor: “até hoje não falamos em

começar a vida no sentido de sair da infância?” (p. 45). Questionamento semelhante se dá no

atual e recorrente “o que você vai ser quando crescer?”, sugerindo a infância como uma fase
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que, de certo modo, ainda não tivesse sido... É como se antes de nos tornarmos adultos não

houvesse vida plena, mas uma espécie de expectativa de vida, que se concretizaria somente

com o pleno desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais, na fase adulta.

Nesse  contexto,  a  invisibilidade  da  infância,  permeada  por  séculos  na  história

ocidental,  prejudicou  o  reconhecimento  da  dignidade das  crianças  e  adolescentes  pelas

sociedades da época, pois o que está invisível aos olhos da comunidade está à margem dela,

negligenciado pelas pessoas e pelo Estado. A afirmação de direitos pressupõe, nesse contexto,

luta por “presença”, por “visibilidade”. O que está socialmente ausente ou oculto, dificilmente

será contemplado pela legislação, amparado pelas políticas públicas e garantido pelo Estado.

Por essa razão,  a luta por  visibilidade,  a conquista  da presença,  são  estratégias políticas

importantes,  adotadas  por  outros  grupos,  também  considerados  socialmente  vulneráveis,

como as mulheres, os negros, os índios, a população LGBT, as pessoas com deficiência, entre

outros.

Deve-se considerar,  entretanto,  que a  história  não é  universal,  homogênea,  nem

progressivamente sobreposta no tempo. Cada lugar vive sua própria história no seu próprio

tempo e espaço, verificando-se não somente avanços, mas também retrocessos. Dessa forma,

essa tal “invenção da infância” não se operou em todos os lugares nem se deu num mesmo

momento. Esse movimento histórico de visibilidade das crianças e adolescentes, de presença

reconhecida  na  vida  social,  ainda  convive,  no  mesmo tempo  e  no  mesmo  espaço,  com

situações de omissão, negligência e violência.

No Brasil, esse reconhecimento cultural da dignidade das crianças e adolescentes

como sujeito de direitos ocorreu de forma marcante somente no século XX, como será visto.

E mesmo diante de uma legislação robusta e da construção de um Sistema de Garantia de

Direitos para população infantojuvenil,  existentes no Brasil, constatou-se que o quadro de

violação de direitos dessa população permanece preocupante, necessitando de vigilância e

atuação permanentes.

2.2 O Acolhimento de Crianças e Adolescentes no Brasil

Priore (1991) lembra que, de uma maneira geral, a história das crianças ocorre à

parte daquela dos adultos.  De fato,  a história contada e registrada é geralmente feita por

adultos, sobre adultos, não havendo muito espaço para aquelas. No Brasil, a autora afirma que

a história das crianças é cheia de “anônimas tragédias” (p. 06), desde a época da escravidão,

quando  eram  separadas  de  seus  pais,  até  os  dias  atuais,  no  contexto  precário  de

institucionalização. Durante muito tempo, até o século XX, o confinamento de crianças era a
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resposta do Estado para a condição de pobreza e dificuldade das famílias para criarem seus

filhos, sendo tratadas como órfãs ou abandonadas (RIZZINI, 2004). Tal postura contribuiu

significativamente para a construção de uma cultura de internação de crianças no Brasil,

promovendo-se o que se chama de “higienização social”, ou seja, uma espécie de limpeza das

cidades, retirando dos espaços de convivência os sujeitos social e economicamente excluídos,

mascarando e, ao mesmo tempo, agravando os problemas sociais existentes.

Rizzini  (2004)  entende que a questão social  da infância não fora sequer tratada

propriamente  como política  pública  até  o  século  XX; que não fora  levada  a  sério,  com

propostas concretas e eficazes, com vistas à distribuição de renda, educação e saúde (2009).

Faleiros,  V.  (2009)  adverte que as políticas  para  a infância  no Brasil  misturou ações  de

natureza pública e privada, muitas vezes numa relação promiscua de uso da máquina pública

para o favorecimento de interesses privados.

A seguir,  para  fins  didáticos,  dividir-se-á  o  tempo de  acordo  com  a  forma  de

tratamento dada às crianças e adolescentes em situação de risco no Brasil, com a colaboração

dos estudos de diversos autores, a fim de que se possa ter uma razoável compreensão da

trágica história das políticas de atenção à infância desenvolvidas no nosso país.

2.2.1 OS JESUÍTAS E AS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA

O período  colonial  brasileiro  é  tragicamente  marcado  por  separação,  abandono,

descasos e violações graves, culturalmente praticados e tolerados na sociedade. Em relação

aos  índios,  os  jesuítas,  pelo  seu  próprio  método de trabalho,  promoveu a  separação das

crianças indígenas de suas famílias, a fim de recolhê-las para a doutrinação e conversão ao

cristianismo.  A aproximação dos pais  e  da comunidade representaria,  neste  sentido,  uma

interferência ou influência indesejável.

Em relação às crianças negras, filhos e filhas de escravos, a situação de abandono

era ainda mais grave. Isto porque era mais vantajoso, financeiramente, importar um escravo

adulto, do que ter que manter uma criança escrava. Aponta Rizinni (2009) que com um ano de

trabalho, o escravo adulto já pagava o seu preço. A criança escrava, por sua vez, demandava

anos de despesas, até que a mesma passasse a dar um retorno laboral para o seu senhor.

Por esta razão, as crianças escravas morriam facilmente, devido à negligência de

seus senhores, submetendo-as a condições muito precárias de sobrevivência. Ainda, as mães

escravas  eram  muitas  vezes  alugadas  como  amas-de-leite,  tendo  que  abandonar  a

amamentação de seus filhos, ou dividir a amamentação com várias outras crianças.

Outra prática muito utilizada no período colonial, que se estendeu por muito tempo
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no Brasil, foi o sistema da roda, onde crianças abandonadas eram entregues às Santas Casas

de Misericórdia,  instituições  filantrópicas religiosas,  sustentadas com doações  e impostos

municipais.  Por  meio  do  sistema  de  roda,  as  crianças  “enjeitadas”  eram  colocadas  em

cilindros giratórios fixados na parede dessas instituições, permitindo que elas passassem de

fora para dentro, sem identificação de seus genitores, como um forma de preservar a honra da

família.  A  primeira  Santa  Casa  foi  criada  no  Brasil em  1726  e  os  sistemas  de  roda

funcionaram no país até o século XX.

Apesar  de  o  acolhimento  nessas  casas  de  Misericórdia  representar  um  certo

enfrentamento em relação ao frequente abandono das crianças diretamente nas ruas da cidade,

sem qualquer assistência, expondo-as inclusive ao ataque de animais (muitas morreram dessa

forma), é de se imaginar que o sistema de roda acabou por institucionalizar, de certa forma, o

abandono de crianças no Brasil. A não identificação dos pais nos sistemas de roda constituiu,

em  certa  medida,  um  fator  de  estímulo  ao  abandono,  uma  vez  que  a  vergonha  e  o

constrangimento  da  família  estavam  resguardados.  Não  havia,  nesse  contexto,

responsabilização ou dever jurídico de cuidado por parte da família.

Por vários motivos se abandonava uma criança: desde a dificuldade financeira das

famílias pobres, aos filhos fora do casamento das famílias ricas, uma vez que a moral cristã,

que influenciava fortemente a sociedade da época, não reconhecia os nascidos do adultério.

Nas Santas Casas, por sua vez, a situação era precária. As condições de alimentação

e higiene deixava a desejar. Há relatos de taxa de mortalidade aos níveis de 70% em Santa

Casa do Rio de Janeiro, no século XIX. Neste período o Estado delegou o cuidado de crianças

abandonadas  a  iniciativas  privadas  e  projetos  de  caridade  institucionais,  não  se

responsabilizando  pessoalmente  pela  elaboração  e  execução  de  políticas  públicas

propriamente ditas.

2.2.2 AS COLÔNIAS, OS ASILOS E AS ESCOLAS CORRECIONAIS

Com o fim da escravidão e  o  início  do  processo de  industrialização no  Brasil,

cresceu  enormemente  a  quantidade  de  crianças  abandonadas  nas  cidades,  agravando  a

chamada questão  social  urbana.  Diante  disso,  a  República  recém-inaugurada adotou uma

estratégia de recolhimento de pessoas consideradas indesejadas nas cidades em instituições

que apostavam na disciplina rígida e no trabalho como método de recuperação, auxiliado por

forte doutrinação religiosa. Surgiram as chamadas colônias correcionais.

Aspecto  importante  dessas  instituições  é  que  abrigavam adolescentes  e  adultos,

homens  e  mulheres,  não  havendo  portanto  uma  política  assistencial  diferenciada  para  a
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população infantojuvenil, contrariando as recomendações internacionais e internas. A intenção

do Estado era  prioritariamente  realizar  uma espécie de “limpeza”  das  ruas,  retirando  do

convívio  social  todos  aqueles considerados  delinquentes,  desvalidos,  vadios,  vagabundos,

viciosos, desviantes, enfim, nocivos à civilidade e ao desenvolvimento. Não se fazia também

distinção também se o dito “menor” havia sido imputado criminalmente ou se foi encontrado

abandonado nas cidades. Ambos recebiam o mesmo tratamento.

No século XX, a legislação foi prevendo a separação, dentro da mesma colônia, por

classe, sexo, idade e em razão dos motivos que ensejaram o recolhimento, o que representa

um  certo  avanço  para  as  políticas  públicas.  No  entanto,  tal  separação  não  significava

assistência adequada. Isto porque tais  instituições já recebiam severas críticas de juristas,

médicos,  jornalistas e  outras autoridades da época, devido às precaríssimas condições de

acolhimento dessa população. O que, de certo modo, não difere muito do que se encontra

hoje, com a realidade de superlotação das unidades e denúncia de graves violações de direitos

humanos.

Com o tempo, se viu a necessidade de oferecer tratamento específico à população

infantojuvenil em “instituições apropriadas”, como os asilos e as escolas correcionais. Passou-

se também a estabelecer diferenciação entre esses adolescentes, a fim de se oferecer uma

assistência  mais  adequada  para  cada  situação  em  que se  encontravam.  Os  governos

categorizava-os  gradativamente  entre  “abandonados”, “moralmente  abandonados”  e

“delinquentes”.  Apesar  do  uso  de  expressões  condenáveis  para  os  dias  atuais,  como

“menores” e “delinquentes”, percebe-se que, pouco a pouco, o Estado foi considerando, ao

menos do ponto de vista abstrato, os deferentes contextos de marginalização social possíveis,

abrindo caminho para a construção futura de uma política pública abrangente, diversificada e

especializada que se tem atualmente no Brasil, com a Rede de Garantia de Direitos.

É importante deixar claro que, até então, tais instituições correcionais se pautavam

pelos  princípios  da  autoridade  e  disciplina  intensas,  promovendo-se  uma  verdadeira

doutrinação dos corpos e das mentes, brilhantemente teorizado e fortemente criticado por

Foucault (1987). O uso de castigos e outras formas de humilhação fazia parte do método

científico  de  correção.  O  trabalho  era  supervalorizado,  estimulado  pelo  crescimento  da

indústria nacional, que necessitava de mão de obra minimamente qualificada. As condições de

higiene, alimentação, e alojamento eram, de uma maneira geral,  desumanas, realidade que

ainda insiste em permanecer atualmente em várias unidades educacionais de internação de

adolescentes no Brasil. Entretanto, como os órgãos de fiscalização e controle funcionavam

muito  precariamente,  comparado  ao  que  se  tem  hoje,  é  de  se  crer  que  a  situação  de
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negligência humilhação e violência fossem ainda piores.

Nessa primeira república brasileira houve outras iniciativas, como a criação do Juízo

de Menores em 1923, destinado a gerenciar e executar a assistência pública aos chamados

“menores abandonados e delinquentes”, o que acabou por estimular a criação sistemática de

novas instituições, fazendo crescer a quantidade de internação de adolescentes, como também

a superlotação nas unidades. Ideias eugenistas, de purificação da raça e da nação brasileira

influenciaram fortemente  essas  políticas,  que infelizmente  ganham força  nos  dias  atuais,

diante do crescimento da violência urbana experimentado no Brasil.

2.2.3  O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A MENORES (SAM) E A FUNDAÇÃO DO BEM

ESTAR DO MENOR (FUNABEM)

No Estado Novo foi inaugurado o Serviço de Assistência a Menores (SAM), criado

em 1941, responsável  pela criação de centenas de educandários espalhados pelo país, em

parceria com a iniciativa privada. Várias foram as denúncias de fraudes e corrupções, em

parcerias promíscuas entre o público e o privado. Rizinni (2004) conta que, na década de 50,

as  trezentas  unidades  privadas  parceiras  do  SAM,  funcionavam  irregularmente,  visando

principalmente o recebimento das verbas em decorrência de cada menor internado. Não havia

nenhuma  garantia  de  um  tratamento  humanizado  nesses estabelecimentos,  ficando  os

adolescentes  “jogados”  aos  cuidados  de  atores  privados,  que,  na maioria  das  vezes,  não

possuía comprometimento com a vida e a situação dos internos.

Assim, com passar dos anos, o SAM adquiriu uma trágica notoriedade pelo seu

péssimo desempenho, considerados por muitos como uma “escola do crime”. Ainda em 1956,

Paulo Nogueira Filho, um ex-diretor do SAM, publicou o livro “SAM: Sangue, Corrupção e

Vergonha”, revelando graves denúncias testemunhadas nesses estabelecimentos.

Nos governos militares deu-se lugar à chamada Política Nacional de Bem Estar do

Menor (PNBEM), com a Fundação Nacional de Bem Estar do Menor (FUNABEM) e, no

plano estadual, com as FEBEM's, que capitaneavam os recursos para a execução da política

pública.

Apesar  das pressões da Organização das Nações Unidas (ONU) e da influência

internacional da Declaração dos Direitos da Criança de 1959, no período ditatorial brasileiro

foi  aprovado  Código  de  Menores,  em  1979,  estabelecendo-se  a  chamada  Doutrina  da

Situação Irregular, colocando os adolescentes como mero objeto de intervenção repressiva do

Estado (PASSONE, 2010).
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Contudo,  anos  mais  tarde,  a  articulação  dos  movimentos  sociais3 e  de  outras

entidades de defesa dos direitos humanos em resistência à ditadura militar operou mudanças

no Brasil, com destaque para a atuação do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de

Rua (MNMMR),  fortemente  atuante  na  década  de  80.  A conjuntura  histórica  e  política

encontrou cenário favorável, com o fim da ditadura miliar em 1985, com a promulgação da

Constituição Federal cidadã de 1988, com a pactuação da Convenção sobre os Direitos da

Criança de 1989 pela ONU, e com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) em 1990.

2.3 O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR)

Com o advento da ditadura civil-militar implantada no Brasil na década de 60 e,

especialmente, no período de transição democrática – década de 80 –, movimentos sociais

eclodiram  fervorosamente  no  país  em  defesa  do  mais  variados  direitos.  O  papel  dos

movimentos sociais e do engajamento da sociedade civil organizada são fundamentais para

melhoria da prestação dos serviços públicos, porque mapeia a realidade, fiscaliza a atuação do

Estado,  denuncia  arbitrariedades,  presta  solidariedade  aos  desfavorecidos  e  pressiona  as

autoridades legislativas e executivas a aprimorarem sua atuação. Nesse contexto, surgiram no

Brasil mobilizações populares em prol dos direitos das crianças e adolescentes, contando com

o apoio de várias entidades, como a UNICEF, Pastoral do Menor, Ministério Público e, entre

eles, com destaque, o MNMMR.

Diante do quadro de graves violações de direitos da população infantojuvenil, seja

pelo completo abandono da família e do Estado, seja pelas condições cruéis de permanência

nas casas de acolhimento (internatos), o MNMMR atuou intensamente na década de 80, tendo

trilhado um caminho de luta indispensavelmente necessário para a consolidação dos direitos

dessa população.

Na primeira metade da década de 80 o movimento foi se estruturando e ganhando o

apoio  de  outras  entidades,  constituindo-se  nacionalmente  em  1985.  Mais  dedicado  com

adolescentes em situação de rua, o MNMMR desenvolvia um trabalho de educação popular,

procurando conscientizar esses sujeitos da sua condição de exclusão, tornando-os capazes de

lutar pelos próprios direitos (SOUZA, 2013).

A importância do MNMMR foi significativa também para a aprovação do ECA,

3 “Ação ou agitação concentrada, com algum grau de continuidade, e de um grupo que, plena ou vagamente
organizado, está unido por aspirações mais ou menos concretas, segue um plano traçado e orienta-se para
uma  mudança  das  formas  ou  instituições  da  sociedade existente”.  Fonte:  Dicionário  de  Sociologia.
Disponível  em <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAGZQAJ/dicionario-sociologia?part=3>. Acesso
em 28 jan. 2017.
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uma vez que atuou pessoalmente na elaboração do texto da proposta de lei, junto com outras

entidades,  como  a  CNBB  e  a  OIT.  (RICHARD,  2015).  Fóruns  e  encontros  nacionais

debateram a questão da infância,  até a aprovação da lei.  Houve uma intensa mobilização

popular, que ocupou o Congresso no dia da seção de votação, ganhando ampla divulgação na

imprensa (PANSARDI, 2015).

2.4 O Sistema de Garantia de Direitos

O ECA criou o que se chamou de  Sistema de Garantias de Direitos. Digiácomo

(2014)  explica  que  esse  sistema  é  composto  por  diversos  órgãos,  agentes,  autoridades,

instâncias de poder e entidades governamentais e não governamentais, que devem atuar de

forma articulada e integrada para, intersetorialmente, trabalhar na proteção, promoção, defesa

e efetivação de todos os direitos da população infantojuvenil, dando resolução aos casos em

que estes são ameaçados ou violados.

A finalidade é que se institua uma rede de proteção à criança e ao adolescente, com

prestação de serviços públicos nas mais diversas áreas, como educação, saúde, assistência

social  e  jurídica,  segurança  pública  e  controle  social.  Esse  sistema  propôs  uma atuação

político-administrativa descentralizada, com ampla participação da sociedade civil e ênfase na

municipalização. Nesse contexto, ganha destaque o papel dos conselheiros tutelares, eleitos

diretamente pela comunidade, constituindo-se autoridade pública para atuar diretamente na

comunidade, em defesa dos direitos infantojuvenis.

O sistema é composto por três eixos de atuação: defesa, promoção e controle. No

eixo da  defesa, estão os órgãos judiciais, o ministério público, as advocacias e defensorias

públicas, além da polícia e dos conselhos tutelares. No eixo da promoção de direitos se insere

as políticas públicas em geral,  tendo como ator principal o governo. Nesse eixo é que se

insere as chamadas “medidas socioeducativas”, objeto de presente estudo, que visa dar apoio

ao  adolescente  infrator.  Por  fim,  no  eixo  controle,  a  sociedade  civil  assume o  papel  de

acompanhamento,  fiscalização,  avaliação  e  monitoramento  das  ações  de  governo.  Essa

participação da sociedade se dá de forma importante através dos conselhos, dentre os quais,

em relação à população infantojuvenil, destacam-se os Conselhos – municipais, estaduais e

federais – dos Direitos da Criança e do Adolescente, como também o de Direitos Humanos.

Compreendido, em linhas gerais, como se deu historicamente e como se estrutura

atualmente as políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente no Brasil,  dar-se-á

seguimento ao aprofundamento teórico com o estudo da legislação relacionada à questão da

infância.
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3. A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOL ESCENTES

A presente seção visa apresentar os principais diplomas normativos de proteção à

criança  e  ao  adolescente,  iniciando  pelos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos,

notadamente  no  contexto  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  passando  pelas

disposições constitucionais, até se chegar aos preceitos legais vigentes no Brasil, para que se

tenha  uma  noção  razoavelmente  consistente  dos  direitos  que  assiste  à  população

infantojuvenil.

Refletir-se-á acerca das modificações e evoluções epistemológicas, no que se refere

à visão da infância pelo mundo ocidental,  seus desdobramentos políticos e especialmente

normativos verificados nas últimas décadas, tanto no âmbito internacional, quanto nacional,

relativo  à  proteção das  crianças  e  dos  adolescentes.  A lei  expressa,  em certo  sentido,  o

pensamento ou vontade de um povo ou parcela dele. Estudar as leis pode revelar, além dos

conteúdos estritamente dogmáticos, a cultura, as aspirações, a ideologia de um povo ou das

pessoas que as constituíram, em seu tempo e espaço.

Vale mencionar que o Brasil acompanhou e participou desse processo, incorporando

as  novas  tendências  e  ampliando  direitos  e  garantias.  O  ECA é  considerado  uma  das

legislações mais avançadas do mundo, relacionada à matéria, instituindo uma ambiciosa rede

de  proteção  às  crianças  e  aos  adolescentes  de  todo  o  país,  tendo  recebido  merecido

reconhecimento internacional.

3.1 Os Documentos Internacionais

A construção histórica da afirmação dos direitos da população infantojuvenil foi um

movimento  que  se  deu  inicialmente  no  plano  internacional,  motivado  pelo  trabalho  dos

organismos internacionais de direitos humanos, com destaque para a ONU. Somente depois

que essas ideias e acordos se firmaram no âmbito da comunidade internacional, formou-se um

contexto cultural favorável que, somado às pressões locais, foram capazes de influenciar e

determinar  a  modificação  da  legislação  brasileira.  Ver-se-á,  então,  como se  iniciou  esse

processo.

3.1.1 A LIGA DAS NAÇÕES E A DECLARAÇÃO DE GENEBRA DE 1924

O primeiro documento internacional dedicado especificamente ao tema da proteção

às crianças e aos adolescentes, antecede a existência da própria ONU, ainda no contexto da

Sociedade das Nações (ou Liga das Nações). A criação desse organismo internacional foi

pactuada  em  1919  por  44  países,  através  do  Tratado  de  Versalhes,  cuja  finalidade  era
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assegurar  a  paz mundial  e reorganizar  as relações  internacionais  após o fim da Primeira

Guerra Mundial.

Anos depois da criação da Liga das Nações o mundo ocidental demonstrava sua

preocupação com a problemática da infância, muito em razão do desastre da guerra recém-

findada,  que  deixou  um  saldo  de  milhares  de  crianças  mortas,  doentes  e  famintas.  Em

consequência disso, em 1924 fora promulgada a chamada Declaração de Genebra sobre os

Direitos da Criança, e reafirmada pela própria Liga, dez anos depois.

O tratado era composto por  cinco postulados,  que previam direitos assistenciais

(materiais e espirituais) às crianças vítimas de fome,  doenças, abandono,  etc.  Estabelecia

ainda que a criança deve ser a primeira a receber socorro em tempos de perigo ou aflição

(tradução  do  autor),  remetendo  claramente  ao  contexto  pós-guerra  que se experimentava

naquele momento.

Interessante observar que este documento não fora produzido no âmbito da Liga das

Nações, mas adotado por ela, uma vez que o mesmo já havia sido elaborado no ano anterior

pela associação inglesa Save the Children, criada em 1919, liderada pela ativista Eglantyne

Jebb e  sua  irmã,  com  importante  atuação  na  Europa  e  Rússia  nos  primeiros  anos  de

funcionamento. Hoje a organização atua por todo o mundo, desenvolvendo valioso trabalho

em favor de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Pouco resultado alcançou a Declaração de Genebra. A França, por exemplo, obrigou

que o conteúdo do documento fosse exibido todas as suas escolas. Contudo, sua importância

se dá mais pelo fato de ser um marco no direito internacional para a proteção das crianças,

abrindo o caminho para o surgimento de outras declarações que viriam e se consolidariam nas

décadas seguintes.

3.1.2 A ONU E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

A criação da ONU se dá em 1945, com a assinatura da Carta das Nações, logo após

o  fim  da  desastrosa  Segunda  Guerra  Mundial,  como  um esforço  de  se  estabelecer  um

compromisso entre os países para a promoção da paz mundial,  repudiando as atrocidades

cometidas pelo homem, em prejuízo da própria humanidade.

A  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  de  1948 (DUDH)  é,

inquestionavelmente,  o  principal  tratado  existente  na  temática  dos  direitos  humanos,

constituindo um marco  histórico  fundamental  no  caminho  da  afirmação  de  direitos,  sua

universalização e efetivação. Comparato (2013, p.204) pontua que a DUDH “representa a

culminância de um processo ético que […] levou ao reconhecimento da igualdade essencial
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de todo ser humano em sua dignidade de pessoa”.  O Tratado foi  assinado no ano de sua

proclamação por 48 países, incluindo-se o Brasil. Atualmente esse número passa de 180, o

que demonstra a grande a repercussão e aceitação pelas nações do globo.

O  Documento  foi  bastante  ambicioso,  no  que  diz  respeito  ao  seu  conteúdo,

possuindo forte carga ideológica. O professor Tossi (2015) ensina que ela foi fruto de uma

negociação entre os dois grandes blocos geopolíticos que se consolidaram no pós-guerra: o

Capitalista e o Socialista, e que, em decorrência disso, reúne em si o conjunto dos  direitos

civis e políticos (fruto das revoluções capitalistas burguesas),  direitos econômicos e sociais

(de tradição socialista),  direitos  de solidariedade (influenciados pelo  cristianismo social),

estendendo ainda suas prescrições para os direitos culturais.

Analisando o texto da DUDH, composta por trinta artigos, vê-se que a primeira parte

do artigo XXV é dedicada a proclamar direitos sociais gerais, como alimentação, habitação,

vestuário, cuidados médicos, outros serviços sociais indispensáveis, como também proteção

contra  o  desemprego,  invalidez,  velhice,  etc.  No  entanto,  a  segunda  parte  refere-se

especificamente  a  temática  da infância,  nesses  termos:  “A maternidade e  a  infância têm

direito  a cuidados  e  assistência  especiais.  Todas  as  crianças,  nascidas  dentro  ou fora  do

matrimônio gozarão da mesma proteção social” (grifou-se).

Como se vê, a DUDH apresenta a infância (atrelada à maternidade) como algo que

merece tratamento  “especial”,  portanto  diferenciado.  De fato,  as  crianças  e adolescentes,

consideradas como pessoas “em desenvolvimento” (físico, emocional, intelectual, etc.) devem

ser reconhecidas a partir de suas especificidades. Também as políticas públicas devem atuar

de acordo com as demandas específicas desse grupo social, para que sejam mais eficientes e

ao mesmo tempo garantam o respeito à sua condição. Abordar-se-á este assunto, mais adiante,

quando do estudo sobre a Doutrina da Proteção Integral.

A despeito dessa menção específica, direitos das crianças e adolescentes encontram-

se distribuídos genericamente (ou indiretamente) por todo o corpo da DUDH, quando declara,

por exemplo, que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”

(artigo I); que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (artigo

III); que ninguém será submetido à escravidão ou a qualquer tratamento desumano (artigos IV

e V);  quando garante o ensino gratuito e obrigatório nos níveis mais  elementares (artigo

XXVI) e a participação na vida cultural da comunidade (artigo XXVII).

3.1.3 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA DE 1959

Sem dúvida,  a  DUDH propiciou  que  muitos  outros  tratados,  das  mais  variadas
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temáticas  humanitárias,  começassem  a  ser  pactuados, aprofundando-se  o  processo  de

afirmação histórica dos direitos humanos e sua universalização. Com relação ao tema da

infância, o primeiro deles, pós-1948, foi a Declaração dos Direitos da Criança, adotada em 20

de novembro de 1959, e ratificada pelo Brasil.

Ela  é  composta  por  dez  princípios,  dentre  os  quais  incorporou-se  os  direitos

postulados na Carta de 1924, bem como as recomendações específicas contidas na DUDH,

acrescentando-se ainda outros conteúdos. O próprio Preâmbulo faz menção expressa a ambos

os  documentos,  revelando  sua  intencional  inspiração,  reconhecendo  o  esforço  e  o  valor

histórico  no  caminho da afirmação e  ampliação de direitos.  A introdução do  documento

também faz afirmação contundente ao anunciar que “a humanidade deve à criança o melhor

de seus esforços”.

Dois  aspectos  pareceram inovadores.  Primeiro,  a  preocupação com a  efetivação

desses direitos, e não meramente sua proclamação. Diferentemente da Carta de Genebra de

1924 (que se limitou a declarar direitos), apela-se para que as pessoas, instituições e Governos

“reconheçam  estes  direitos  e  se  empenhem  pela  sua  observância  mediante  medidas

legislativas  e  de  outra  natureza,  progressivamente  instituídas”  (preâmbulo).  No  mesmo

sentido, o princípio 2 reafirma que a proteção social dada à criança far-se-á “por lei e por

outros meios”.

Não houve, portanto, apenas uma preocupação com o fim (ou ideal) enunciado pelo

direito,  mas  também  com  os  meios  necessários  para  atingi-lo  ou  efetivá-lo.  Faz-se  um

chamamento para a mobilização social, transmitindo-se uma mensagem de que o direito deve

ser conquistado e concretizado socialmente pelo indivíduos, mediante iniciativas legislativas,

políticas públicas e outras ações.

Outro aspecto que chama atenção é a necessidade de se levar em consideração os

interesses da criança. Em duas oportunidades, a Declaração dos Direitos da Criança de 1959

adverte que as leis de proteção e a educação/orientação dada pelos responsáveis, visando o

seu desenvolvimento, devem respeitar “os melhores interesses da criança” (princípios 2 e 7).

Tem-se aqui, talvez, a primeira sinalização, ainda que tímida, na construção de um

pensamento que reconheça na criança desejos, interesses e necessidades próprias, os quais

reclamam direitos coletivos (porque inerentes a toda e qualquer criança), mas também direitos

individuais (porque próprios da sua condição de pessoa, individualmente considerada). Até

então, perceba, a criança foi apresentada como um objeto de cuidado dos adultos, devendo

receber proteção do Estado e da sociedade.

Será  visto,  adiante,  que  o  aprofundamento  dos  estudos  sobre  a  criança,
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especialmente desenvolvidos na década de 1980 pelas Nações Unidas, levou à formulação de

uma teoria que viria a se chamar de Doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente

(DPI), a qual representa uma verdadeira mudança de paradigma, no que diz repeito à visão da

infância.

3.1.4 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA DE 1989 E A DOUTRINA

DA PROTEÇÃO INTEGRAL: UMA MUDANÇA DE PARADIGMA

Arantes (2010) informa que a delegação da Polônia teve a iniciativa de constituir na

ONU,  em 1979,  um grupo de trabalho para  discutir  os direitos  da criança,  com vista  à

elaboração do texto-base de uma futura Convenção. Esses estudos e debates se estenderam

por toda a década de 80, até a assinatura da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989

(CDC), aprovada no Brasil no ano seguinte pelo Decreto nº 99.710/1990.

Esta  Convenção  é  o  principal  documento  existente  de proteção  à  criança  e  ao

adolescente no âmbito do direito internacional e representa uma mudança de paradigma com

relação à visão da infância, influenciando a legislação e as políticas públicas adotadas pelos

Estados.

Sobre a CDC e a mudança que ela representa, ensina Saraiva (2013, p.50):

Este  conjunto  normativo  revogou  a  antiga
concepção  tutelar,  trazendo  a  criança  e  o
adolescente  para  uma  condição  de  sujeito  de
direito,  de  protagonista  de  sua  própria  história,
titular  de  direitos  e  obrigações  próprios  de  sua
peculiar condição de pessoa em desenvolvimento,
dando  um  novo  contorno  ao  funcionamento  da
Justiça  de  Infância  e  Juventude,  abandonando o
conceito  de  menor,  como  subcategoria  de
cidadania.

Isto  porque,  historicamente,  a  criança era vista  como uma “pessoa incompleta”,

objeto (e não sujeito) de direitos, destituídos de vontade própria, daí a utilização da expressão

“menores” para se referir a elas, sugerindo um status de inferioridade (daí a utilização da

expressão “subcategoria de cidadania” empregada por Saraiva).

No que se refere ao tratamento jurídico-penal dado aos adolescentes, Mendez (2006)

o  divide,  na  história,  em  três  etapas.  A  primeira  é marcada  por  um  caráter  penal

indiferenciado,  na  qual  adolescentes  e  adultos  eram  tratados  de  maneira  semelhante,

recebendo  penas  privativas  de  liberdade  e  encarcerando-se  junto  com  os  adultos

(promiscuidade). A segunda etapa é conhecida como de caráter tutelar, de influência norte-

americana, cujo principal avanço foi a separação de adultos e menores no sistema prisional.
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Ainda segundo Mendez (2006),  a Convenção Internacional  sobre os Direitos da

Criança de 1989 inaugura uma terceira e última etapa, relativamente à responsabilidade penal

juvenil,  de  caráter  penal  juvenil,  caracterizada  pela  separação,  participação  e

responsabilidade.

De acordo com essa caracterização, entende-se por “separação” a distinção entre

problemas  de  ordem  social,  dos  atos  propriamente  contrários  às  leis  penais,  dando-se

tratamento distinto aos dois casos. A “participação” significa que foi reconhecido à criança e

ao adolescente o direito a formar sua opinião e expressá-la livremente, de acordo com o seu

grau de maturidade, inclusive em processo judicial ou administrativo. A “responsabilidade”

prevê  que  a  criança  e  o  adolescente,  na  proporção  de  sua  maturidade,  poderão  ser

responsabilizados,  tanto socialmente,  quanto penalmente,  sendo-lhes assegurados todas as

garantias inerentes a essa condição.

Dentro  da  concepção  contemplada  pelas  duas  primeiras  etapas,  a  criança  e  o

adolescente  em  situação,  seja  de  abandono,  seja  de  conduta  ilícita,  recebiam  o  mesmo

tratamento  jurídico  e  eram  vistos  como  “menores  infratores”  ou  “menores  em  situação

irregular”.  Eram tratados  como delinquentes  e  meros objetos  de  intervenção  do  Estado,

enquadrados como uma espécie de “minúsculos seres irregulares” (SAUT, 2007, p.03). Esta

concepção ficou conhecida como a  Doutrina da Situação Irregular, que fora adotada pela

dogmática brasileira nos Códigos de Menores de 1927 e de 1976 e permeou toda a política

assistencial a crianças e adolescentes até os anos 80, com reflexos ainda nos dias atuais.

Nesta perspectiva,  cultivou-se no Brasil  uma cultura de internação de crianças e

adolescentes  em situação  de  vulnerabilidade,  afastando  os  mesmos do  convívio  social  e

familiar  e  promovendo-se  uma verdadeira  higienização  social.  Os  governos  militares  no

Brasil representaram um dos grandes marcos da história de institucionalização de crianças e

adolescentes  na  história  do  país,  com  a  Política  Nacional  de  Bem-Estar  do  Menor,  a

FUNABEM e as FEBEMs (DIAS, 2012).

Foi a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989 que trouxe esse

novo paradigma na visão e no tratamento dado à criança e ao adolescente, a qual encontra seu

fundamento  na  DPI,  que  influenciou  consideravelmente  as  disposições  constitucionais

relativo à criança e ao adolescente e o ECA.

Como já explicado, a mencionada DPI, rompeu com a concepção de uma infância

vista como pessoa inferiorizada, menor, como subcategoria de cidadania. O fato de a infância

se caracterizar especialmente como uma fase ou estágio de desenvolvimento biopsicossocial

da  pessoa,  não  o  coloca  em  uma  situação  de  quase  dignidade  ou  de  mero  objeto  de
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intervenção e cuidado dos adultos. A DPI provoca uma elevação de objeto para sujeito de

direitos (e obrigações),  considerando que a infância,  em que pese as suas peculiaridades,

comporta uma pessoa plena,  com desejos,  interesses e vontades próprias,  que devem ser

levados em conta.

No que se refere ao texto da CDC, propriamente dito,  pode-se dizer que é bem

abrangente, abarcando, com certo grau de detalhamento, tanto direitos individuais, quanto de

ordem econômico-sociais. São mais de cento e vinte dispositivos, distribuídos em cinquenta e

quatro artigos, por sua vez agrupados em três partes. A primeira parte se dedica à declaração

de  direitos  propriamente  ditas  (artigos  1º  a  41);  a segunda,  estabelece  regras  para  o

funcionamento  de  um  Comitê  para  os  Direitos  da  Criança;  e  a  terceira,  trata  sobre  a

ratificação e adesão da Convenção pelos Estados.

A CDC,  refletindo  bem essa nova  visão  apresentada pela  DPI,  faz  menção  em

diversos momentos aos “melhores interesses da criança”, revelando o seu protagonismo nesse

contexto.  Um dispositivo  que  mostra  bem esse  conceito  aparece  no  artigo  12,  §1º,  que

prescreve:

Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver
capacitada a formular seus próprios juízos o direito
de expressar suas opiniões livremente sobre todos
os assuntos relacionados com a criança, levando-se
devidamente em consideração essas opiniões, em
função da idade e maturidade da criança.

A Convenção considera como criança a pessoa com menos de 18 anos de idade

(artigo 1º), mas prevê que os Estados deverão estabelecer uma idade mínima, antes da qual

não poderá haver qualquer responsabilização penal (artigo 40, §3º, alínea “a”). No Brasil esse

limite se dá aos doze anos, como será abordado mais adiante.

O início da CDC é mais dedicada à proclamação de direitos civis, apresentando um

rol extenso de direitos, como ao nome, nacionalidade, identidade, vida, desenvolvimento, não-

discriminação,  informação,  intimidade,  vida  privada,  e  as  liberdades  de  expressão,

pensamento, opinião, crença e associação. À criança é destinada direitos de todo e qualquer

cidadão, atentando-se às peculiaridades de sua condição.

Em  seguida,  a  Carta  passa  a  assegurar  com  mais  ênfase  direitos  de  cunho

econômico-sociais, reclamando ações legislativas e administrativas dos Estados para garantir

assistência e proteção para as crianças nos casos de violência (física, mental, sexual e laboral),

adoção, refugiados, deficientes. Exige também tratamento adequado de saúde e educação,

promoção de lazer que proporcionem o seu desenvolvimento pleno.
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A Convenção reserva vários dispositivos, contidos especialmente nos artigos 37 e

40, para o tratamento penal dado à criança (e adolescente) em conflito com a lei. Assegura

diversos princípios garantistas consagrados pelo direito penal, como o da “anterioridade da lei

penal”,  “presunção  de  inocência”,  “assistência  jurídica”,  “contraditório”,  “ampla  defesa”,

“duplo grau de jurisdição”, “princípio do juiz natural”, e outros princípios humanitários, como

a vedação à pena de morte e prisão perpétua.

Em síntese, é um documento bastante ambicioso, elevando, como nenhum outro, a

dignidade da criança e do adolescente, afirmando-os com sujeito de direitos e protagonistas de

sua própria história.  Compromete corajosamente  os  Estados  a  se  engajarem nesta  causa,

através de medidas legislativas e administrativas de assistência e proteção, respeitando-se a

sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.

3.1.5 OUTRAS DECLARAÇÕES SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA

Antes de adentrar à legislação brasileira, deve-se esclarecer, a esta altura, que as

tratativas internacionais sobre direitos da criança não se esgotam nas declarações apresentadas

até aqui. A DUDH, inicialmente, e depois a CDC, impulsionaram a negociação de muitos

outros pactos relacionados. Pode-se citar várias convenções específicas, tais como:

• Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em Situações de Emergência ou
de Conflito Armado (1974);

• Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da
Juventude – Regras de Beijing (1985);

• Declaração sobre os princípios sociais e jurídicos relativos à proteção e ao bem-estar
das crianças, com particular referência à colocação em lares de guarda, nos planos
nacional e internacional (1986);

• Regras das Nações Unidas para a proteção dos menores privados de liberdade (1990);

• Plano de ação para implementação da Declaração Mundial sobre a sobrevivência, a
proteção e o desenvolvimento da criança nos anos 90 (1991);

• Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção
internacional (1993);

• Protocolo Facultativo referente ao tráfico de crianças, prostituição infantil e utilização
de crianças na pornografia (2000); dentre outros.

Além disso, a infância é protegida no contexto internacional através de outros pactos

mais  genéricos,  que  tratam  de  matérias  indiretamente  relacionadas.  Dois  documentos

internacionais no cenário dos direitos humanos são referências: o Pacto Internacional sobre

os Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos e Sociais,
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ambos assinados em 1966 e ratificados pelo Brasil no ano de 1992.

Assim, o primeiro tratado dedica o artigo 24 à criança, proclamando direitos ao

nome, nacionalidade, não-discriminação e proteção da família, da sociedade e do Estado. O

segundo pacto, notadamente no item 3 do artigo 10 assevera que os Estados devem “adotar

medidas  de  proteção  e  de  assistência  em  prol  de  todas  as  crianças  e  adolescentes”,

recomendando ainda punição legislativa para quaisquer formas de exploração econômica e

social, especialmente o trabalho infantil.

Percebe-se,  pois,  que  há  uma  considerável  produção  legislativa  no  âmbito

internacional,  relativo  ao  tema  da  infância,  o  que  revela  certa  preocupação  e

comprometimento  da  comunidade  internacional  com o  tema,  muito  embora  isso  não  dê

garantias  de  que  tais  normatizações  sejam  concretamente  implementadas  pelos  Estados

signatários, mediante legislação interna e políticas públicas específicas e direcionadas.

Por  outro  lado,  deve-se  reconhecer  e  valorizar  o  engajamento  da  comunidade

internacional, especialmente da ONU, em mediar acordos e firmar compromissos em prol da

proteção de crianças e adolescentes.

3.2 O Direito Brasileiro

No estudo da legislação brasileira, interessa a esta pesquisa o direito vigente, cujo

novo paradigma de proteção à população infantojuvenil foi instaurado com a Constituição

Federal de 1988.

3.2.1 OS DIREITOS DA CRIANÇA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A vigente Constituição Federal de 1988 já nasce contagiada pela DPI, construída e

sistematizada principalmente ao longo da década de 80, como já mencionado.

Além do extenso rol de direitos individuais e sociais, previstos especialmente nos

artigos  5º  e  6º,  aplicáveis  a  toda  e  qualquer  pessoa,  o  artigo  227,  com seu  caput,  oito

parágrafos e onze incisos,  estabelece diversos direitos específicos,  de ordem individual  e

coletiva, às crianças, adolescentes e jovens.

Importante afirmação faz  a carta constitucional,  no artigo  227,  antes mesmo de

elencar os diversos direitos. Assevera esse dispositivo que “é dever da família, da sociedade e

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito

[...]”. Dois aspectos merecem atenção. O primeiro é que, se a todo direito corresponde um

dever, a efetivação dos direitos das crianças estará associado a um dever de cuidado, proteção

e assistência, não só da família, não só do Estado, mas também de toda a sociedade. O direito
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não pode ser visto como mera declaração, mas como a sua efetivação. Cabe à sociedade como

um todo, incluída nela a família e o Estado, esforçar-se para que as crianças, os adolescentes e

os jovens, possam gozar efetivamente dos direitos que possuem.

O segundo aspecto interessante é a utilização da expressão “absoluta prioridade”,

empregada não por acaso, ao se referir a esses direitos. Em consonância com o espírito das

declarações protetivas internacionais, a Constituição faz questão de utilizar essa qualificação,

deixando claro a importância que pretendeu dar a essa matéria. Tal intenção deve contagiar os

sujeitos encarregados de fazerem cumprir essas determinações.

Um outro dispositivo demasiado importante é o artigo seguinte, 228. Isto porque,

além de estabelecer objetivamente a imputabilidade penal para os menores de 18 anos (ou

maioridade penal), delegou ao legislador ordinário a tarefa de disciplinar o tratamento jurídico

diferenciado dado aos adolescentes em conflito com a lei.  Prevê o texto que eles “serão

sujeitos às normas da legislação especial”. Essa referida legislação especial não demoraria a

surgir, já que em 1990, foi aprovado o ECA (Lei Federal nº 8.069/90), que detalhou o assunto.

3.2.2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES (ECA)

O ECA surgiu um ano após a aprovação da paradigmática CDC e, de fato, recebeu

forte  influência  deste  Tratado  e  da  DPI.  Tanto  é  que  o  referido  Estatuto  inaugura  seus

dispositivos  revelando  que  “Esta  lei  dispõe  sobre  a proteção  integral  à  criança  e  ao

adolescente.” (Art. 1º).

O Diploma é um verdadeiro código protetivo, com 267 artigos, sistematizados em

dois livros (parte geral e parte especial), cada um deles com diversos títulos, capítulos, seções

e subseções. É uma legislação robusta, que representa um divisor de águas no reconhecimento

dos direitos e na estruturação das políticas públicas de assistência e proteção à população

infantojuvenil no Brasil.

Resumidamente, a parte geral do Estatuto, como o próprio nome sugere, preocupa-se

em constituir  direitos fundamentais,  mais gerais  e abstratos,  aplicáveis a toda e qualquer

criança ou adolescente. São direitos de ordem individual (vida, liberdade, dignidade), como

também de natureza coletiva (saúde, educação, esporte, lazer), reclamando respeito e atuação

por parte da família, sociedade e Estado. Ainda nesta parte geral, o “direito à convivência

familiar e comunitária” aparece com bastante destaque, sobre o qual são dedicados extensos

trinta e oito  artigos,  que tratam de questões relacionadas à  família  (natural  e substituta),

guarda, tutela e adoção.

Por sua vez, a parte especial cuida principalmente das políticas de atendimento e da
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aplicação das MSE's, privilegiando a atuação dos Conselhos Tutelares e o estabelecimento de

procedimentos administrativos e judiciais, para a aplicação das sanções por parte do Estado,

prevendo uma série de garantias processuais e regras para a atuação da Justiça da Infância e

Juventude.

A responsabilização nas MSE's não possui um caráter penal, uma vez que, no Brasil,

são  inimputáveis  penalmente  pessoas  menores  de  18  anos  de  idade,  mas  visa  dar  um

tratamento adequado ao adolescente, que se encontra em uma condição peculiar de pessoa em

desenvolvimento. Nas MSE's, a sanção possui um caráter pedagógico e não punitivo.

Umas das primeiras providências do ECA foi categorizar juridicamente a “criança” e

o “adolescente”. O critério utilizado foi objetivo e etário, cuja passagem se dá aos 12 anos de

idade  (art.  2º).  Essa  diferenciação  é  muito  importante,  porque,  apesar  de  ambos  serem

considerados penalmente inimputáveis (art.  104),  somente aos “adolescentes”  poderão ser

aplicadas as medidas socioeducativas elencadas no artigo 112 do ECA, como prestação de

serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação.

Por  outro  lado,  determina  o  artigo  105  que  às  “crianças”  que  cometerem  atos

infracionais, somente poderão ser aplicadas as medidas protetivas previstas no artigo 101, que

não constituem propriamente sanções. São elas: encaminhamento aos pais, aconselhamento,

matrícula em escola, tratamento médico ou psicológico, colocação em família substituta, entre

outros.

As  chamadas  medidas  socioeducativas serão  aplicadas  quando  o  adolescente

cometer  ato infracional, ou seja, quando o ato praticado por ele for previsto na legislação

como crime ou contravenção: roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, entre outros

(ECA, artigo 103). Nesses casos é que o juiz da infância e da juventude poderá, impulsionado

pelo Ministério  Público,  após a  instauração de um procedimento que apure o fato  e sua

autoria, no qual seja assegurado todas as garantias processuais, como o contraditório, a ampla

defesa, o devido processo legal,  aplicar uma das MSE's descritas no artigo 112 do ECA,

dentre as quais, a “internação em estabelecimento educacional” (inciso VI).

Em relação a essas medidas privativas de liberdade, deve-se esclarecer que elas

serão  determinadas  pelo  juiz  da  infância  e  da  juventude,  somente  nos  casos  de  atos

infracionais cometidos com violência ou grave ameaça, reincidência de infrações graves e

descumprimento de outras medidas socioeducativas (artigo 122). O ECA deixa claro também

que a internação é última hipótese, quando outra medida menos severa se mostrar adequada.

No caso de o adolescente ser apreendido em flagrante de ato infracional com uso de

violência ou grave ameaça, ele poderá ser privado de sua liberdade provisoriamente pela
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delegacia da infância e da juventude, até que o juiz decida o caso (artigo 106). Essa internação

provisória poderá durar no máximo até 45 (quarenta e cinco) dias (artigo 108). Se o juiz não

decidir nesse tempo, o adolescente será imediatamente posto em liberdade.

Ainda em relação à MSE de internação, ela terá duração de até três anos e será

reavaliada no máximo a cada seis meses pelo juiz (artigo 121, §§ 2º e 3º), de acordo com os

registros no Plano Individual de Atendimento (PIA). Importante também ressaltar que a MSE

será aplicada ao adolescente com idade menor do que dezoito anos, considerando “a data da

prática do ato”. Estabelece a legislação que a internação (que tem duração de até três anos)

poderá se prolongar para pessoas que já ultrapassaram os dezoito anos. A esse respeito, o ECA

é contundente ao estabelecer que o interno será compulsoriamente liberado aos vinte e um

anos de idade (artigo 121, § 5º).

O ECA, ao longo desses mais de vinte e cinco anos de vigência, sofreu algumas

modificações, nos anos de 2005, 2009, 2012 e 2014, e ainda é objeto de discussões políticas e

legislativas de setores mais conservadores, especialmente em relação à redução da maioridade

penal (que exigiria uma alteração também da Constituição Federal) e à execução das MSE's

privativas  de  liberdade,  no  sentido  de  tornar  possível  a  extensão  do  tempo  máximo  de

internação (atualmente de três anos), para o adolescente autor de ato infracional tipicado na lei

penal como crime hediondo.

3.2.3 O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE) E O

PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (PNAS)

Outras leis nacionais servem de complemento ao ECA, uma das mais importantes é

a  Lei  nº  10.594/2012,  que  instituiu  o  Sistema Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo

(SINASE), destinado ao tratamento com adolescentes infratores. Essa lei promoveu alterações

e  adequações  no  próprio  ECA e  principalmente  organizou  e  regulamentou  (detalhou)  a

execução  das  MSE's.  Segundo  a  lei  (artigo  2º),  o  SINASE  possui  três  objetivos:  a

responsabilização do  adolescente,  a  sua  integração  social e  a  desaprovação  da  conduta

infracional.

Boa definição traz a Resolução CONANDA nº 119/2006, que trata sobre o SINASE,

apresentando  o  caráter  pedagógico  do  sistema,  bem como a  função  de  apuração  do  ato

infracional e execução da MSE's. Diz a norma:

Artigo 3º – O Sinase é um conjunto ordenado de princípios,
regras  e  critérios,  de  caráter  jurídico,  político,  pedagógico,
financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de
apuração  de  ato  infracional até  a  execução  de  medidas
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socioeducativas.

A própria lei do SINASE também define o sistema, apresentando um aspecto novo e

importante,  ao  mencionar,  na  sua  composição,  a  cooperação  de  subsistemas  estaduais  e

municipais. A referida norma conceitua o SINASE como sendo:

[...] o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que
envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se
nele, por adesão, os  sistemas estaduais, distrital e municipais,
bem como todos os planos, políticas e programas específicos de
atendimento a adolescente em conflito com a lei.

Há portanto, no SINASE, subsistemas estaduais e municipais, que devem atuar em

conjunto. Nesse sentido, a lei distribui competências entre os entes federativos, União, estados

e municípios. Nessa organização, de uma maneira geral, caberá à União o gerenciamento, as

normatizações gerais e o financiamento do sistema, em colaboração com os demais entres,

sendo-lhe expressamente  vedada,  inclusive,  “o  desenvolvimento  e  a  oferta  de  programas

próprios de atendimento” (artigo 3º, § 1º). A execução das MSE's caberá portanto aos estados

e aos municípios.

Compete aos estados, além das atribuições de gerenciamento e normatizações, na

esfera de sua competência, a execução das MSE's de semiliberdade e privação de liberdade.

Portanto, qualquer medida que, de alguma forma, envolve privação ou restrição de liberdade,

deverá ser executada pelos estados. No que mais interessa ao presente estudo, os centros

educacionais de internação de adolescentes – um dos quais foi visitado pelo pesquisador – são

administrados pelos estados, não existindo, portanto, unidades de internação municipais ou

administradas pela União.

Isso  porque,  cabe aos  municípios  a  execução  das  mediadas  socioeducativas  tão

somente  em meio  aberto,  como advertência,  reparação do  dano,  prestação  de  serviços  à

comunidade, além do regime de “liberdade assistida”, o qual conta com o apoio e a orientação

de uma equipe multiprofissional (psicólogos, assistentes sociais e pedagogo, pelo menos),

normalmente desenvolvidos pelos CRAS e CREAS.

Após a aprovação da lei do SINASE – um importante marco legal nesse contexto –,

o Governo Federal elaborou o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (PNAS), como

uma forma de complementar,  articular e operacionalizar  as políticas públicas de natureza

socioeducativa  no  país.  Ele  apresenta  importante  diagnóstico  da  realidade  brasileira  em

relação  aos  adolescentes  em  cumprimento  de  MSE,  além  de  sistematizar  aspectos

relacionados à gestão, e apresentar princípios e diretrizes do sistema, contidas na legislação. O

Plano afirma que:
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A socioeducação é  imprescindível  como política
pública  específica  para  resgatar  a  imensa  dívida
histórica da sociedade brasileira com a população
adolescente (vítima principal dos altos índices de
violência)  e  como  contribuição  à  edificação  de
uma  sociedade  justa  que  zela  por  seus
adolescentes.

Como princípios que regem o SINASE, o Plano elenca o adolescente como sujeito

de direitos, a presunção da inocência, a proteção integral, a intersetorialidade, a participação e

gestão democrática, a responsabilização, a integração operacional entre os órgãos que compõe

o sistema, entre outros.

Muitas são as diretrizes apresentadas pelo PNAS, como por exemplo a qualidade de

atendimento; o protagonismo, participação e autonomia dos adolescentes; a humanização das

unidades de internação; prevenção e mediação de conflitos por meio de práticas restaurativas;

garantia de acesso à Justiça e a visitas familiares e íntimas; respeito à identidade de gênero e

orientação sexual; gestão pactuada e integração operacional dos órgãos.

Apesar  de todo o avanço em relação à proteção da população infantojuvenil  no

Brasil,  os  desafios  concernentes  à  socioeducação  são  imensos.  Estudo  apresentado  pela

Relatoria de Direitos Humanos no Brasil em 2012 informa que a superlotação das unidades

educacionais  de  internação  é  uma  realidade  nacional,  assemelhando-se  tragicamente,  ao

contexto de violação de direitos,  experimentado nas unidade prisionais  com a população

adulta.

Tendo discorrido acerca dos principais conteúdos normativos relacionados à questão

da  infância,  esta  próxima  seção  será  dedicada  ao  tema  da  educação,  completando-se  a

fundamentação teórica.
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4. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E SOCIOEDUCAÇÃO

Nesta seção, trabalhar-se-á o tema  educação, com foco na Educação em Direitos

Humanos (EDH). Posteriormente será feita uma aproximação entre a EDH e a socioeducação,

demonstrando que há uma estreita relação entre elas. Dando início a esse trajeto, abordar-se-á

aspectos importantes relacionados à conceituação da Educação em Direitos Humanos.

4.1 Dos Direitos Humanos à Educação em Direitos Humanos

A Educação em Direitos Humanos (EDH) é filha dos Direitos Humanos. Pode-se

dizer, em apertada síntese, que a EDH é a estratégia pedagógica para a defesa e promoção dos

direitos humanos. É a vertente educacional dos direitos humanos. Por esta razão, abordar-se-á

brevemente alguns elementos importantes relacionados aos direitos humanos como um todo,

para facilitar a compreensão daquela.

Apesar das discussões e divergências acadêmicas em relação às origens históricas e

epistemológicas dos direitos humanos, pode-se dizer que este é um fenômeno moderno, que

remete ao século XVIII, influenciado pelas ideias iluministas, no contexto de lutas sociais e

disputas políticas por liberdade e emancipação do indivíduo, frente a opressão do Estado

Absolutista,  razão  pela  qual  muitos  consideram a  Revolução  Francesa,  e  suas  bandeiras

universais  de  liberdade,  igualdade  e  fraternidade,  um  marco  histórico  para  os  direitos

humanos (TOSI, 2015).

Posteriormente os direitos humanos foram ganhando contornos mais abrangentes,

agregando demandas de cunho social – fruto do ideário e das revoluções socialistas – e outras

culturais,  econômicas,  ambientais,  numa  lista  sem  fim.  Os  direitos  humanos  foi  se

universalizando  ao  longo  da  história,  tanto  conceitualmente,  como  territorialmente,  se

espalhando pelo mundo… A DUDH representa talvez essa síntese histórica, estabelecendo

direitos  os  mais  variados,  centrados  na  dignidade  do  ser  humano,  e,  ao  mesmo tempo,

comprometendo diversos Estados de todos os continentes com a defesa e promoção desses

direitos, para a construção de uma cultura de direitos humanos, fundamentada numa ética

humanitária (não a de mercado), na liberdade (não na opressão), na solidariedade (não no

egoísmo), na paz (não na guerra), na tolerância e respeito à diferenças (não na discriminação e

preconceito), etc.

É nesse contexto da construção de uma cultura de direitos humanos que se insere a

EDH, como uma estratégia adequada e necessária para o atingimento desta finalidade. Por

isso reza a mencionada Declaração Universal, ainda na sua parte preambular, para que “todos

os povos e todas as nações (…) se esforce, através do ensino e da educação, por promover o
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respeito a esses direitos e liberdades”. Ainda, a esse respeito, a mesma Carta prevê, mais a

frente, no seu artigo XXVI, que “todo ser humano tem direito à instrução” (leia-se educação)

e que a mesma “será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana

e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”.

Portanto, a EDH assume essa missão disseminadora de valores, princípios e práticas

para  a  formação  de  um  cidadão  comprometido  com  a  defesa  e  promoção  dos  direitos

humanos. Quando esse trabalho é desenvolvido por instituições formais de ensino, em seus

espaços próprios, chama-se de “educação formal”. No entanto, a EDH não acontece apenas

nas escolas e universidades. Esta pode se dar em outros espaços, disseminada por outros

atores, seja no âmbito dos movimentos sociais e organismos não governamentais, quanto no

seio da família, através da mídia ou das manifestações artísticas e culturais, quando então

denominou-se “educação não formal” em direitos humanos.

No Brasil, as experiências de Educação não formal em direitos humanos são mais

antigas do que a formal e remontam ao período da ditadura militar e transição democrática, na

resistência da sociedade civil à opressão do Estado (ZENAIDE, 2014). Nesse contexto, coube

aos movimentos sociais realizar um valioso trabalho de conscientização e mobilização da

sociedade,  para o exercício  de uma cidadania ativa, pautada na participação e influência

efetiva nas decisões do Estado, repercutindo posteriormente sobremaneira na elaboração e

conteúdo da própria Constituição Federal de 1988, conhecida por “constituição cidadã”, uma

vez que se propôs a garantir e concretizar direitos e liberdades fundamentais,  elegendo a

dignidade como o valor fundante da nação.

Nos  tempos  pós  Constituição,  o  trabalho  de  EDH  se  realiza  de  maneira  mais

institucional, impulsionado pelas universidades, com destaque, no Nordeste, para a UFPB, ao

passo que a defesa dos direitos humanos vai se fortalecendo no país, com a conquista de

espaços políticos de participação social e órgãos componentes da estrutura do Estado, através

da  criação  dos  Conselhos  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos,  Secretarias  Estaduais  e

Municipais  de Direitos Humanos e da Secretaria  Especial  de Direitos Humanos (SILVA,

2012).

Outro  aspecto  histórico  fundamental  nesse  contexto  foi  a  criação  do  Programa

Nacional de Direitos Humanos, em 1996 – fruto do democrático e organizado trabalho das

Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Direitos Humanos – o qual foi reformulado

em 2002, ganhando ainda sua terceira e atual versão em 2010 (PNDH-3), a qual coloca a

EDH como um de seus eixos norteadores. Paralelamente, o Brasil elaborou em 2003 o seu

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), que teve sua versão final em
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2006, em resposta ao compromisso firmado em âmbito internacional, especialmente com o

Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos.

Situado o contexto no qual se insere a EDH, passar-se-á a estudar o seu conteúdo

propriamente dito, trabalhando os fundamentos teóricos que norteiam essa pedagogia.

4.2 Fundamentos, Princípios e Diretrizes da Educação em Direitos Humanos

Para Candau (2013), a EDH encontra seu fundamento na Teoria Crítica da Escola de

Frankfurt,  onde  se  destaca  pensadores  como  Adorno,  Benjamin,  Marcuse,  Habermas  e

Horkheimer.  Esta  teoria  ressignificou  e  atualizou  o Marxismo  ao  enfrentar  questões

importantes do século XX, como a indústria cultural, a emancipação do ser humano, o papel

da ciência,  a transformação social,  entre outros. Influenciou pessoas e nações de diversas

partes do mundo, cujas ideias repercutiram em diversas áreas do conhecimento, dentre elas a

Pedagogia, ao que chamou-se de Pedagogia Crítica.

Carvalho (2013) ensina que tal teoria compreende o conhecimento como processo,

repudiando a ideia de que o mesmo possa se apresentar pronto e estabelecido. Reconhece

também as várias formas de poder e opressão existentes, que podem se dar sob uma óptica

tanto individual, quanto coletiva ou social. Essa teoria entende que a ideologia e a linguagem

operam com uma força muito grande na vida das pessoas, reclamando uma atuação contra-

hegemônica de resistência. Ainda segundo a autora, a teoria crítica pressupõe um espaço de

discussão livre e reflexiva, comprometida com a justiça e sensibilizada com o sofrimento

humano. Privilegia uma postura permanentemente desconfiada do sujeito, frente ao que está

posto, concebendo o conhecimento como um campo aberto a mudanças e em permanente

construção.

Assim, a EDH, inserida nesse contexto da pedagogia crítica, segue essa linha de

pensamento,  propondo  uma  educação  voltada  para  a  liberdade,  a  reflexão  crítica,  a

conscientização e emancipação do sujeito e a transformação social, propondo uma atuação

contra-hegemônica. Para Silveira (2014), a EDH é “uma socialização cultural regulada pela

ética”, com vistas à realização da emancipação humana. No âmbito da educação formal, a

autora  apresenta  didaticamente  diretrizes  curriculares  para  a  EDH,  distribuídas  em  suas

dimensões éticas, políticas e educacionais (educacionais em sentido específico).

Em resumo, na diretriz ética a mesma inclui como valores a dignidade humana, o

respeito e tolerância às diversidades, a igualdade e cultura de paz. Na diretriz política está a

cidadania, a participação, a liberdade com autonomia a responsabilização, a justiça social e a

dialogicidade. Por fim, a autora trabalha a diretriz educacional (em sentido específico) com
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mais detalhamento, apresentando quinze diretrizes que nortearão o trabalho da EDH. Apesar

da importância de cada um deles, elegeu-se alguns que parece mais relevantes para o presente

estudo.

A autora propõe a existência humana como conteúdo da EDH. Ou seja, as práticas

sociais cotidianas, os comportamentos e atitudes do dia a dia, as memórias e os valores da

comunidade  são  valorizados  e  devem  ser  objetos  de  ensino  e  aprendizagem.  A

contextualização  do  conhecimento também  deve  ser  almejada,  para  que  o  saber  tenha

significação para o educando, que ele reconheça a importância concreta do conhecimento e

para que o ensino não se torne, de tão abstrato e distante, desinteressante, como tragicamente

experimenta-se em tantos espaços educacionais. A articulação teoria-prática é considerada

também  imprescindível,  porque  aproveita  o  aprendizado  das  experiências  concretas  dos

sujeitos, enfrentando diretamente os dilemas e conflitos da sua existência. A autora também

registra  a  necessidade  de  um  ensino  participativo,  discursivo e  crítico.  Chega  de

memorizações sem sentido! Chega de um aprendizado calado, passivo, subserviente! A EDH

pressupõe a existência de um ambiente de aprendizagem aberto ao diálogo, à interação, à

liberdade de pensamento e de expressão. Estimula a construção coletiva do conhecimento, e

não exclusivamente produzida pelo professor (SILVEIRA, 2014).

Não se pode perder de vista que a EDH, nessa perspectiva de uma pedagogia crítica,

se  volta  para  a  transformação  social.  O  Caderno  de  Educação  em  Direitos  Humanos,

publicado pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos em 2013,

trabalha as Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos e apregoa que “uma

escola verdadeiramente cidadã deve apresentar-se à sociedade com projetos de transformação

da  realidade”  (p.34).  A mudança,  pois,  da  pessoa  e  do  mundo que  a  cerca,  é  uma das

preocupações  desta  Educação  cidadã.  Uma pedagogia  do  conformismo,  da  aceitação,  da

neutralidade e da submissão devem ser veementemente combatidas, porque oprime o sujeito,

dificultando o seu pleno desenvolvimento.

O documento elege outra categoria importante: o  empoderamento4, considerando-o

como  a  “chave-mestra”  da  metodologia  na  EDH.  Segundo  o  próprio  documento,  o

empoderamento significa dar às pessoas as ferramentas necessárias para que ela própria possa

sair da situação que impede o seu reconhecimento. Em outras palavras, é oferecer ao sujeito

as condições e capacidades necessárias para descobrir sua identidade, sua dignidade e sua

condição de cidadão, capaz de intervir na realidade, modificando e sendo modificado por ela.

4 Conscientização  que  possibilita  a  emancipação  individual  e  a  consciência  coletiva  necessária  para  a
superação  da  dependência  social  e  dominação  política.  Fonte:  Significados.  Disponível  em
<https://www.significados.com.br/empoderamento/>. Acesso em: 28 jan. 2017.
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É de se perceber que, para isso, é necessária uma tomada de consciência do sujeito,

uma mudança da forma como a pessoa passa a enxergar a si próprio e o mundo ao seu redor,

compreendo as forças políticas,  sociais,  culturais  e econômicas que o oprime e o coloca

historicamente em uma condição de sujeição ao que está posto, mas que tal realidade pode ser

modificada. Paulo Freire (1987) trabalha muito bem esse processo, quando fala da passagem

de uma consciência ingênua para uma consciência crítica.

O referido Caderno ainda propõe uma metodologia para a EDH, orientando que “a

escola deve estar comprometida com uma educação em que os alunos aprendam a estabelecer

suas  próprias  metas,  com  consciência  do  que  estão  fazendo”  (p.50).  Reforça  o  caráter

transversal e transdisciplinar desse trabalho; estimula o diálogo e a leitura crítica do mundo;

prevê a interação da escola com a comunidade; compromete-se com a formação ética, social e

cidadã, entre outros. Afirma ainda que “uma das tarefas da educação é a reconstrução cultural

da sociedade” (p.52).

Dando continuidade ao estudo sobre a EDH, será analisado, em linhas gerais, os

conteúdos previstos nos documentos oficiais relacionados à matéria.

4.3 A Educação em Direitos Humanos nos Documentos Oficiais

Alguns documentos oficiais foram aprovados pelo Governo Federal ao longo dos

anos, relacionados especificamente à EDH. Estudar-se-á o Plano Nacional de Educação em

Direitos Humanos (PNEDH), aprovado em 2006; as Diretrizes Nacionais para a Educação

em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 01/2012);  e o parecer  (Parecer CNE/CP nº

08/2012) que fundamentou as Diretrizes Nacionais para a EDH, anteriormente citado.

O PNEDH trabalha com cinco áreas de atuação, quais sejam: a educação básica,

educação superior, educação não formal, educação dos profissionais dos sistemas de justiça e

segurança,  e  educação  e  mídia.  Interessa  mais  para  o  presente  estudo  os  conteúdos

relacionados à educação básica e aos profissionais de justiça e segurança. Segundo o PNEDH,

a EDH seria “um processo sistemático e multidimensional, que orienta a formação do sujeito

de direitos” (p.17), ou seja, objetiva a construção de um cidadão consciente de seus direitos e

deveres, de sua dignidade e de seu lugar no mundo. 

Detalhando esse conceito, diz-se que a EDH é um “processo”, porque não nasce

pronto  nem aparece  completo  e  estaticamente  estabelecido,  mas vai  se  construindo  e  se

modificando  ao  longo  das  vivências,  aprendizados  e  interações  crítico-reflexivas;

“sistemático”, porque exige um conjunto articulado de práticas pedagógicas orientadas para

um mesmo fim; e “multidimensional”, pois abrange vários aspectos de existência humana e
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abarca diversas áreas do conhecimento, daí porque o próprio Plano estabeleceu como um dos

princípios norteadores o caráter transversal desse trabalho.

Em relação  à  educação  básica,  o  Plano  explica  que  a EDH dá  importância  ao

desenvolvimento  social  e  emocional  do  educando,  e  não  apenas  com  a  aprendizagem

cognitiva. Apresenta a escola como um espaço privilegiado para a construção de uma cultura

de  direitos  humanos,  por  meio  da  participação  coletiva  e  democrática  em ambientes  de

respeito e entendimento mútuo. Prevê ainda a diversidade cultural e transversalidade como

alguns de seus princípios norteadores.

Sobre a educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança, o PNEDH

faz advertência,  dizendo que, para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito,  é

fundamental que os sistemas de justiça e segurança promovam os direitos humanos e ampliem

os espaços de cidadania, citando a “alarmante violência institucional” (com torturas e abusos

de autoridade) presentes nesse contexto. Prevê a importância e a necessidade da formação em

direitos humanos para esses profissionais.

Outro documento de grande relevância para o tema é o referido parecer, o qual tem a

função  de  justificar  a  elaboração  das  Diretrizes  Nacionais  para  a  Educação  em Direitos

Humanos,  que  seria  aprovado  meses  depois.  Esse  é  um documento  extenso,  bem

fundamentado, que traça aspectos históricos e conceituais dos direitos humanos e da EDH no

Brasil e no mundo.

O parecer  coloca  como objetivo  principal  da  EDH a  “formação  ética,  crítica  e

política” para o indivíduo, remetendo a uma educação que seja humanizadora, reflexiva e de

uma perspectiva emancipadora para o sujeito. Apresenta ainda diversos princípios norteadores

como  a  dignidade,  a  igualdade,  a  valorização  das  diferenças,  a  laicidade  do  Estado,  a

democracia,  a  transversalidade  e  a  sustentabilidade socioambiental,  os  quais  foram

reproduzidos na própria resolução, já citada, que instituiu as diretrizes nacionais para a EDH.

Afirma ainda que a EDH busca “desenvolver a sensibilidade ética nas relações interpessoais”,

para que se possa perceber a dignidade presente nas outras pessoas. Nesse contexto orienta

que o sujeito deve exercer o seu direito, respeitando o direito do outro.

Diferentemente do parecer, a resolução que estabeleceu as diretrizes nacionais para a

EDH é um documento pequeno e objetivo, de apenas treze artigos, através dos quais preveem

princípios, dimensões, organização curricular, entre outros assuntos relacionados.

Como  já  foi  dito,  os  (sete)  princípios  norteadores, presentes  no  parecer  que

fundamentou essa resolução foram integralmente reproduzidos. Em relação às dimensões,

todas são voltadas estrategicamente para a construção de uma cultura de direitos humanos.
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Faz-se imoportante destacar a previsão de que sejam desenvolvidos processos metodológicos

participativos, com linguagens e materiais didáticos contextualizados, que será útil à frente.

Em  relação  à  organização  curricular,  a  resolução  prevê  que  a  EDH  pode  ser

trabalhada de forma disciplinar (ou seja, como uma disciplina específica) ou interdisciplinar

(transversalmente presente nas outras disciplinas). Não descarta também a possibilidade de

ser trabalhado de forma mista, conjugando as duas anteriores. Mencionando ainda presença da

EDH na formação inicial e continuada dos professores.

Finaliza-se essas considerações sobre a EDH, justificando que ela guarda profunda

coerência  com  a  Constituição  Federal  de  1988,  uma  vez  que  a  mesma  estabelece

categoricamente no artigo 205 que a educação deve visar  “ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A esse

respeito,  o  desenvolvimento  “pleno”  deve abranger  seguramente  as dimensões  afetivas  e

emocionais do indivíduo, as quais são objetos de preocupação da EDH, conforme já estudado.

Ainda maior identidade há em relação à “cidadania”, sobre o que torna-se desnecessário mais

explicações. Pode-se dizer, em apertada síntese, que a EDH é a pedagogia da cidadania.

Ainda, um outro dispositivo constitucional (artigo 206) recomenda que o ensino deve

ser  ministrado  com  base  nos  princípios  da  “liberdade  de  aprender,  ensinar,  pesquisar  e

divulgar  o  pensamento,  a  arte  e  o  saber”  (inciso  II),  e  do  “pluralismo  de  ideias  e  de

concepções  pedagógicas  (…)”  (inciso  III),  remetendo à  liberdade,  à  participação  e  à

democracia, que também devem estar presentes na EDH.

Diante da tradicional educação instrumental, ainda tão presente na sociedade, voltada

unicamente para a sua dimensão profissional (que tem inegavelmente a sua importância, mas

isso  só  não  basta),  a  EDH  vem  complementar  os  citados  objetivos  constitucionais,

privilegiando  a  formação  integral  do  indivíduo  e,  principalmente,  a  construção  de  sua

cidadania.

4.4 Socioeducação e Educação em Direitos Humanos

Cumpre-se agora, estabelecer uma relação entre a socioeducação e a EDH, o que não

será  uma  tarefa  difícil,  haja  visa  a  natural  aproximação  existente  entre  elas.  Baseou-se

sobretudo em dois documentos: a Resolução CNE/CEB nº 03/2016, que definiu as Diretrizes

Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas

socioeducativas,  bem  como  no  parecer  que  lhe  deu  sustentação  (Parecer  CNE/CEB  nº

08/2015). Mostrar-se-á que há recomendações expressas para que a socioeducação e a EDH

caminhem juntos.
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Antes, no entanto, relacionar-se-á a socioeducação com a educação de uma maneira

geral,  para,  em  seguida,  adentrar-se  especificamente  na  relação  daquela  com  a  EDH

propriamente  dita.  Primeiramente  foi  estudado  que  as  MSE's  possuem  um  caráter

“pedagógico” e não punitivo. Disso já se depreende que a educação deve configurar como

elemento  central  na  socioeducação,  a  qual  deve funcionar  muito  mais  como período  de

aprendizado para  o  adolescente,  do  que propriamente como a aplicação de uma “pena”,

diferentemente do que acontece com a população adulta.

Além disso, e ao que mais interessa para a pesquisa, em relação às MSE's privativas

de liberdade,  o  ECA expressamente  estabelece a  escolarização  como uma obrigação das

unidades de internação (artigo 94, inciso X) e um direito do adolescente interno (artigo 124,

XI).  Portanto,  as  atividades  educacionais,  em razão da  própria  natureza  pedagógica  que

orienta as MSE's, são imprescindíveis nesse contexto.

Feito isso, passa-se agora a estabelecer ligação da socioeducação com EDH.

Deve-se compreender que, na socioeducação, estar-se-á lidando com uma população

de alta vulnerabilidade social, uma vez que ultrapassaram o limite da lei, vindo a cometer atos

descritos como crime, alguns com uso de violência e até mesmo crueldade. Geralmente, de

acordo com os estudos realizados, esses adolescentes vivenciam um contexto de violência

doméstica  e  desagregação  familiar,  envolvidos  com  uso  e  tráfico  de  drogas,  integrando

facções  criminosas,  entre  outros.  Ou  seja,  são  vítimas  e,  ao  mesmo  tempo,  autores  de

violência. Pode-se dizer que a socioeducação é, por si só, um problema complexo de direitos

humanos.

A descrição desse cenário já seria suficiente para demonstrar a necessidade de que a

EDH esteja presente na escolarização das MSE's. As atividades pedagógicas, especialmente

no  contexto  socioeducativo,  deve  ir  além  da  apreensão  dos  conhecimentos  formais,

meramente cognitivos, mas atingir o drama da vida e do contexto social desses indivíduos,

buscando mudanças, sendo essas, conforme já estudado, uma das questões com as quais se

preocupa a EDH.

Dessa forma,  e  não poderia  ser  diferente,  os  citados  documentos oficiais  fazem

menção expressa à EDH, em relação ao atendimento escolar nas MSE's.

Como de costume, o referido parecer é extenso, apresentando amplo estudo sobre a

socioeducação e a escolarização no contexto das MSE's. Apresenta ainda diagnóstico nacional

em  relação  as  condições  do  atendimento  educacional  nas  MSE's  em  meio  aberto,  de

semiliberdade e de internação, traça perfil dos adolescentes e dos professores inseridos nesse

contexto, entre outras questões.
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Esse parecer afirma que a ação socioeducativa deve ser sustentada nos princípios dos

direitos humanos e outros, como a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do

Estado; o reconhecimento da condição do adolescente como pessoa em situação peculiar de

desenvolvimento, que é sujeito de direitos, mas também de responsabilidades; e o respeito às

necessidades  pedagógicas  do  adolescente.  Ou  seja,  nas  MSE's  a  promoção  dos  direitos

humanos deve ser institucionalmente almejada, coincidindo exatamente com os objetivos da

EDH.

Ratificando esse entendimento, a referida resolução menciona os direitos humanos e,

especificamente,  a  EDH  quando  trata  da  formação,  inicial  e  continuada,  dos  docentes,

assevera que a temática dos direitos humanos deve se fazer presente nos cursos de formação,

incluindo-se como “componente curricular obrigatório”, a EDH.

Conteúdo  importante  traz  essa  resolução,  quando  apresenta  os  princípios  que

orientam o atendimento escolar nas MSE's (artigo 4º), com destaque para “a prevalência da

dimensão  educativa  sobre  o  regime  disciplinar”,  a  escolarização  como  meio  de

ressocialização, a adoção de estratégia pedagogia adequada, e combate à discriminação e

violência. Esses e outros conteúdos normativos serão novamente e melhor trabalhados, no

momento da análise dos dados colhidos na pesquisa de campo.

Interessa,  neste  momento,  demonstrar  essa  íntima  relação  existente  entre  a

socioeducação e a Educação em Direitos Humanos. Sem dúvida que a EDH pode e deve dar a

sua  contribuição  no  conjunto  das  políticas  públicas de  natureza  socioeducativa.  A

escolarização dos socioeducandos não é um caminho suficiente para a ressocialização, mas

certamente necessário, imprescindível para o reconhecimento de sua dignidade e resgate da

autoestima,  conscientização e  responsabilização por seus atos,  reconhecimento  e  luta por

direitos, e melhoria e mudança de sua condição de vida.

No entanto, sabe-se que há sérios problemas na escolarização de adolescentes em

cumprimento  de MSE no Brasil.  O próprio  Parecer  CNE/CEB nº  08/2015 apresenta um

quadro geral da situação da educação no interior do sistema socioeducativo, mencionando,

entre outros a ausência de metodológica específica de trabalho e a carência de formação

específica dos docentes.

Por outro lado, sabe-se que a EDH não tem tradição de trabalho em regimes de

privação de liberdade. Historicamente, a EDH emergiu da educação popular, não formal, com

população em liberdade e predominantemente adulta. Aqui, tem-se duas situações peculiares:

o  estágio  de  desenvolvimento  (adolescência)  e  o  contexto  de  privação  de  liberdade

(internação). Em relação à privação de liberdade, a EDH trilhou-se um caminho mais antigo
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referente à educação nas prisões, no entanto, o fato de se lidar com população infantojuvenil,

torna o contexto diferenciado.

Nesse  sentido,  entende-se  que  a  socioeducação,  pelas  especificidades  que

caracterizam essa demanda,  principalmente quando associado ao contexto de privação de

liberdade, apresenta novos desafios para a EDH, reclamando novas e criativas respostas, que

possam ser adequadas e eficientes. Acredita-se que os paradigmas e princípios norteadores da

pedagogia crítica,  incluindo-se aqui a pedagogia freireana e a EDH, quando aplicados ao

processo  de  escolarização  nas  MSE's  de  internação,  sofrerão  possivelmente  adaptações,

flexibilizações e até mesmo alterações na sua forma de trabalho. A socioeducação, enfim,

reclama novos desafios e perspectivas para a EDH, que deverá buscar outros caminhos e

encontrar novas soluções.

Com essas explanações, entende-se por finalizada, na sua essência, a fundamentação

teórica  que  embasou  o  presente  estudo.  Passa-se  agora  à  próxima  etapa  do  percurso

metodológico, qual seja, a realização da pesquisa de campo.
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5. A EXPERIÊNCIA DE CAMPO

Descrever-se-á nesta seção aspectos gerais da experiência no campo de pesquisa.

Cuidar-se-á, neste momento, tão somente de mostrar como se desenvolveu os trabalhos, as

surpresas que se sucederam e as consequentes mudanças dos rumos da pesquisa,  sem, no

entanto, expor tecnicamente os dados coletados, o que se fará em momento posterior, quando

da análise dos mesmos.

Deve-se esclarecer que a observação e coleta de dados por parte do pesquisador

iniciou-se no mês setembro de 2015, na escola da unidade de internação dos adolescentes.

Sendo  que,  por  razões  a  seguir  apresentadas,  a  instituição  de  ensino  interrompeu  suas

atividades em outubro desse ano, tornando impossível a continuidade dos trabalhos.

Coincidentemente,  nesse  mesmo  mês  de  outubro,  a  Secretaria  de  Educação  do

Estado da Paraíba  (SEE/PB)  promoveu,  pela  primeira  vez  na sua história,  um Curso  de

Capacitação para Professores da Socioeducação. Diante dessas circunstâncias, o pesquisador

foi acolhido no referido curso pela equipe pedagógica da escola investigada, quando pôde dar

continuidade às suas observações e entrevistas com esses profissionais (diretora, professores,

pedagoga, entre outros), agora em ambiente externo ao da unidade de internação.

Por  essa  razão,  descrever-se-á  separadamente  a  experiência  de  campo  nos  três

espaços: primeiro, o Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE); depois, a Escola Estadual

Professor  Almirante  Saldanha  (EAS);  e,  por  fim,  a  participação  no  referido  curso  de

capacitação.

Antes,  contudo,  o  pesquisador  procurou  planejar  bem a  sua  entrada  no  campo.

Porque entendeu que esse momento é considerado como um dos mais importantes, uma vez

que poderá ocasionar consequências incorrigíveis para o desenrolar dos trabalhos. A entrada

do pesquisador no campo de observação é o seu cartão de visitas. Uma boa experiência inicial

traria certamente benefícios para o investigador,  do contrário,  poderia gerar complicações

adicionais, até mesmo inviabilizando os trabalhos. Esse autor ainda alerta que a empatia e a

aceitação pelas pessoas do grupo investigado são fatores decisivos no processo metodológico

(CRUZ NETO, 1999).

A esse respeito Triviños (1987, p. 142) alerta, dizendo que “este é um momento

crucial para a sorte da pesquisa”, mas confessa que infelizmente não pode dar informações

precisas de como proceder.  Segundo ele,  “o investigador deve avaliar as circunstâncias e

buscar o melhor caminho” (p.142).

Assim, ainda que formalmente autorizado pela diretoria da FUNDAC para adentrar

ao CSE e realizar a pesquisa, o pesquisador estava consciente da importância de estabelecer
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bom vínculo com as autoridades locais, apresentando-se com bastante humildade e discrição

perante o diretor do CSE, quem imediatamente determinou que fossem estabelecidos dias e

horários das visitas, bem como o tempo de realização da pesquisa e os lugares que pretendia

circular dentro da instituição, o que fora devidamente ajustado. Foi  recebido por ele com

formalidade, mas com respeito e educação.

Considerou-se previamente que o fato de o pesquisador declarar que atua na área dos

direitos  humanos  poderia  causar  certa  antipatia,  resistência  ou  constrangimento  nos

profissionais  da  unidade.  Isto  porque  jugou-se  que  a  expressão  “direitos  humanos”  está

fortemente  associada,  no  imaginário  de muitas  pessoas,  a  atos  de denúncia,  fiscalização,

protesto,  reivindicação,  em  fim,  podendo  levar  os  sujeitos  pesquisados  a  associar  o

investigador a um espião, crítico voraz, que estivesse trabalhando em defesa dos adolescentes

enclausurados e em oposição à instituição que os controla. Isso prejudicaria enormemente os

rumos da pesquisa, especialmente quando se pretende atuar como observador participante,

que exige exatamente uma relação inversa, baseada na empatia, confiança e certa intimidade.

Sabia-se que, meses antes de o pesquisador entrar na unidade, o Conselho Estadual

de  Direitos  Humanos  da  Paraíba  (CEDH-PB)  havia  realizado  valiosa  vistoria  no

estabelecimento,  do  qual  resultaram  graves  denúncias,  devidamente  encaminhadas  às

autoridades superiores, ao Ministério Público e divulgadas na imprensa, fato que, para nós, só

reforçava o contexto de desconfiança.

Por isso,  o  pesquisador  manteve o  cuidado de se apresentar  sempre como uma

pessoa que estaria “com” eles e não “contra” eles, disposta a aprender deles, compreender a

complexidade do serviço, conhecer os desafios, valorizar os pontos positivos e identificar,

juntos com eles, os principais problemas. Esta foi, em síntese, a fala do pesquisador quando se

apresentou  à  direção  e  docentes  da  referida  escola, recebendo,  surpreendentemente,  boa

aceitação do grupo.

Talvez um aspecto sutil porém determinante desse discurso seja o fato de que não se

tratou de mera estratégica retórica do pesquisador. Em verdade,  o  olhar  investigativo foi

mesmo de solidariedade, de se inserir  dentro do problema, sentindo-se parte dele,  e nele

buscar soluções. O grupo percebeu essa sinceridade, que repercutiu favoravelmente ao longo

de todo o tempo da pesquisa.

A importância dessa postura do pesquisador foi posteriormente confirmada, acredita-

se, pela fala espontânea da diretora da escola: “você é dos direitos humanos, mas você é

diferente;  não  está  aqui  só  pra  criticar...”.  Em seguida,  queixou-se de  que os  órgãos  de

fiscalização  –  Secretarias  de  Estado,  Ministério  Público,  Poder  Judiciário,  Conselho  de
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Direitos Humanos – faziam muitas exigências, porém não teriam preocupação em ajudar.

Entendimento  ratificado  pelos  professores  presentes na  ocasião.  Tais  depoimentos  serão

analisados mais cuidadosamente em momento oportuno.

A certeza, por parte do grupo observado, de que o investigador seria, neste caso, um

colaborador, contribuiu enormemente para os resultados da pesquisa. Em decorrência disso, a

quantidade  de  depoimentos  espontâneos  dos  profissionais  supriu,  em  grande  parte,  a

necessidade da realização de entrevistas, facilitando o trabalho. A percepção foi de que eles

quiseram colaborar,  porque viram, na pesquisa,  uma boa oportunidade de apresentar suas

queixas e obter visibilidade para suas demandas e necessidades.

As  regras  de  segurança  da  instituição  pesquisada  também  não  permitiram  a

utilização,  por  parte  do  pesquisador,  do  diário  de  campo,  comumente  utilizado  como

instrumento auxiliar das observações. Por determinação da direção do estabelecimento, fora

proibido  ao pesquisador adentrar à escola portando quaisquer objetos ou utensílios, como

caderno,  livro,  lápis,  caneta,  telefone celular,  chaves, carteira,  cinto,  relógio,  etc.  Deveria

trajar tão somente a vestimenta básica e os óculos.

Neste  caso,  por  força das  circunstâncias,  o  registro  das  atividades  teve que ser

adaptado, da seguinte forma: o pesquisador, imediatamente após o final de cada visita, já fora

do espaço interno instituição, realizou gravações em áudio, relatando, detalhadamente, tudo o

que havia se passado, tanto do ponto de vista descritivo, quanto subjetivo, com percepções e

análises momentâneas. Posteriormente, foram transcritos os pontos julgados mais importantes

dos respectivos áudios. Cada visita rendeu aproximadamente dez minutos de registro oral,

reunindo-se, ao final da pesquisa, horas de gravação.

Se, por um lado, a ausência do diário de campo representou a impossibilidade de um

registro escrito, em tempo real, dos acontecimentos, correndo-se o risco de serem esquecidos

minutos  ou  horas  depois;  por  outro,  permitiu  ao  investigador  dedicar-se  inteiramente  e

permanentemente à observação, sem interrupções, tornando seu olhar mais atendo, eficiente e

apurado.

Idealizou-se inicialmente também a aplicação de entrevistas mais estruturadas, com

questões  previamente  elaboradas,  no  entanto  a  dinâmica  e  o  contexto  da  instituição

pesquisada não favoreceu esse tipo de intervenção. Primeiramente porque a rotina da unidade

é  metodicamente  organizada,  com  pouco  tempo  livre  para  os  sujeitos  dedicarem-se  ao

pesquisador. Muitos professores, ao final de seu trabalho, precisava sair imediatamente para

lecionar em outras escolas. Não houve fácil oportunidade para, entrevistador e entrevistado,

reservarem-se em um espaço adequado, para, com certa tranquilidade, realizar a entrevista.
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Um outro fator que tornou inadequada a utilização de entrevistas estruturadas foi o

contexto de tensão permanente, presente na unidade de internação. Os cuidados com a questão

da  segurança,  a  rigidez  da  disciplina,  o  clima  de relativa  desconfiança  entre  as  pessoas

ocasionam uma postura de seriedade nos sujeitos.  Por esta razão,  a relativa formalidade,

característica da entrevista estruturada (ou mesmo semiestruturada), emprestaria ao momento

da entrevista uma certa rigidez, que poderia resultar em comportamentos de resistência ou

simulação por parte dos entrevistados. A espontaneidade do processo seria fundamental. Por

isso, optou-se pelo manejo de técnicas de entrevistas informais e focalizada, conforme já

relatado.

Passa-se agora a descrever, com mais detalhes, o campo de pesquisa, começando

pela unidade de internação.

5.1 O Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE)

O CSE (ver anexos A e B) é a principal unidade de internação de adolescentes do

estado da Paraíba. Fica localizado na capital, à Rua Severino Macena Dantas, s/n, no bairro de

Mangabeira. A unidade se situa no mesmo quarteirão do chamado Complexo Penitenciário de

Mangabeira, (composto por três unidades prisionais). Mas não por isso está em uma região

isolada, como normalmente acontece. Há um setor de intenso comércio nas proximidades,

incluindo restaurante popular e shopping, além de áreas residenciais.  Apesar  de existirem

quatro unidades de internação na cidade de João Pessoa, o CSE é referência, porque é a mais

nova, apresenta melhor estrutura e, principalmente, é a única projetada e edificada sob os

parâmetros estabelecidos pela chamada Lei do SINASE (Lei nº 10.594/2012), que instituiu o

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo para todo o país.

Há, no total, 04 (quatro) unidades de internação de adolescentes em João Pessoa: o

Centro Educacional do Adolescente (CEA), destinado a internações provisórias, com duração

de até 90 (noventa) dias; o Centro Educacional do Jovem – CEJ, que acolhe jovens com idade

entre 18 e 20 anos; a unidade de internação feminina, chamada Casa Educativa; além do CSE,

objeto desta pesquisa de campo, para internações definitivas, de até três anos de duração, para

adolescentes do sexo masculino, com idade entre 12 e 17 anos.

O  fato  de  o  CSE  ser  considerado  uma  instituição  modelo  no  estado  atraiu  o

pesquisador  para  esse  campo.  Imagina-se  que  lá  deva-se  encontrar  as  melhores  práticas

socioeducativas em meio fechado do estado, inclusive no que diz repeito à escolarização,

permitindo uma investigação mais  rica  e  frutífera.  Mas  não somente  por  isso decidiu-se

pesquisar essa unidade de internação. Razões de ordem pragmática e logística levaram o
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pesquisador ao CSE, uma vez que está localizado na cidade de sua residência, facilitando os

deslocamentos e o acesso.

Em algumas oportunidades, o pesquisador dirigiu-se à unidade pesquisada, mas por

razões, ora burocráticas, ora de segurança, não lhe foi permitido entrar. No entanto, tal fato

não  ocasionou  grande  prejuízo  ao  pesquisador,  que  morava  a  poucos  minutos  de

deslocamento até a unidade, podendo facilmente aparecer no dia seguinte, para nova tentativa.

O  Centro  foi  inaugurado  em 12  de  novembro  de  2013,  fruto  de  uma parceria

estabelecida entre os governos estadual e federal, demandando mais de nove bilhões de reais

em  investimento  em  17  mil  metros  quadrados  de  área  construída.  Possui,  de  fato,  boa

estrutura: dormitórios coletivos e individuais (alguns deles reservados para homossexuais),

refeitório, auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, minicampo de futebol, salas de aula e

espaço para atendimento psicossocial, jurídico e de saúde, contando com o apoio de equipe

multiprofissional.

A estrutura diferenciada certamente determinou o interesse de diversas instituições a

quererem estabelecer parcerias com o CSE, para a realização de atividades as mais variadas, o

que é visto com bons olhos pela direção da unidade, cujo interesse de “manter os meninos

ocupados”  é  visto  como importante.  Várias  universidades,  públicas  e  privadas,  realizam

projetos de extensão na unidade,  especialmente na área da Justiça  Restaurativa,  além da

realização de diversas oficinas. Há também um trabalho voluntário de aulas de violão com um

grupo de cerca de dez adolescentes,  com apresentações em eventos internos. Uma igreja

evangélica realiza uma intervenção aos sábados, com música, palestra e oração. Além disso, o

SENAC e o SENAI realizam cursos profissionalizantes de encanador, assentador de cerâmica,

pedreiro, e outros, considerado pela direção da unidade como o serviço mais importante do

CSE, superando, inclusive, a escolarização. No entanto, os adolescentes não são obrigados a

participarem das atividades do Centro. A adesão é voluntária.

Diversos profissionais trabalham na unidade, alguns são servidores públicos efetivos

(concursados),  outros  são  prestadores  de  serviço,  com  vínculo  temporário.  Psicólogos  e

assistentes  sociais  fazem um acompanhamento  individual  com os  adolescentes.  Há  duas

pedagogas  na  unidade:  uma  (com  quem  o  pesquisador  teve  pouco  contato)  cuida

exclusivamente dos cursos profissionalizantes, estabelecendo parcerias com as instituições

promotoras, organizando a logística, recrutamento e selecionando os adolescentes; e a outra

(com quem o pesquisador teve mais proximidade) estabelece uma espécie de “ponte” entre os

profissionais do CSE (psicólogos e assistentes sociais) e a escola (professores e direção), uma

vez que não há muita interação entre eles, ou seja, entre o CSE e a escola que funciona na
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unidade.

Os  agentes  socioeducativos  (AgSE)  são  responsáveis  principalmente  pela

manutenção da ordem e da segurança dentro da unidade. Fazem as revistas nos profissionais,

nos internos e nos familiares, sempre que se deslocam de um lugar pra outro (tanto na ida,

quanto na volta). Vigiam os alojamentos, realizam o deslocamento individual ou em grupo

(geralmente enfileirados, com as cabeças baixas e mãos para trás) entre os setores da unidade.

Reprimem rebeliões e fugas, etc. São os que têm maior contato com os internos, mantendo

uma relação geralmente conflituosa com eles, mas, às vezes, de respeito e diálogo.

Lamentavelmente, o noticiário da época da inauguração do CSE informou que, já

nos dois primeiros meses de funcionamento,  o estabelecimento registrou a morte de dois

adolescentes,  ocasionada por  ação  dos  próprios  internos.  Não são  raras  fugas,  rebeliões,

atentados e  outros atos do gênero.  Inspeção realizada em abril  de 2015 pelo CEDH-PB,

portanto poucos meses antes da entrada do pesquisador no campo, revelara graves denúncias,

dentre as quais superlotação, violência física praticada por alguns AgSE (com uso de gás de

pimenta,  bastão retrátil,  equipamento de choque, todos de entrada proibida na unidade) e

utilização de métodos disciplinares irregulares de isolamento (que poderia durar dias sem

direito a receber visitas e desfrutar de banho de sol).

O estado de superlotação foi confirmado pelo pesquisador. O CSE possui capacidade

para alojar até 72 (setenta e dois) adolescentes, mas manteve uma média de 160 (cento e

sessenta) internos, durante o tempo da pesquisa, com oscilações que atingiram o patamar de

172 (cento e setenta e dois) internos!  Segundo relatos dos profissionais da unidade, essa

média faz parte do funcionamento corriqueiro da unidade. Tal situação, obviamente, acarreta

graves  consequências  para  a  qualidade  da  internação,  afetando  a  prestação  de  diversos

serviços, incluindo a escolarização.

Em  relação  à  estrutura,  verificou-se  durante  às  observações  de  campo  que  o

refeitório  não  é  utilizado  pelos  internos,  os  quais fazem  refeição  nos  seus  próprios

alojamentos,  cujos  alimentos  são  levados  pelos  AgSE ou  por  um  interno,  recrutado  e

supervisionado para fazer esse serviço. O pesquisador foi informado de que, antes da inspeção

realizada pelo CEDH-PB (2015), os alimentos eram servidos em pratos, transportados em

carrinhos (desses usados nos supermercados), da copa até os alojamentos, empilhados um

sobre o outro. Ou seja, o fundo do prato de cima tinha contato direto com a comida do prato

que  ficava  embaixo.  Como  resultado  da  denúncia  realizada  pelo  referido  Conselho,  os

alimentos passaram a ser servidos em potes plásticos com tampa, melhorando a higiene e o

acondicionamento dos mesmos.
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O CSE está administrativamente subordinado à  Fundação de Desenvolvimento da

Criança  e  do  Adolescente  (FUNDAC),  que  por  sua  vez  está  vinculada  à  Secretaria  do

Desenvolvimento  Humano  do  Estado  da  Paraíba  (SEDH/PB).  A FUNDAC é  a  entidade

responsável  por  executar  toda a política  de socioeducação do  estado,  possuindo para  tal

autonomia administrativa e financeira.

Em conversa com gestores da FUNDAC, antes da entrada no campo de pesquisa, em

meados de 2015, informou-se do interesse da instituição de que outras unidades de estrutura

semelhante ao CSE fossem construídas no interior do estado, para dar suporte à crescente e

preocupante demanda de internação.

Entretanto,  ao final  da conclusão deste estudo, em dezembro de 2016, em novo

contato com os mesmos funcionários, soube-se que esse projeto foi praticamente deixado de

lado, por causa da severa redução de receita da instituição, decorrente da crise econômica pela

qual  o  país estava passando,  que afetou sensivelmente os cofres do estado,  ocasionando,

segundo eles, uma drástica redução da verba de custeio do sistema socioeducativo. Falou-se,

inclusive, da possibilidade de a FUNDAC perder sua autonomia administrativa e financeira,

passando figurar como órgão subordinado à referida SEDH/PB, o que, segundo eles, reduziria

ainda mais  a manutenção dos serviços existentes,  impossibilitando a realização de novos

investimentos.

É importante esclarecer que, de uma maneira geral, as instituições socioeducativas

de internação podem serem consideradas instituições totais, nos termos descritos por Goffman

(1974). Segundo o autor, um dos cinco tipos de instituições totais são aquelas destinadas a

proteger a comunidade de pessoas consideradas perigosas (malfeitores), incluindo nesse grupo

as penitenciárias. Ele apresenta algumas características comuns a esses estabelecimentos. A

primeira delas é o seu alto grau de fechamento para o mundo externo, cuja arquitetura e

estrutura normalmente corrobora com essa intenção, por meio de barreiras físicas ou naturais

(portões fechados, paredes altas com arames farpados, fossos, florestas ou pântanos). Além

disso,  todas  as  atividades  são realizadas  em conjunto  no  mesmo estabelecimento,  sob  o

controle rígido de uma equipe dirigente (geralmente pouco numerosa), vista como superior

em  relação  ao  um  grupo  de  pessoas  dirigidas  e  inferiorizadas  (geralmente  muito  mais

numerosa). Há também um disciplinado uso do tempo, com rotina previamente estabelecidas

e meticulosamente programadas.

Com o CSE não é diferente, uma vez que se mostrou uma unidade excessivamente

fechada,  de pouco contato com o meio externo e com rigor de disciplina e de rotina.  A

arquitetura da edificação demonstra grande preocupação em relação à segurança, com muros
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altos, portões reforçados, permanentemente vigiados como atenção redobrada. As revistas são

contantes, tanto nos internos, quanto nos profissionais que trabalham na unidade, quando se

deslocam de um setor para outro.

Apesar de o ECA falar de “internação em estabelecimento educacional” (em seu

artigo 112, inciso VI),  enfatizando o caráter pedagógico da medida sobre o punitivo, essa

denominação não passa tragicamente de um eufemismo, quando se leva em conta a concreta

realidade da maioria das unidades de internação do país. Com lamento, pode-se afirmar que o

CSE pareceu muito mais com uma unidade prisional, do que com uma instituição de ensino.

De uma maneira geral,  a experiência de campo no ambiente do CSE transcorreu

satisfatoriamente, com boa colaboração dos profissionais, salvo algumas restrições impostas

pelo diretor da unidade, que proibiu o pesquisador de vistar os alojamentos (alas) dos internos

e participar  do  momento da visita  dos  familiares,  que ocorre  todas  às  quartas-feiras,  no

ginásio (quadra poliesportiva), sob a alegação de que a presença do investigador (considerada

uma pessoa estranha para os internos) poderia constranger os adolescentes.

Percebeu-se, na verdade, um movimento de resistência por parte do diretor, que se

mostrou,  desde  o  primeiro  contato  com  o  pesquisador,  disfarçadamente  desconfiado,

comportamento  comum,  aliás,  entre  gestores  de  instituições  totais  dessa  natureza,  que

procuram, de certo modo, esconder determinadas realidades do local. No entanto, antes de se

estabelecer essa proibição, a psicóloga havia levado espontaneamente o pesquisador até o

ambiente das visitas, permitindo a observação desse momento.

A quarta-feira é o dia da visita dos familiares e, por esta razão é, sem dúvida, um dia

diferente naquele lugar. Nenhuma outra atividade funciona, para que a instituição se dedique

inteiramente ao encontro com as famílias.  A aglomeração de pessoas do lado de fora da

unidade é notória e  começa desde muito  cedo.  O setor  de revistas fica  intenso (homens

revistando homens e mulheres revistando mulheres). Ouviu-se queixas de familiares sobre

excessos  dos  procedimentos  de  revista  dos  feito  pelos  AgSE  (uma  determinada  agente

socioeducativa já era conhecida por sua abordagem invasiva). Por outro lado, profissionais

relataram que é comum, nas revistas, o recolhimento de objetos, cuja entrada é proibida, como

aparelhos celulares, dinheiro e drogas.

Muita  emoção  envolve  esse  dia,  porque,  talvez,  seja o  único  momento  de

experiência verdadeiramente afetuosa para os internos. Por mais dedicados, competentes e

cuidadosos  que  sejam  os  profissionais,  a  relação  sempre  será  circundada  pelo  caráter

profissional e provisório – durante a permanência do adolescente na instituição. Os vínculos

familiares  e amorosos,  por  mais  problemáticos que possam ser,  adquire outra conotação,
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muito mais sólida, verdadeira e intensa, fazendo das quartas-feiras um dia revestido de muita

ansiedade e expectativa do encontro.

No ginásio, onde se realiza as visitas, o clima era leve, como não se viu em outro

momento,  durante  o  tempo de observação  da unidade:  abraços,  beijos,  sorrisos,  e  muita

comida  (que  poderão  ser  levadas  para  o  alojamento,  para  serem  consumidas  durante  a

semana). Muitas conversas dos internos com suas mães (não se viu ninguém que poderia ser

pai), irmãos, namoradas e até filhos, todos distribuídos e separados ao redor da quadra, nas

arquibancadas. Mas, às vezes, via-se a família em silêncio (visitantes e visitados), com olhar

reflexivo, gerando nítido constrangimento entre eles.

AgSE que vigiavam o local durante a visita relataram para o pesquisador que aquele

momento poderia causar problemas depois, por causa das provocações de conotação sexual

entre os adolescentes, em relação às suas namoradas, irmãs e até mesmo mães. Segundo esses

profissionais, há uma regra de convivência das visitas: ninguém deve olhar para os familiares

dos outros,  para evitar brigas.  Até mesmo o pesquisador foi  aconselhado a não fixar sua

observação por muito tempo em uma determinada família, para não causar constrangimentos

e más interpretações, o que foi imediatamente respeitado.

Por outro lado, era nítido o semblante de tristeza e frustração dos internos que não

recebiam  visitas.  Psicólogos  e  assistentes  sociais  compartilhavam  dessa  ansiedade,

comemorando a chegada dos familiares de um determinado adolescente – que conheciam pelo

nome, porque o acompanhavam –, ou lamentando quando ninguém aparecia. Os profissionais

explicaram que alguns internos são de outras cidades e, por essa razão, a família, pobre, não

dispunha de recursos financeiros para custear o deslocamento até o CSE.

Aliás, estabeleceu-se boa interação com a equipe psicossocial, especialmente com

duas  profissionais,  uma psicóloga  e  uma assistente  social,  que  se interessaram mais  em

colaborar  com  a  pesquisa,  com  quem  realizou-se  alguns  encontros,  utilizando-se  das

entrevistas informais e focalizadas para a obtenção de dados.

Houve uma queixa geral, por parte dos psicólogos, assistentes sociais e pedagogos

em relação à questão salarial, que aliás foi presente em todos os profissionais que atuam na

unidade. A média salarial dos profissionais de nível superior (psicólogos, assistentes sociais,

pedagogos e professores) era de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Já os AgSE, profissionais de nível médio, responsável por garantir a segurança no

estabelecimento, recebiam um salário-mínimo pelo seu trabalho, correspondendo a R$ 788,00

(setecentos e oitenta e oito reais) à época. No CSE, esses profissionais são terceirizados,

através de um contrato da FUNDAC com uma empresa de segurança privada, possuindo
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baixa qualificação para  o  trabalho  socioeducativo,  o  qual  deve privilegiar  o  componente

pedagógico sobre o repressivo.

Psicólogos e assistentes sociais também se queixaram da baixa quantidade desses

profissionais em relação ao número de adolescentes internos. Havia oito psicólogos e oito

assistentes sociais que trabalhavam na unidade. Apesar da insistência da direção para que a

equipe  psicossocial  desse  conta  de  toda  a  demanda,  cada  um  desses  profissionais

acompanham até vinte adolescentes, independentemente da quantidade de adolescentes que

estejam internos no momento,  porque, segundo eles, é o limite máximo determinado pela

legislação. Por esta razão, devido à superlotação, é comum que alguns adolescentes recebam o

acompanhamento de apenas um desses profissionais, e não de ambos, como seria o ideal.

Além do dia da visita, outro fato determina a organização e o funcionamento da

instituição: a rivalidade entre as duas facções criminosas, às quais pertencem a maioria dos

internos, quais sejam, a “Okaida” (OKD) e os “Estados Unidos” (EUA). A primeira, inspirada

na rede terrorista Al-Quaeda, mas escrito com grafia diferente.

Há um cuidado da instituição para que os integrantes de uma facção não se cruze

com os da outra, porque “eles são inimigos e podem se confrontar a qualquer momento”.

Portanto,  a  convivência  dentro  da  unidade  é  separada  entre  esses  grupos,  tanto  nos

alojamentos, quanto nos espaços internos de atividades, incluindo a escola. Entretanto, apesar

de se ter ouvido que essa era uma regra rígida dentro da instituição, a observação demonstrou

que não era bem assim, porque, em alguns momentos e atividades, integrantes de ambas as

facções dividiam o mesmo espaço: durante a realização das visitas (no ginásio), no campo de

futebol (integrando o mesmo time, inclusive), nas aulas de violão, e até mesmo na sala de aula

(apesar de não ser comum).

Psicólogos  e  assistentes  sociais  relataram  que  a  maioria  dos  adolescentes  se

envolvem  com  tráfico  de  drogas,  o  qual  lhes  rendem  um  bom  dinheiro.  Adolescentes

confessaram aos profissionais que chegavam a receber até três mil e quinhentos rais por mês

com essa atividade criminosa, o que lhes permitiam desfrutar de bens (motos, celulares e

roupas de grandes marcas, e outros acessórios) e serviços (festas, motéis, etc.), e ainda ajudar

sua família.

A maioria  dos  profissionais  da  equipe  psicossocial  entrevistada  acredita  que  o

retorno financeiro  gerado pelo tráfico ilícito de entorpecentes seja o principal  motivo do

desinteresse dos internos pela escolarização e cursos profissionalizantes. “Estudar pra quê?”,

questionavam os entrevistados.

Relataram ainda que alguns internos passam a ficar deprimidos dentro da unidade e
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que alguns confessam que, quando sair, continuarão a ter a mesma vida e fazer as mesmas

coisas que antes. Dizem com certo orgulho.

Mas não só o CSE foi visitado pelo pesquisador. A escola que funciona dentro da

unidade  de  internação  foi  o  principal  ambiente  de  investigação,  em razão  dos  objetivos

propostos pela pesquisa, sobre a qual passa-se a descrever.

5.2 A Escola Estadual Professor Almirante Saldanha (EAS)

Conforme já relatado,  o  pesquisador,  estrategicamente,  se  apresentou  à  diretora,

professores, pedagoga e secretária da EAS com um discurso colaborativo, com um espírito

muito mais de solidariedade, do que de fiscalização, disposto a compreender a complexidade

e os desafios que envolvem o trabalho de escolarização desenvolvido por eles. Elogiou-se a

coragem  de  cada  profissional  em  enfrentar  os  ricos  de  um  trabalho  naquele  lugar.  O

pesquisador abandonou qualquer presunção intelectual perante os sujeitos, colocando-se como

o que menos conhece aquela realidade (o que é verdade), desejoso, portanto, em aprender com

todos. O fato é que a recepção foi surpreendentemente boa. Viram no pesquisador um suporte,

um parceiro  e  não  um opositor.  Entenderam –  acertadamente  –  que o  presente  trabalho

poderia ser um porta-voz para as suas demandas, para as suas reivindicações. No entanto, o

pesquisador não se eximiu, neste estudo, das críticas e denúncias. Mas tentou também ser

justo e honesto com o as boas práticas.

Nas visitas do pesquisador, ficou acertado que participaria do cotidiano da escola,

observando o trabalho dos professores, ora acompanhando-o em todas as turmas por onde

passou naquele turno, ora fixando-se em uma única sala de aula, observando a passagem e

troca  dos  professores  pela  turma.  Apesar  de  não  ter havido  intervenção  direta  com  os

adolescentes  (realização  de  entrevistas  ou  aplicação  de  questionários),  o  pesquisador  se

colocou em sala de aula como um aluno, lado a lado com os internos, ocasião na qual pôde

observá-los e eventualmente ouvi-los espontaneamente.

A EAS se localiza dentro do espaço interno do CSE, em setor próprio, um pouco

afastado, dando-lhe, num certo sentido, uma impressão espacial de independência. O prédio

conta  com  boa  estrutura:  são  oito  cômodos,  sendo  06 (seis)  salas  de  aula,  dispostas

sequencialmente de ambos os lados de um corredor, mais 01 (uma) sala dos professores e 01

(uma) secretaria/coordenação. A distribuição das salas de aula se dá da seguinte forma: 01

(uma) dedicada à alfabetização, 04 (quatro) destinadas aos estágios do ensino fundamental e

01 (uma) para o ensino médio (reunindo os três anos em uma única turma). Lá,  ainda se

utiliza a nomenclatura antiga para o ensino fundamental – 5ª à 8ª série – e não a nomenclatura
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atual – 6º ao 9º ano –, cuja mudança se tornou obrigatória em todo o país desde 2010.

Descobriu-se, durante as visitas, que há, na verdade, 04 (quatro) anexos da EAS,

uma em cada unidade de internação da capital. Formalmente, é como se, juntas, formassem

uma única escola. Em razão disso, as escolas que funcionam em cada um dos quatro centros

de internação de João Pessoa, possuem o mesmo nome. A maior implicação decorrente dessa

organização, recai sobre a figura do diretor – no caso uma diretora – que deve gerir os quatro

estabelecimentos  educacionais  como  se  fora  um  só.  Explicaram  que,  como  se  trata

formalmente de uma única escola, só pode haver uma única direção, comandando os quatro

anexos. A diretoria e muitos professores queixaram-se dessa organização, porque cada um dos

anexos são, de fato, uma escola separada das demais, com dinâmica e funcionamento próprios

e diferenciados, razão pela qual não deveriam ser agrupados com sendo uma única instituição.

A diretora  se  queixa  também  do  excesso  de  trabalho  e  responsabilidade:  “trabalho  por

quatro!”, desabafa. A pesquisa de campo, portanto, recai especificamente sobre o anexo da

EAS localizada no CSE, conforme já esclarecido.

Apesar de a EAS se situar nas dependências do CSE, ela está administrativamente

subordinada à SEE/PB (como toda e qualquer escola), e não à FUNDAC, como o é o caso do

CSE. Há portanto a gerência de duas Secretarias de Estado nesse contexto: no que diz respeito

ao CSE como um todo, é órgão da FUNDAC, que por sua vez está vinculada à SEDH/PB;

quanto à  EAS,  especificamente,  está  subordinada à  SEE/PB.  Por  consequência,  todos os

profissionais  que  atuam  no  CSE  são  servidores  da  FUNDAC,  através  da  qual  são

remunerados. A exceção fica a cargo dos professores, diretora e secretária da EAS, os quais

são servidores da educação do estado, sendo remunerados por essa Secretaria.

Sendo  uma  instituição  de  ensino,  a  EAS  possui  autonomia  pedagógica  e

administrativa,  no  que  se  refere  à  organização  e  funcionamento  da  vida  escolar,  mas,

diferentemente de outras escolas, ela se submete às rotinas e regras gerais do CSE. E não

poderia ser diferente: os procedimentos de revista, as regras e orientações de segurança, a

rotina semanal de atividades e o calendário de eventos do CSE valem para todas as pessoas e

todos os setores da unidade de internação. Portanto, a suposta autonomia acaba sendo bastante

relativizada ou comprometida.

Nesse sentido, não há aulas às quartas-feiras, porque esse é o dia reservado para as

visitas das famílias ao CSE. Já foi explicado a importância que esse dia tem na rotina da

unidade de internação e na vida dos internos. As aulas, portanto, ocorrem de segunda a sexta-

feira, nos turnos da manhã e da tarde, a exceção das quartas. Por causa disso, a direção da

EAS aproveita esse dia para realizar reuniões pedagógicas, para tratar de assuntos e interesse
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da escola.  Os alunos estudam em um dos turnos e,  no turno oposto,  são  oferecidos aos

internos cursos profissionalizantes, projetos de extensão, e outras atividades de que o CSE

dispõe, todos de participação voluntária, como já relatado.

O  horário  de  início  das  aulas,  apesar  da  programação  da  escola,  depende  da

organização da rotina do CSE naquele dia, porque é preciso que seja providenciado o café da

manhã dos internos a tempo, para depois serem encaminhados à escola.  Normalmente,  o

início dos trabalhos sofre atraso, às vezes chegando a trinta minutos.

Outro fator que altera completamente o funcionamento da EAS é a mencionada

existência e rivalidade entre as facções (Okaida e Estados Unidos).  Isso porque,  como a

direção do CSE, por questões de segurança, determinou que os integrantes desses grupos não

devem se aproximar, os turnos da manhã e da tarde são divididos em duas partes: uma para a

cada facção. Dessa forma, às 10:00h (dez horas da manhã) e às 15:00h (três horas da tarde)

um grupo de alunos (vinculado a uma das facções) sai, para a entrada de outro (vinculado a

outra facção). É como se houvesse um recomeço das aulas no meio de cada turno. A final, são

outros estudantes. Entra na escola uma nova comunidade discente.

E  essa  troca  não  ocorre  de  forma  rápida,  porque  no  CSE  tudo  deve  ser

meticulosamente controlado. Ha um protocolo a ser cotidianamente observado. Todos são

revistados na entrada e na saída. Os deslocamentos ocorrem com os adolescentes enfileirados,

de cabeças baixas e com as mãos unidas atrás da cintura. Tudo sob o comando de um agente

socioeducativo. Primeiro sai um grupo, para depois entrar o outro, porque eles não podem se

cruzar.  Com isso, boa parte do tempo de trabalho da escola é consumido nesse ritual.  A

observação do pesquisador, ocorrida sempre no turno da manhã, registrou um saldo líquido de

ensino efetivo de cerca de uma hora por dia para cada um desses grupos.

Os professores precisam ser rápidos, porque o tempo é curto. Quando finalmente os

adolescentes chegam, há um clima de agilidade entre os docentes. As aulas duram em média

trinta minutos, com uma troca de turmas em cada parte desse turno. Ou seja, cada estudante

tem, por dia, duas aulas, de dois professores distintos. Às vezes, um professor pede para ficar

em  uma  única  turma,  porque  precisa  fazer  uma  atividade  um  pouco  mais  demorada

(avaliação, por exemplo), contando geralmente com a compreensão do outro professor que

iria  sucedê-lo.  Há  uma  parceria  entre  eles,  sem  a  qual  seria  impossível  realização  dos

trabalhos.

Algumas rotinas de segurança do CSE também submetem a equipe pedagógica da

EAS: diretora, professores e secretária são revistados ao entrar e sair do setor que dá acesso à

escola,  sendo  permitido  adentrar  apenas  com  as  vestimentas  básicas,  causando
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descontentamento nos professores, principalmente porque essa regra impede a entrada, por

exemplo, de um recurso pedagógico diferente, como retroprojetor ou data show. Apenas à

diretora é permitido entrar com aparelho celular.

As normas de segurança também invadem o espaço interno da escola. Os AgSE

devem vigiar permanentemente as salas de aula, circulando pelo corredor. As portas devem

ficar abertas, para facilitar a fiscalização. Eventualmente, quando há suspeita de rebeliões ou

motins, discretamente os professores são orientados a se retirar, o que o fazem imediatamente.

Professores relataram ao pesquisador, com agonia,  vários casos de suspeita ou ameaça de

rebelião, ou rebelião de fato, ocorridos, tanto no CSE como em outras unidades de internação

da capital, onde também lecionam. Às vezes precisam subitamente sair correndo às pressas.

Houve casos em que o professor, nesse procedimento urgente de retirada, esqueceu alguns

pertences, os quais foram devidamente guardados e devolvidos pelos internos, alguns dias

depois, quando do retorno às atividades, revelando uma atitude de respeito. Os professores

disseram que, de uma maneira geral, os internos os respeitam, mas que, contudo, é preciso

atenção e  cuidado permanente com a própria  segurança.  “Não dá pra  confiar”;  “a gente

confia, desconfiando”, alertam.

Curiosamente,  muitos professores (seguramente a maioria deles)  confessaram ao

pesquisador  que,  apesar  dos  riscos,  a  EAS é o  lugar onde mais  gostam de trabalhar.  A

explicação  para  isso  está  exatamente  nesse  respeito e  no  bom  comportamento  dos

adolescentes  em  sala  de  aula.  Justificam,  dizendo  que  nas  outras  escolas  públicas  que

lecionam,  fora  do  CSE,  o  desrespeito  e  a  dispersão  nas  aulas  é  absurda.  Desabafa  um

professor, dizendo que nunca foi chamado tanto de “mizera”5 em toda a sua minha vida, como

em uma aula ministrada na última semana, em uma outra escola. “Aqui, pelo menos, a gente

tem condições  de dar  aula”;  “eles  respeitam a gente”;  “aqui,  eles  são  interessados,  eles

prestam atenção”, explicam.

De  fato,  as  observações  comprovaram  o  relatado.  Os  adolescentes  apresentam

comportamento  disciplinado  e  participativo.  Demonstram  atenção  à  fala  do  professor  e

cumprem as atividades determinadas por eles. No entanto, os próprios docentes reconhecem

que isso acontece, também, em razão do rigoroso controle institucional do CSE, da vigilância

dos  AgSE.  Os  internos  sabem  que  qualquer  atitude  contrária  à  esperada,  será  punida

duramente,  com medidas  disciplinares  severas.  Mas,  talvez,  o  motivo maior  para  o bom

comportamento dos estudantes seja o fato de que qualquer “desvio de conduta” na escola

5 “Chulo próprio da região Nordeste do Brasil que não tem significado definido, mas é considerado bastante 
ofensivo”. Fonte: Dicionário inFormal. Disponível em <http://www.dicionarioinformal.com.br/mizera/>. 
Acesso em: 02 jan. 2017.
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(bem  como em  qualquer  outro  espaço  do  CSE)  será  registrado  pela  pedagoga  na  ficha

individual do adolescente, e posteriormente avaliado pelo juiz, quando da decisão por sua

liberdade ou prorrogação de sua internação. Acredita-se que há, portanto, um interesse maior

e mais importante que motiva, de fato, essa “docilidade” dos internos (FOUCAUT, 1987), o

qual não significa interesse pelo aprendizado e desejo por conhecimento.

As regras de segurança ainda promovem outras implicações para a rotina escolar. Os

cadernos  não  são  do  tipo  com  arame  em  espiral,  porque  podem utilizá-lo  como objeto

perfurante. As canetas são proibidas, porque usam a tinta para fazer tatuagens. Cada um dos

alunos recebe, ao início de cada aula, um lápis (de madeira, com ponta de grafite) e, ao final,

devem devolver ao professor. Caso a ponta esteja desgastada, o professor é quem deve utilizar

o apontador, porque os alunos podem extrair a lâmina para servi-los de objeto cortante. Caso

o aluno não devolva o lápis ao professor (muitas vezes dizem que não lhe foi entregue), o

ocorrido deve ser impreterivelmente comunicado aos AgSE, para que seja retido na revista de

saída, que será, dessa vez, mais rigorosa.

Professores  informaram  que  os  internos  costumam  esconder  os  lápis  e  outros

objetos, geralmente dentro das dobras do tecido de suas roupas, próximo às linhas de costura;

ou introduzidas na borracha de suas sandálias (não podem usar tênis, por causa dos cadarços,

que podem ser usados como cordas, para diversos fins). Tais apreensões não são raras.

Tudo isso torna o clima das aulas,  apesar  de quieto,  cercado de desconfiança e

apreensão.  Professores  (principalmente  as  mulheres) confidenciaram  também  que,  mais

raramente, escutam palavras intimidadoras ou de desrespeito em relação a assuntos sexuais:

perguntam se os professores têm medo deles; dizem que, se quisessem, poderiam prendê-los

na sala; chamam a professora de bonita ou “gostosa”; perguntam se ela tem namorado, etc.

Relatam os docentes, que, nesses momentos, ficam com medo, mas que devem disfarçar, para

não transmitir insegurança, e exigem respeito.

Soube-se de um caso em que um adolescente da alfabetização masturbou-se no

fundo da sala de aula publicamente, diante dos colegas e da professora, com a mão e o genital

escondidos por dentro da bermuda, o que foi imediatamente repreendido pela professora: “o

que é isso, fulano?!”. Ele se assustou e parou. Conta a experiente professora que o chamou

para uma conversa ao final dos trabalhos. Iniciou dizendo que compreendia a situação dele, os

desejos e necessidades da adolescência, mas que não poderia admitir isso em sala de aula e

que procurasse um momento reservado. O adolescente, por sua vez, se desculpou, pediu para

que não informasse o ocorrido à direção do CSE e prometeu que o fato não iria se repetir.

Assim foi acordado e cumprido por ambos. “Ele era um menino bom”, conclui. “Muitos se
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apaixonam por a gente, deixam mensagens de amor nos cadernos; outros perguntam se podem

nos chamar de mãe”, acrescenta. Pensando nessas questões é que algumas professoras optam,

por precaução, utilizar longo jaleco profissional, cobrindo a roupa e o corpo, mas isso não é

regra de conduta obrigatória dentro da escola.

Quando o adolescente chega à unidade de internação, uma das providências de praxe

é  tentar  identificar  o  seu  estágio  de  escolarização,  perguntando  ao  mesmo  e  tentando

conseguir os documentos pessoais de registro pedagógico na escola em que frequentava (se

frequentava), para inseri-lo no ano correspondente. Mas, quando não se consegue precisar o

seu enquadramento escolar, faz-se por meio de uma espécie de triagem de avaliação. Uma

outra dificuldade no trabalho da escola se dá em razão da rotatividade dos adolescentes, haja

vista que alunos saem e entram em qualquer época do ano, sem nenhuma adequação com o

calendário escolar.

De  uma  maneira  geral,  os  professores  se  queixam  das graves  deficiências  dos

adolescentes,  com  baixíssimo  nível  de  letramento  em todas  as  turmas.  Em  reunião

pedagógica, da qual participou o pesquisador, esse assunto foi pautado, levantando-se a ideia,

de a  escola  oferecer,  aos sábados,  reforço  de alfabetização aos  alunos  de todos  os  anos

(inclusive do ensino médio), sobre o que não houve consenso, muito menos implementação.

Dizia a diretora: “eles são analfabetos!”.

A propósito,  diretora  do  CSE  costuma  fazer  enérgicas  queixas  aos  órgãos  de

fiscalização e controle, principalmente a Vara da Infância e da Juventude, a Promotoria da

Infância e da Juventude, a Comissão de Direitos Humanos, a SEE/PB e a própria FUNDAC.

Desabafa ela que esses órgãos fazem muitas cobranças, exigem muitos resultados, mas não

procuram  dar  suporte  às  enormes  dificuldades  pelas  quais  passa  a  escola.  Contou  com

indignação que, certa vez, um juiz, atestando em audiência que um adolescente era analfabeto,

determinou que o mesmo fosse alfabetizado em três meses. “Mas como, estudando uma hora

por dia, quatro dias por semana?!”; “quer que eu faça milagre?!”, desabafou. Segundo ela,

muitas das autoridades que cobram resultados, não conhece de perto a realidade do chamado

“chão da escola”.

Quanto  às  aulas,  elas  geralmente  seguem o  modelo  tradicional,  com os  alunos

copiando conteúdos do quadro (escritos a pó de giz) e respondendo a exercícios propostos

pelo professor, cujas respostas são indicadas no livro. O material didático fornecido é o da

Educação de Jovens e Adultos (EJA), porém é pouco utilizado pelos docentes. Presenciou-se,

por exemplo, uma aula de biologia, na turma do 7º ano, cujo assunto era “doença de chagas”.

O professor anotou no quadro algumas perguntas sobre a doença, para os alunos copiar as
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perguntas  no  caderno  e,  em  seguida,  respondê-las.  Como  os  estudantes  não  estavam

encontrando as respostas no livro (“onde é que tá, professor?”), o docente foi  obrigado a

indicar a página e os parágrafos correspondentes. Diziam eles: “é pra copiar isso aqui, é?”.

Em outro encontro, com alunos do mesmo ano, o professor de matemática tratava

sobre noções de estatística. Apesar do esforço do docente em contextualizar a matéria ao

mundo do futebol (campeonato brasileiro),  tentando aproximar o assunto do universo dos

estudantes, percebia-se a enorme dificuldade no aprendizado.

Mas a aula que mais chamou a atenção do pesquisador foi uma de redação no ensino

médio, em razão do tema: redução da maioridade penal. Antes de pedir a produção textual dos

alunos, a professora dissertou oralmente sobre o conteúdo, apresentando pontos importantes

do assunto,  o  que de imediato  interessou a  todos  os cerca  de sete  estudantes  presentes.

Fizeram perguntas, tiraram dúvidas, ensaiaram argumentações em sua defesa, criticaram o

governo.  Nesse debate,  um adolescente também chegou a dizer  que o seu futuro seria o

presídio. Não concluíram a atividade nesse dia, mas, antes do fim da aula, um aluno leu em

voz alta, para a professora, um parágrafo que havia escrito, o qual pareceu bem interessante e

autoral. A aula foi espontaneamente dinâmica e participativa.

A EAS também trabalha com projetos, por iniciativa própria de alguns professores.

Um desses projetos, que estava em fase de conclusão, quando da visita do pesquisador, foi

surpreendente.  Consiste na elaboração de um livro, composto de vários textos produzidos

pelos próprios internos, sobre suas vidas dentro do CSE. O livro foi intitulado “liberdade atrás

das  grades”.  A riqueza  dos  projetos  está  na  integração  entre  vários  professores  e  várias

disciplinas. Nesse caso, por exemplo, a professora de português promoveu uma espécie de

concurso de redação dentro da escola, estimulando desenvolvimento das ideias e ajudando na

produção textual. Por outro lado, o professor de artes promoveu um concurso de desenho para

a elaboração da capa do livro, com grande participação. Ao final, um terceiro professor, que

coordenava o projeto, decidiu premiar todos os desenhos, os quais compuseram, lado a lado,

em tamanho reduzido, a capa da obra.  Lamentavelmente,  contudo, o livro não fora ainda

publicado, por falta de patrocínio ou financiamento público.

O mesmo professor  que teve a iniciativa  do projeto  do livro,  conseguiu  para  a

escola, através da realização de uma campanha, a doação de muitos livros, para a formação da

biblioteca da escola, obtendo grande sucesso. A ideia era para que os adolescentes pudessem

levar para seus alojamentos um livro de sua escolha, estimulando-se a prática da leitura. No

entanto, a direção do CSE vetou a proposta, proibindo que os internos levassem livros para

seus quartos, por questão de segurança.
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Há  também  um  professor  de  religião  na  escola,  que,  apesar  de  professar  o

catolicismo, ensina sobre todas as principais crenças existentes. Estava, inclusive, cursando

Ciência das Religiões,  na UFPB, parecendo ser  uma pessoa madura e  moderada.  Utiliza

bastante o recurso das videoaulas. O mesmo relatou que recentemente havia apresentado um

documentário sobre o budismo, o qual, segundo ele, gerou bastante interesse e curiosidade por

parte dos alunos, que fizeram várias perguntas.

No tempo de passagem pela  instituição,  foi  anunciado com grande euforia  pela

FUNDAC a aprovação de 05 (cinco) adolescentes, das unidades de internação da Paraíba, no

Exame Nacional  do Ensino Médio – ENEM, considerado uma grande vitória do trabalho

socieducativo do estado. Entretanto, tomando por base a realidade encontrada no CSE e na

EAS, o pesquisador suspeita de que esse resultado deveu-se muito mais ao conhecimento

prévio adquirido por esses adolescentes, antes da sua entrada na unidade de internação, do que

propriamente ao êxito do trabalho de escolarização realizado nas respectivas unidades.

Conforme já relatado, um fato surpreendeu o caminho da pesquisa: em outubro de

2015,  os  AgSE  paralisaram  parcialmente  suas  atividades,  em  decorrência  do  atraso  de

salários, que já completava, àquela altura, três meses! Reduziram, portanto o contingente de

trabalhadores, permitindo somente o cumprimento de suas tarefas básicas na rotina do CSE,

como vigiar os alojamentos e portões, servir as refeições e encaminhar para o banho de sol.

Por essa razão, várias atividades da referida unidade de internação foram suspensas, entre

elas, a escolarização. A paralisação durou três meses, se estendendo até o mês de dezembro,

quando  os  salários  foram  finalmente  regularizados.  A  escola  praticamente  só  voltou  a

funcionar no ano seguinte, ocasionando graves prejuízos à escolarização dos internos.

Registre-se aqui a queixa recorrente dos professores de que, quando há necessidade

de paralisar alguma atividade na instituição, a escola é a primeira a ser penalizada. Nesse

caso, por exemplo, apesar de a escola ter sido obrigada a paralisar suas atividades, os cursos

profissionalizantes não foram prejudicados, gerando revolta nos professores e principalmente

na diretora da EAS. O diretor do CSE foi claro ao ser questionado a esse respeito. Disse ele

que o curso profissionalizante era mais importante, porque poderia proporcionar um meio de

subsistência imediata para os adolescentes egressos, enquanto que a escola, infelizmente não.

Portanto,  quando  tivesse  que  optar  entre  o  curso  profissionalizante  e  a  escolarização,

escolheria aquele.

Mas, como dar continuidade à pesquisa, sem o funcionamento da escola?

Providencialmente, nesse mesmo mês de outubro de 2015, a SEE/PB promoveu o

primeiro curso de capacitação para professores da  socioeducação de sua história! Por essa
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razão, o pesquisador teve a oportunidade e o privilégio de ser recebido no referido curso,

reunindo-se com dezenas de professores que lecionavam nas quatro unidades de internação da

capital, discutindo exaustivamente o seu trabalho por um total de 64 (sessenta e quatro) horas,

divididas em oito encontros de oito horas cada, os quais se realizaram entre as datas de 13 de

outubro  a  17  de  dezembro  de  2015,  em  um  estabelecimento  privado  de  formação  e

capacitação profissional, em espaço externo ao CSE.

É  certo  que  a  saída  precoce  e  repentina  do  investigador  do  ambiente  da  EAS

prejudicou a aproximação com os adolescentes, razão pela qual foi infelizmente obrigado a

exclui-los da população diretamente pesquisada. Não houve oportunidade para a realização de

entrevistas,  aplicação  de  questionário  ou  qualquer  atividade  de  grupo  específica  com os

adolescentes  (o  que  fazia  parte  do  planejamento  inicial  do  trabalho),  podendo  isso  ser

considerado uma limitação da pesquisa, uma vez que se entende ser os educandos atores

importantes para a avaliação do processo de escolarização, a que se propõe o estudo.

No  entanto,  concluídos  os  trabalhos,  pode-se  dizer  que  a  realização  do  curso

capacitação foi extremamente rico para os objetivos da pesquisa. A reunião de professores que

atuam exclusivamente na MSE de internação, em vários encontros de longa duração, com a

intenção específica de (re)pensar o seu trabalho,  identificou a proposta do evento com o

objeto da presente pesquisa, ofereceu subsídios, reflexões e análises inúmeras e fundamentais

para o desenvolvimento desse trabalho. Foi, ao final, uma experiência insubstituível. Recebe-

se uma “overdose” de informações, que, por si só, já merecia um estudo individualizado. O

distanciamento dos educandos foi compensado pela aproximação intensa com os educadores,

em um ambiente de intimidade, sinceridade e confiabilidade.

A observação participante continuou, portanto, no referido curso, sendo que, desta

vez,  com  mais  liberdade,  sem  as  restrições  de  segurança  impostas  pelo  CSE.  Pôde  o

pesquisador então fazer livre uso do diário de campo, observando, participando e registrando

os debates e discussões vivenciadas, detalhadas a seguir.

5.3 O Curso de Capacitação para Professores da Socioeducação

Esse era um desejo antigo da SEE/PB, especialmente da sua Gerência Executiva de

Educação de Jovens e Adultos (GEEJA), responsável, entre outros, pela gestão das escolas

inseridas no contexto das medidas socioeducativas. Levou-se mais de dois anos de esforço

administrativo,  orçamentário e logístico,  para que finalmente fosse viabilizado o primeiro

curso de capacitação para professores que trabalham na escolarização de adolescentes em

cumprimento de MSE de internação em todo o estado da Paraíba.
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Por questões de logística, o evento foi descentralizado em três cidades: João Pessoa,

Campina Grande e Sousa, nas quais estão localizadas as unidades de internação do estado.

Portanto  houve  três  cursos  semelhantes  e  paralelos, ocorrendo  simultaneamente  com  os

profissionais que atuam nessas três regiões, entre os meses de outubro e dezembro de 2015,

sendo que em datas distintas. Os instrutores foram os mesmos em todo o estado, os quais se

deslocavam para as citadas localidades, ministrando os conteúdos. Em cada cidade, foram

realizados oito encontros, com duração de oito horas cada, totalizando 64 (sessenta e quatro

horas)  de  formação.  O  pesquisador,  por  sua  vez,  participou  tão  somente  do  curso  que

promovido na capital, junto aos docentes que exercem suas atividades, tanto no CSE, como

nos outros três Centros de internação existentes na capital.

Em João Pessoa, devido ao elevado número de participantes, o curso foi ministrado

em três salas distintas, com três instrutores diferentes. O pesquisador inseriu-se na turma onde

se localizava a  maioria  dos profissionais  que atuavam no CSE, incluindo a  diretora  e  a

pedagoga da EAS visitada, e ainda alguns participantes convidados, como o diretor e um

agente socioeducativo, ambos do CSE. A instrutora dessa turma era uma das responsáveis por

também ministrar o curso no interior do estado.

Na  capital,  os  encontros  foram realizados  na  Kronos  Nexus,  localizada  na  Rua

Almirante Barroso, nº 542, Bairro Centro, empresa terceirizada, especializada em formação e

capacitação profissional, contratada através de licitação, para sediar e ministrar o referido

curso,  sob  a  fiscalização  e  controle  do  Governo  do  Estado  da  Paraíba.  Os  professores,

portanto, foram selecionados e contratados por essa empresa, não possuindo vínculo funcional

com o poder público.  A organização do curso, conteúdos ministrados,  metodologia,  entre

outros aspectos, foram planejados sob as determinações da citada GEEJA. A terceirização se

deu efetivamente em relação tão somente à execução do evento.

Nas datas agendadas, os participantes se reuniam em tempo integral, nos turnos da

manhã e da tarde, das 8:00h às 18:00h, com duas horas de intervalo para refeições e descanso.

Os  lanches  da  manhã  e  da  tarde,  bem  como  o  almoço,  eram  servidos  no  próprio

estabelecimento, a quem competia os serviços de buffet, além de proporcionar toda a estrutura

de mesas e cadeiras para as refeições.

A diretoria e os professores da EAS aguardavam esse curso com ansiedade há um

bom tempo. Viam nele uma oportunidade de ter contato direto com a SEE/PB, por quem se

sentiam, em certo sentido, abandonados. Seria então uma grande oportunidade de apresentar

suas  necessidades  e  pedir  providências.  Queixam-se  de  que  as  escolas  das  medidas

socioeducativas são negligenciadas pela SEE/PB. Por outro lado, a FUNDAC, que não possui
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competência institucional específica para gerenciar a escola, não lhe dá, segundo eles, muita

atenção. Por essas razões, a relação da EAS com a SEE/PB e a FUNDAC é conflituosa.

A metodologia de ensino, no curso, favoreceu bastante o diálogo entre todos os

participantes. Não houve, em nenhum momento, postura autoritária por parte da instrutora,

que, aliás, fundamentava explicitamente sua forma de trabalho na pedagogia freireana. Foram

encontros abertos e bastante participativos. Havia nitidamente uma demanda reprimida por

parte dos professores e direção da EAS, que foi  posta para fora nesses encontros. Muitas

queixas, muitas decepções, muitas reivindicações para com o CSE, a FUNDAC e a SEE/PB

eram colocadas no grupo por todos e para todos os participantes. O diretor do CSE esteve

presente em algumas reuniões, gerando discussões mais acaloradas.

Em um dos encontros, os profissionais da EAS cobraram, perante o diretor do CSE,

prioridade para a EAS frente aos demais serviços da unidade, em razão da prevalência da

finalidade pedagógica sobre a punitiva, nas MSE's de internação. O diretor, por sua vez, um

pouco constrangido, desconversou. Não conseguiram chegar a um entendimento comum em

relação a essa questão.  O pesquisador,  no entanto,  acredita que a maior  preocupação do

diretor do CSE (e que deve ser comum a outros administradores de centros de internação de

adolescentes e unidades prisionais) seja a manutenção da ordem: prevenir, controlar e reprimir

rebeliões, fugas, atentados e quaisquer atos do gênero.

Houve também divergências entre os próprios professores, especialmente em relação

a temas mais ideológicos, religiosos e culturais, como homossexualidade e família tradicional.

Professores de religião, acompanhado por outros, defendiam que os valores cristãos da família

deveriam ser preservados, e que a apologia à homossexualidade seria um erro. Cada grupo

fundamentava  suas  posições,  tentando  identificar  erros  ou  contradições  no  argumento

contrário. Tal  fato demonstrou para o pesquisador que não há uma sintonia fina entre os

professores em temas importantes relacionados à EDH.

Falou-se também sobre a realização de um projeto de arte e pintura das paredes das

salas de aula, feita pelos próprios internos. Um professor sugeriu a utilização da técnica da

grafitagem, deixando os adolescentes livres para criar, citando, na ocasião, um bonito trabalho

realizado em uma determinada unidade de internação, sobre o qual teve conhecimento. Mas,

de imediato, um outro professor foi contrário a essa sugestão, justificando que a grafitagem

não seria educativa,  porque sugere uma certa  rebeldia,  que não seria interessante para  o

contexto socioeducativo. Falou ainda que as pinturas deveriam manter tonalidades serenas,

evitando-se cores fortes, para sugerir calma, ordem e estabilidade na escolarização, opinião

que não foi aceita por nenhum outro docente presente, que viam na grafitagem uma expressão
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artística  atual,  próxima  ao  universo  dos  internos  e que  poderia  contribuir  para  que  os

adolescentes se apropriassem do espaço escolar, construindo esse ambiente com as próprias

mãos e a própria criatividade.

Houve frustrações de vários professores em relação ao curso, confidenciadas em

momentos reservados. Principalmente porque os docentes estavam interessados em discutir

sua própria experiência na socioeducação. No entanto, o curso teve o propósito de nivelar os

docentes em relação a assuntos considerados indispensáveis ao trabalho, como análises de

dispositivos  constitucionais  relacionados  à  infância,  noções  sobre  o  ECA (aula  sobre  os

direitos da criança), estudo da LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei nº

9.394/1996), entre outros. Ocorre que muitos dos professores já eram experientes e antigos na

socioeducação,  não  necessitando  de  nivelamento,  mas esperando  aprofundamento.  Tal

situação ocasionou desestímulo e desinteresse de muitos pelo curso, razão pela qual o quórum

de participação foi diminuindo gradativamente ao longo dos oito encontros.

Os módulos do curso, reservados para o trabalho socieducativo propriamente dito,

foram  programados  para  os  últimos  encontros,  mas,  infelizmente,  não  enfrentaram

diretamente  os  assuntos  ou problemas que a  direção e  professores  da EAS desejavam e

esperavam.  Para  muitos  ficou  a  impressão  de  uma certa  inutilidade  do  evento,  gerando

frustração nos mesmos.

Mas um outro detalhe frustrou ainda mais os participantes. Esperava-se a presença

da representante da GEEJA no curso, participando, refletindo e discutindo com todos, mas

isso  não  aconteceu.  Como  o  evento  foi  terceirizado, a  SEE/PB  não  promoveu  nada

diretamente,  sequer  enviou  um  representante.  Aliás, a  referida  representante  da  GEEJA

apareceu no último encontro, rapidamente, para fazer uma fala formal de agradecimento em

nome da SEE/PB,  tempo suficiente  para  se iniciar  uma discussão,  especialmente  entre  a

representante da GEEJA e a diretora da EAS, sem resolução.

Depois do ocorrido, em conversa particular, tanto com a representante da GEEJA,

como com a diretora da EAS, o pesquisador descobriu que havia um atrito pessoal  entre

ambas, iniciado há cerca de dois anos, depois que a represente da GEEJA decidira participar

de todas as reuniões pedagógicas da EAS, quando passou a sugerir mudanças mais radicais na

organização e funcionamento da escola, sendo fortemente rejeitada pela direção e professores.

Tal desentendimento pessoal foi responsável pelo distanciamento institucional da GEEJA para

com a EAS.

Há, de fato, uma divergência profunda de concepção entre essas instituições, sobre o

funcionamento da escola. A principal delas é em relação à quantidade de professores e de
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disciplinas. A representante da GEEJA entende que o contexto socieducativo no qual está

inserida  a  EAS não  comporta  grande  distribuição  de  matérias  e  professores.  Propõe  um

sistema  de  ciclos,  fundindo  alguns  anos  em  uma  única  turma,  demandando  poucos

professores.  Já  a  direção  e  professores  que  atuam  na  EAS  resistem  a  essa  proposta,

reclamando melhores condições de trabalho, mas, ao que parece, sem diferenças significativas

em relação à organização de uma escola “tradicional” ou regular.

Dois  aspectos  pedagógicos  chamaram  a  atenção  do  pesquisador  em  relação  ao

referido  curso  de  capacitação.  O  primeiro  deles  foi o  fato  de  os  instrutores  não  terem

experiência na socioeducação. São pedagogos, professores pós-graduados, bons professores,

mas nunca haviam trabalhado na socioeducação.

Insiste-se,  nesse estudo,  que a  socioeducação,  especialmente no que se refere  à

medida privativa de liberdade, é cercada por uma realidade muito peculiar e diferenciada,

dificilmente  compreendida  com  analogia.  Essa  constatação  se  deu  rapidamente,  quando

algumas  colocações  da  instrutora  eram imediatamente rebatidas,  com  propriedade,  pelos

professores,  os quais alegavam que tal  ensinamento (genérico) era inaplicável à realidade

socioeducativa da EAS. Aos poucos, com muita humildade, a instrutora confessou que não

conhecia a socioeducação de perto, que havia feito uma única visita rápida às quatro unidades

de internação da capital, acompanhada da diretora da EAS. Informou que a sua experiência

era com a Educação de Jovens de Adultos (EJA). Questionavam alguns professores entre si,

em ambiente reservado: “viemos aqui para aprender ou ensinar?”.

O outro aspecto que chamou a atenção do pesquisador foi relacionado à metodologia

de ensino e aos recursos pedagógicos utilizados, porque tive a impressão de que houve uma

certa  infantilização  do  ensino  (o  que,  aliás,  parece  ser  uma  tendência  da  escolarização

brasileira como um todo), como excessos de trabalhos manuais (recortes, desenhos, pinturas,

uso de cartolina) e apresentações em grupo dos referidos trabalhos. Tais atividades acabavam

ocupando uma importante parcela do tempo, que talvez pudesse ser melhor aproveitado para

debates, leituras, reflexões e aprofundamento em conjunto.

Essa excessiva preocupação com o registro material de todas as atividades realizadas

(seja  escrevendo,  desenhando,  pintando  ou  recortando),  segundo  a  instrutora,  era  uma

exigência da GEEJA, como forma de comprovação do que havia sido realizado. Deixava-se

de avançar nos conteúdos, para que se pudesse fazer os devidos registros.

Uma das intensões da GEEJA na realização desse curso foi obter subsídios para a

elaboração das diretrizes estaduais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em

cumprimento de MSE's, cujas diretrizes nacionais foram definidas, desde maio de 2016, por
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meio  da  Resolução  nº  03,  da  Câmara  de  Educação  Básica,  do  Conselho  Nacional  de

Educação, já estudada.

De certo modo, a GEEJA obteve informações importantes por meio desse curso,

principalmente por iniciativa dos próprios professores,  que, vendo se findar o evento,  no

último  dia  de  atividades,  e  entendendo  que  suas  demandas  não  foram  contempladas,

decidiram interromper os trabalhos do curso, para se dedicar à elaboração de uma espécie de

documento de reivindicação das necessidades  de seu trabalho.  Ao final  desse dia,  foram

produzidos  dois  documentos:  um  elaborado  por  essa  equipe  de  professores,  e  outro,

sistematizado  pela  GEEJA,  a  partir  do  registro  dos  materiais  recolhidos.  Ambos  foram

juntados como anexos (C e D) dessa pesquisa.

É bom lembrar que tais documentos aglutinam demandas provenientes de todos os

quatro anexos da EAS, devendo portanto ser estudado com cuidado, uma vez que o objeto de

pesquisa foi o processo de escolarização desenvolvido em apenas um dos anexos, situado no

CSE.  As  reivindicações  são as  mais  variadas  possíveis,  desde  a  utilização  de  caneta  de

silicone, passando por questões salarias (gratificação), até a construção de uma modalidade de

ensino especial para os socioeducandos. Tais documentos serão avaliados na seção seguinte

dedicada à análise de dados.

Julga-se,  enfim,  que  o  primeiro  curso  de  capacitação  para  professores  da

socioeducação  da  Paraíba  representou,  a  despeito  das  críticas,  um  passo  importante  na

construção de uma política pública educacional específica para essa realidade. A iniciativa é

indubitavelmente  louvável  e  espera-se  que  possa  fazer  parte  do  calendário  de  eventos

permanentes de formação continuada da SEE/PB. A política pública não nasce formada, mas

vai se formando e aperfeiçoando a partir de experiências como essa, por meio da atuação

crítica e participativa dos atores envolvidos.

Tratar-se-á agora, a partir do referencial teórico adotado, das informações colhidas

na experiência de campo e dos objetivos propostos pela pesquisa, da etapa de análise dos

dados.
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6. AVALIANDO A ESCOLARIZAÇÃO

A avaliação de um fenômeno social pode se dar sob inúmeras perspectivas. Esse

estudo, que se propõe a avaliar o processo de escolarização desenvolvido na EAS (localizada

no  CSE),  instituição  submetida  à  observação  participante  pelo  pesquisador,  adota  como

perspectiva de análise, como aliás tem-se repetidamente pontuado, a  Educação em Direitos

Humanos,  cuja  teoria,  princípios,  diretrizes  e  prescrições legais  foram  oportunamente

estudados em momento anterior.

Havia-se definido,  na fase de planejamento  metodológico  da pesquisa,  que essa

etapa  da  análise  de  dados  seguiria  os  procedimentos previstos  na  técnica  da  Análise  de

Conteúdo,  recomendada e teorizada por Bardin (1977) e outros autores,  todos referidos e

estudados no início desse trabalho. Assim, distribuiu-se os dados coletados na experiência de

campo nos três grupos e nas oito categorias de análise de conteúdo previamente estabelecidos,

os  quais  foram  justificados  na  seção  introdutória  e sistematizados  no  quadro  I  (p.  20).

Identificou-se, pois, fatores, positivos ou negativos, internos ou externos, estritamente ou não

estritamente pedagógicos, que, de algum modo, na avaliação do pesquisador, interferem no

trabalho de escolarização desenvolvido pela referida instituição de ensino, na unidade de

internação investigada.

A análise seguirá um caminho “de fora para dentro”, ou seja, partir-se-á do contexto

externo à EAS, para somente depois pensar a escolarização dentro da instituição de ensino.

Fez-se dessa forma, porque o pesquisador se convenceu de que a EAS é parte de um todo; é

apenas um dos setores que compõe o CSE; é apenas um dos vários serviços oferecidos pela

unidade de internação. A escolarização é, enfim, um dos muitos braços da socioeducação, que

deve ser pensada de maneira orgânica e articulada.

Ademais, o trabalho da escola depende, em grande medida, do bom funcionamento

do  centro  de  internação,  que  a  envolve,  que  a  ultrapassa,  que  a  submete.  Antes  de  o

adolescente ser um educando ou um estudante, ele é um interno. Antes de chegar à escola,

vivenciou  experiências  importantes,  nos  alojamentos e  em outros setores,  com os outros

socioeducandos e com os AgSE. Enfim, há uma realidade social que antecede ao ambiente

escolar propriamente dito e, por esse motivo, entendeu-se por adequado iniciar as análises por

aquela.

Nessa mesma linha de raciocínio (“de fora para dentro”), a análise dos fatores não

estritamente pedagógicos – considerados aqueles que não se relacionam diretamente com a

escolarização propriamente dita, mas que nela interferem de alguma forma – precederá aos

estritamente pedagógicos.
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Por essas razões, dividiu-se, para fins didáticos, a apresentação da análise de dados

em duas grandes partes: de um lado (primeiramente) reuniu-se os fatores externos e, de outro

(posteriormente), os fatores internos. Nesse percurso, por padrão, analisou-se primeiramente

os fatores enquadrados como não estritamente pedagógicos, para em seguida avaliar os que

foram considerados estritamente pedagógicos, distinguindo, ainda, o que se julgou negativo e

positivo ao processo de escolarização.

6.1 Fatores Externos

Não somente a escola educa. Aprende-se e ensina-se por meio das relações que se

estabelece  no  cotidiano  com as  outras  pessoas.  A tarefa  de  educar  não  é  exclusiva  das

instituições de ensino, mas da família, dos meios de comunicação, enfim, de toda a sociedade.

Faz-se necessário  que a escolarização seja acompanhada de um ambiente de convivência

saudável,  para que a formação humana,  o desenvolvimento da pessoa ocorra de maneira

satisfatória.

Nesse sentido, a EAS – mais do que uma escola “regular” não inserida no contexto

socioeducativo – está condicionada a fatores de origem externa (do CSE e outros órgãos), que

interferem, positivo ou negativamente, no trabalho de escolarização desenvolvido por essa

instituição  de ensino.  Identificar-se-á,  a  partir  das  investigações  de campo e  referenciais

teóricos adotados esses fatores condicionantes que pareceram mais significativos.

6.1.1 FATORES EXTERNOS NÃO ESTRITAMENTE PEDAGÓGICOS

Os fatores de origem externa, na sua maioria, não se relacionam diretamente com

trabalho estritamente pedagógico desenvolvido pela EAS, contudo acabam por afetar essa

tarefa. Sobre esses fatores, passa-se a refletir.

Não se poderia, nesse momento, deixar de destacar o contexto de grave violação de

direitos  humanos,  presente  no  CSE.  As  denúncias  do  CEDH-PB (2015),  já  relatadas,  os

depoimentos dos profissionais que lá atuam, enfim, o noticiário da imprensa, demonstram que

os educandos são submetidos a tratamento desumano, que ameaça e viola sua dignidade. Não

se está dizendo que todos os espaços e serviços do CSE são violadores da dignidade dos

adolescentes. Obviamente que isso não é verdade. No entanto, não se pode negar que há um

contexto  de  forte  opressão  institucional  e  doutrinação  dos  corpos,  para  lembrar  Foucaut

(1987),  no  CSE e  em tantas  outras  unidades  de  internação  semelhantes  (e  nas  unidades

prisionais). Seria ilusório negar essa realidade.

Há, portanto, um estado de sofrimento permanente e ilegal, que extrapola a privação



79

de liberdade, que acompanha a psiquê dos internos e, às vezes, até mesmo os corpos desses

indivíduos,  repercutindo  inevitavelmente  no  trabalho  de  escolarização  e  no  processo  de

aprendizado. Aliás, a violência lamentavelmente também ensina.

Faz-se  necessário,  portanto,  com  justiça,  pontuar  o que  precisamente  se  está

criticando. Primeiramente a superlotação, haja vista que o CSE, projetado e construído para

acolher até 72 (setenta e dois) adolescentes, mantém permanentemente, em média, 160 (cento

e sessenta) internos! A esse respeito, não se pode responsabilizar a unidade de internação,

porque  a  ela  compete  tão  somente  receber  o  adolescente  que lhe  fora  encaminhado  por

decisão do juízo da Vara da Infância e da Juventude, mediante representação do Ministério

Público.

O problema da superlotação é amplo e sua análise aprofundada foge aos objetivos

pretendidos com a presente pesquisa. No entanto, estudo realizado pelo Instituto DHESCA

Brasil (2012), já referido neste trabalho, aponta que o aumento significativo das internações

de adolescentes no Brasil  (que quadruplicou na última década),  e que tem ocasionado a

superlotação das  unidades  de internação no  país,  é  resultado da confluência  de  diversos

fatores,  dentre  os  quais:  o  contexto de violência  sistêmica experimentada pela sociedade

brasileira, o qual acaba influenciando os adolescentes para a prática de atos infracionais; a

melhoria da ação policial na apreensão dos infratores; a cultura de encarceramento presente

no Poder Judiciário; a ineficiência das medidas em meio aberto; e a pressão social e dos meios

de comunicação para a privação de liberdade dos infratores.

Para nós interessa pontuar que a superlotação é um fator negativo de origem externa

à EAS,  que compromete significativamente o trabalho de escolarização,  ou seja,  há,  por

consequência uma hipertrofia da comunidade discente,  para além do que a escola deveria

suportar. Certamente, se a referida instituição de ensino lidasse com uma população menor de

educandos,  compatível  com  a  estrutura  do  CSE  e  da  escola,  teria  a  oportunidade  de

desenvolver um trabalho mais qualificado.

Talvez  fosse  necessário  que  as  autoridades  estabelecessem  um  limite  (um

percentual) de superlotação admitido – que no CSE ultrapassa o inaceitável 100% (cem por

cento). Tal medida, por um lado, restringiria as medidas privativas de liberdade e, por outro,

contribuiria para a dignidade das condições de acolhimento institucional, e ainda pressionaria

os governos estaduais, quando necessário, a construir novas unidades de internação.

Afora a superlotação, inspeção e denúncias do CEDH-PB (2015), confirmadas pelos

depoimentos de profissionais de várias categorias,  que atuam na unidade, ao pesquisador,

relevaram situações de maus-tratos no CSE, ocasionadas principalmente por atos dos AgSE
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(violência  física  e  psicológica),  como  também  dos  próprios  internos.  Foi  relatado  pelo

conselho sobre uma espécie de ritual de entrada na unidade, conhecido como “batismo”, onde

o recém-ingresso é recebido com tapas. Há portanto um contexto de violência institucional,

obviamente antirregimental, que torna a vivência no CSE desumanizadora.

Contrário a tudo isso, a dignidade é elegida como valor fundamental que orienta os

direitos  humanos  e  consequentemente  a  EDH.  O  respeito  à  dignidade  é  uma  premissa

obrigatória em toda e qualquer relação pessoal e social, e não poderia ser diferente para a

escolarização. A Resolução nº 01/2012, Conselho Nacional de Educação, que estabelece as

Diretrizes Nacionais para a EDH, prevê a “dignidade humana” como um de seus princípios

basilares (artigo 3º, inciso I). Ademais – não poderia ser diferente –, umas das diretrizes do

PNAS é exatamente a “humanizar as unidades de internação”, o que, para a realidade do CSE,

constitui um desafio.

A esse repeito, a pedagogia freireana ensina que se educa não apenas com a fala e a

transmissão  de  conteúdos  formais.  O  comportamento  é importante  no  contexto  da

aprendizagem. A convivência em um espaço no qual a violência é naturalizada como regra de

convivência  entre  as  pessoas  torna  o  ambiente  tragicamente  antipedagógico  (a  violência

também se ensina), desconstruindo com muito mais força qualquer trabalho competente de

escolarização. Essa violência deseducadora vai  frontalmente de encontro ao artigo 5º das

diretrizes nacionais para a EDH (Resolução nº 01/2012, do Conselho Nacional de Educação),

a qual prevê que “a Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação

para a vida e para a convivência [...]”. Não se conseguirá progredir na tarefa educacional e de

ressocialização, enquanto ocorrências dessa natureza continuar a existir no CSE. A disciplina

é indispensável na unidade de internação; a violência, não.

Percebeu-se que muito da postura repressiva existente no CSE se dá em razão do

perfil  dos  agentes  socioeducativos (AgSE).  O  pesquisador  considera  essa  a  categoria

profissional mais importante dentro da unidade de internação, porque são eles, mais do que

qualquer  outro,  que  mantém  maior  proximidade  com  os adolescentes,  corpo  a  corpo,

diariamente, em todos os ambientes do CSE. Arrisca-se a dizer que, em grande medida, o

perfil  de  comportamento  dos  AgSE  representará  o  perfil  institucional  da  unidade  de

internação.

A esse respeito, honestamente, encontrou-se durante as visitas, AgSE de bom trato

com os internos. Profissionais educados, que estabeleciam uma relação de diálogo e respeito

incomum com os adolescentes, construindo-se certo grau de confiança entre eles. Um dos

AgSE, inclusive, havia cumprido MSE privativa de liberdade no passado, sobre o que dá
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testemunho, ganhando a admiração de muitos socioeducandos. Esse mesmo profissional, em

diálogo com o pesquisador, narrou que, na época em que cumpria sua medida de internação,

dizia: “um dia vou ser agente”.  Explicou que havia sido estimulado por um outro agente

socioeducativo,  à  época,  de  quem  lembra  com  gratidão.  Disse  também  que  estava  se

preparando naquele momento para a prova do ENEM. Contudo, infelizmente, esse perfil não

é a regra dentro da instituição, haja vista as graves denúncias dirigidas a esses profissionais, já

descritas.

No  CSE,  os  AgSE  são  profissionais  terceirizados  de  uma  empresa  que  presta

serviços de segurança privada, cuja lógica de trabalho é de repressão, controle e manutenção

da segurança, característicos desse serviço. Ocorre que agentes socioeducativos não devem

ser  confundidos  com  agentes  de  segurança.  Isso  porque,  como  já  estudado,  nas  MSE's

prevalece o caráter pedagógico sobre o punitivo (diferentemente das unidades prisionais, por

exemplo), demandando desses profissionais uma postura de trabalho bastante diferenciada.

Informou-se ainda de que não há formação e capacitação para esses profissionais.

Seria  importante  que os  AgSE possuíssem um vínculo  mais  estável  e  duradouro  com a

instituição, permitindo o acúmulo de experiência e a formação continuada. A terceirização

torna o vínculo precário e temporário, favorecendo a rotatividade e baixa qualificação dos

profissionais. Sobre isso, o PNAS (item 2.5) faz uma espécie de diagnóstico, mencionando a

carência de servidores efetivos, que ocasiona a alta rotatividade de profissionais, prejudicando

a prestação do serviço.

Como  se  não  bastasse  as  negativas  repercussões  do  perfil  de  atuação  desses

profissionais  para  a  vivência  dos  adolescentes  no  CSE  como  um  todo,  na  EAS,

particularmente,  a  presença  física  dos  AgSE  nos  corredores  da  escola,  vigiando

permanentemente os educandos, constrange, de certo modo, a liberdade necessária à fluidez

dos processos pedagógicos de escolarização.

A rivalidade entre as facções (Okaida e Estados Unidos) é outro fator externo que

compromete  negativamente  o  trabalho  educacional  da  EAS.  Já  foi  demonstrado  que  tal

situação ocasiona uma redução importante da carga horária de atividade semanal, devido à

necessidade da retirada dos estudantes ligados a uma das facções, no meio do período de aula,

para a entrada dos outros adolescentes,  ligados à facção rival.  Há,  portanto,  uma divisão

interna da comunidade discente, com a qual a escola deve aprender a lidar e se adaptar.

Muitos professores defendem que o CSE, ao separar os grupos dentro da unidade de

internação,  acaba  alimentando  essa  rivalidade.  Acreditam  eles  que  seria  possível  a

convivência entre os integrantes de ambos os grupos no espaço escolar. Relembre-se aqui que
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o pesquisador teve a oportunidade de participar de uma aula, cuja turma continha adolescentes

ligados a ambas as facções, o que demonstra que essa separação não é rígida e que, em

algumas  poucas  ocasiões,  isso  já  acontece  na  EAS.  Foi  dito  também  que  em  algumas

atividades do CSE há essa aproximação (como no dia de visitas, jogo de futebol e oficina de

música), o que demonstra que a rivalidade entre as facções é relativa, sendo possível um

contato “civilizado” entre elas.

Entende-se válida as tentativas e experiência de aproximação,  e que as mesmas

devem ser estimuladas. Seria muito importante se essa oposição não adentrasse ao CSE, o que

facilitaria enormemente a eficiência do trabalho das políticas socioeducativas da unidade de

internação, incluindo-se nelas a escolarização. No entanto, não se deve agir com ingenuidade

– humanística ingenuidade. Presenciou-se, em janeiro de 2017, a maior matança em uma

unidade prisional da história brasileira, desde o massacre do Carandiru (1992), ocorrida em

Manaus, vitimando 56 presos, com esquartejamentos e degolamentos! Já se sabe esse trágico

episódio fora uma ofensiva de uma facção criminosa contra outra.

Evitou-se ao máximo, neste estudo, associações ou aproximações das unidades de

internação de adolescentes com unidades prisionais. No entanto, a semelhança é real e não se

pode negar essa realidade que salta aos olhos. As facções presentes no CSE são as mesmas

das unidades prisionais. Sabe-se que a entrada irregular de celulares em ambos os espaços de

privação de liberdade é fato e permite a comunicação com líderes (chefes) e outros integrantes

que estão em liberdade. Trocam informações e comandos.

As rebeliões no CSE estão cada vez mais frequentes e violentas. Em princípio, essa

separação é prudente e necessária, porque o risco de mortes parece real e a vida deve ser

resguardada, assegurada, protegida e não posta à prova. Não se deve fazer “experiências” com

as vidas das pessoas. E se der errado? A boa intenção que motivou as autoridades dará nova

vida às vítimas fatais? Do contrário, serão – nos termos da lei – responsabilizadas. Pensando

nisso,  caso  se  deseje  desconstruir  o  acirramento  entre  as  facções,  objetivando  uma  boa

convivência  entre  elas,  acredita-se que tudo deve ser  implementado paulatinamente,  com

cautela, planejamento, organização e segurança.

Considera-se  também  a  fraca  intersetorialidade como  um  fator  externo  de

interferência negativa no trabalhado de escolarização na EAS. A intersetorialidade reclama

integração,  cooperação  e  colaboração  entre  os  poderes  e  órgãos  públicos  envolvidos  na

socioeducação. A esse respeito, diz o artigo 6º (caput) da norma que estabelece as diretrizes

nacionais para o atendimento escolar nas medidas socioeducativas (Resolução nº 03/2016, do

Conselho Nacional de Educação):
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O  atendimento  educacional a  adolescentes  e  jovens  em
cumprimento de  medidas socioeducativas deve ser estruturado
de  modo  intersetorial e  cooperativo,  articulado  às  políticas
públicas  de  assistência  social,  saúde,  esporte,  cultura,  lazer,
trabalho e justiça, entre outras.

O parágrafo  único  do  mesmo artigo  ainda orienta  que “para  a  consolidação do

princípio  da intersetorialidade [...]  os  sistemas de ensino devem [...]  manter  interlocução

constante entre a escola e os programas de atendimento socioeducativo” (Resolução 03/2016,

CNE).

Há uma queixa recorrente, por parte da equipe docente e administrativa da EAS, de

que  eles  atuam  um  tanto  quanto  isolados,  a  contragosto,  sendo  um  tanto  quanto

negligenciados pela SEE/PB, a FUNDAC e outros órgãos. Fala-se que é comum a realização

de reuniões, no âmbito da FUNDAC, sem que assuntos relacionados à EAS sejam tratados.

Já foi dito que a EAS atua sob a gerência de duas secretarias, uma vez que a SEE/PB

é  responsável  pela  escolarização  propriamente  dita  e  a  FUNDAC  é  responsável  pela

socioeducação (que também envolve a EAS e o trabalho educativo). Diante dessa realidade

administrativa, verifica-se, não uma disputa de gerência entre os órgãos citados, mas uma

transferência  de  responsabilidades:  a  SEE/PB,  por  meio  da  GEEJA,  não se  sente  muito

comprometida com a EAS, uma vez que a socioeducação é tarefa da SEDH/PB, através da

FUNDAC; de outro lado, a FUNDAC sente-se desobrigada dos cuidados com a EAS, porque

ela está formalmente vinculada à SEE/PB.

Pôde-se perceber que não há comunicação estreita e permanente entre a SEE/PB e a

FUNDAC. De modo semelhante, não há interação aprofundada entre o CSE e a EAS, o que

representa  um  prejuízo  para  o  conjunto  da  política  pública  socioeducativa.  Tive-se  a

impressão metafórica de que o CSE “entrega” os adolescentes à EAS, para depois “buscá-

los”,  como  se  na  instituição  de  ensino  fosse  realizado  um  trabalho  “externo”,  de

responsabilidade alheia.

Em decorrência disso, verificou-se que não há integração da equipe psicossocial

com a  equipe pedagógica,  dentro  da  unidade.  Psicólogos  e  assistentes  sociais  trabalham

próximos entre si,  porém distanciados dos professores.  Praticamente não falavam sobre o

trabalho uns dos outros (somente quando questionados), teve-se a impressão de que pouco

sabiam a respeito.

Fato que comprova essa percepção se deu quando, questionado pelo pesquisador

sobre  o  que fazia  a  pedagoga,  esclareceram:  “ela  é  a  ponte entre  a  gente [psicólogos  e

assistentes  sociais]  e  os  professores”.  Ora,  se  é  necessário  essa “ponte”,  é  porque estão
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separados ou “desligados”. A “ponte” (ou seja, a pedagoga) funcionava exatamente como elo.

Aproveitando-se da metáfora da “ponte”,  poder-se dizer  que a EAS funciona como uma

“ilha”, dentro do CSE, sem comunicação natural com os demais serviços. No entanto, tal

distanciamento  é  completamente  desnecessário  e  prejudicial,  haja  visa  que  o  setor

psicossocial e a EAS situam-se no mesmo estabelecimento, o CSE.

De fato,  durante  o  tempo de visitas  ao  campo de pesquisa,  não se  verificou  a

presença física de psicólogos e assistentes sociais na EAS, nem dos professores no setor

psicossocial. A exceção esteve a cargo justamente da pedagoga, que circulava constantemente

nos dois ambientes, estabelecendo boa comunicabilidade com ambas as equipes.

Registre-se que, na maioria dos estados da federação, as unidades de internação são

órgãos da Secretaria de Educação. Sendo assim, é provável que, estando sobre a gerência de

uma única secretaria, a prestação dos serviços socioeducativos tendam a ser mais integrativos,

coesos. No caso da Paraíba, a existência da FUNDAC – como uma fundação destinada aos

cuidados com a infância – direcionou as políticas públicas socioeducativas para Secretaria

diversa. No entanto, a competência da escolarização formal, em razão de sua própria natureza,

não  pôde  ser  igualmente  transferida.  Criou-se,  por  consequência,  uma  situação  de

complexidade administrativa,  que não  necessariamente  seja  maléfica,  mas  que exige  um

exercício mais intenso e dinâmico da intersetorialidade.

As fragilidades da intersetorialidade abrange também outros aspectos. Já se relatou

as queixas frequentes da diretora da EAS, em relação aos órgãos de Justiça e o Ministério

Público, que pouco conhecem da realidade escolar, mas muito cobram. Cobram à distância.

Tudo o que já foi  exposto até aqui  é suficiente para se perceber que seria uma injustiça

responsabilizar  exclusivamente  a  direção  e  corpo  docente  da  EAS  pelo  rendimento  do

trabalho educacional, haja vista que fatores externos, que escapam ao controle da instituição

de ensino, comprometem seriamente o funcionamento do processo de escolarização. Essa

complexidade  reclama  mais  sensibilidade,  comprometimento  e  aproximação  dessas

instituições,  estreitando os laços de comunicação com todas as instâncias administrativas

envolvidas  direta  e  indiretamente  com  a  questão  educacional.  Deveria  o  Judiciário  e  o

Ministério Público intermediar acordos, firmar compromissos, buscar soluções concretas. A

experiência mostra,  neste caso,  que sentenças e intimações,  unilaterais  e à distância,  não

possuem força suficiente para transformar a realidade social.

Encerrando  esse  rol  de  fatores  negativos,  de origem externa  e  de  natureza  não

estritamente pedagógica, segundo a categorização, menciona-se a questão salarial, que é uma

realidade nacional. Os baixos salários pagos a profissionais da área da educação, psicologia,
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serviço social, além dos AgSE, estão realmente aquém do que mereciam, considerando-se os

riscos, a complexidade e o desgaste inerentes ao trabalho que desempenham. Essa questão

remonta à limitações do orçamento público, desvalorização profissional, (des)organização de

classe e influência política, e até mesmo corrupção e desvio de recursos públicos. Não se

pretende, no entanto, adentrar a essas questões, que foge às pretensões desse estudo.

No entanto, dois aspectos parecem possíveis ser implementados e reivindicados. O

primeiro  deles  é  o  pagamento  dos  adicionais  de  insalubridade  e  periculosidade,  porque

certamente as condições de trabalho presentes nas unidades de internação garantem o seu

recebimento. Entretanto, segundo relatos dos profissionais, eles não recebem tais adicionais.

O outro aspecto diz respeito ao atraso de salários. O não pagamento dos salários a

seu tempo representa um desrespeito e uma desorganização inadmissíveis,  principalmente

quando se trata de trabalhadores de baixa renda, como são todos os que atuam no CSE,

especialmente  os  AgSE,  cujos  salários  foram irresponsavelmente  retidos  por  três  meses,

durante o período da pesquisa de campo! A explicação a que o pesquisador teve acesso dizia

que era obrigação da FUNDAC repassar os valores correspondentes aos salários dos AgSE, à

empresa  terceirizada,  para  que  essa  efetuasse  o  pagamento  diretamente  aos  referidos

profissionais.  Ocorre  que,  segundo  relatos,  a  FUNDAC não  estava  cumprindo com essa

obrigação.

Durante o período dos atrasos, foi notável a desmotivação e revolta dos AgSE (mais

desmotivações  do  que  revoltas),  até  chegarem  ao  ponto  de  serem obrigados  a  paralisar

parcialmente as atividades, ocasionando, por consequência suspensão de diversos serviços da

unidade de internação, incluindo-se as atividades escolares. A paralisação durou três meses

(de agosto a dezembro de 2015), porque foi o tempo que a FUNDAC levou para regularizar

os salários dos AgSE.

Nesse segundo semestre do ano de 2015, tragicamente, a EAS praticamente não

funcionou, conforme já relatado, ocasionando sérios prejuízos aos internos. Registre-se que a

questão salarial é matéria de cidadania, levada em consideração pela EDH, que não se importa

somente com as necessidades dos educandos, mas também com os diretos dos educadores e

de todos os profissionais que devem assumir essa missão pedagógica (em sentido amplo) em

favor dos adolescentes.

Seria ingênuo pensar que o aumento e a regularidade salarial, por si só, resolveria as

fragilidades  da  atuação  profissional,  encontradas  no  CSE  e  na  EAS.  Mas  seria  uma

ingenuidade maior imaginar que a questão salarial não seja importante para a qualidade da

prestação do serviço de qualquer trabalhador. A motivação profissional guarda relação com a
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questão salarial e reflete em grande medida no zelo, dedicação e perfeição da execução do

serviço.

As  críticas  à  unidade  de  internação,  levantadas,  pode  dar  a  entender,

equivocadamente, que o CSE seja um espaço dominado por práticas espúrias. Firmou-se o

compromisso de procurar, com justiça e equilíbrio, identificar e reconhecer as boas práticas e

as experiências merecedores de reconhecimento, porque essas também foram consideradas

importantes para a boa tarefa de avaliação. E elas existem no CSE.

Destaca-se  inicialmente  o  acompanhamento  psicossocial realizado  pelo  CSE.

Visitou-se o  setor  psicossocial,  entrevistou-se – informalmente  – psicólogos  e  assistentes

sociais, os quais se mostraram profissionais competentes e comprometidos, em sua maioria.

Muitos deles eram pós-graduados,  demonstrando boa qualificação.  Realizam um trabalho

indispensável e de apoio ao adolescente que sofre a privação de sua liberdade.

Psicólogos relataram que são comuns estágios depressivos entre os internos, os quais

buscam nesses profissionais algum equilíbrio, motivação e alívio. Os assistentes sociais se

preocupam mais com os laços familiares e comunitários, procurando também, junto com os

psicólogos, dar-lhes algum encaminhamento profissionalizante.

Os cursos e oficinas, realizados no CSE, frutos de parcerias com outras instituições,

são bastante fomentadas e articuladas pela direção da unidade de internação, sendo essa uma

experiência  institucional  merecedora  de  reconhecimento  e  elogio,  sobre  o  qual  já  se

descreveu. Nesse ponto, considera-se que o fechamento da instituição é relativo, uma vez que

o CSE se coloca aberto para receber atividades as mais variadas de universidades públicas e

privadas,  ONG's,  até  mesmo  igrejas.  Essas  atividades  complementam  o  trabalho  de

escolarização, colaborando, na medida do possível, com a integração social dos adolescentes,

previsto nas diretrizes nacionais para o atendimento educacional nas medidas socioeducativas,

já citados.

Em relação aos cursos profissionalizantes (de eletricista, encanador, assentador de

cerâmica,  entre  outros),  promovidos  geralmente  pelo SESC/SENAC e  outras  instituições

similares, aos quais é dado muita importância, verifica-se duas situações. A primeira delas diz

respeito à quantidade de vagas disponíveis nesses cursos, que é muito pequena em relação ao

número de internos, o que não desmerece a iniciativa, muito embora seja motivo de lamento

pela direção e profissionais do CSE. Muitas vezes, esses cursos demandam grande estrutura e

espaço, comportando turmas pequenas.

A segunda situação relaciona-se ao pequeno interesse dos internos por esses cursos.

Segundo relatos da equipe psicossocial a partir dos encontros com os adolescentes, isso se
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deve aos baixos salários oferecidas às profissões relacionadas, frente à renda proporcionada

pela atividade de tráfico ilícito de entorpecentes (sobre a qual já se descreveu), na qual muitos

estão envolvidos.

Para o pesquisador, essa justificativa coloca em cheque o trabalho de escolarização e

profissionalização  desenvolvidos  na  unidade,  tornando  essa  uma  questão  central  a  ser

enfrentada,  principalmente pela  escola.  É preciso  que,  de alguma forma,  os adolescentes

encontrem motivos, fortes o suficiente, para fazê-los preferir a opção menos rentável, porém

mais segura, legal e digna, com perspectivas de futuro. E essa não é uma tarefa fácil. Se a

escolarização não fizer sentido para eles, todo o esforço será inútil. Há de se fazer um trabalho

de “conscientização”, muito importante para a EDH.

A visita das famílias também favorece indiretamente a escolarização dos internos,

porque oferece ao educando importante suporte emocional. Alguns professores relataram que

encontram, eventualmente, quadros depressivos e desmotivacionais nos adolescentes em sala

de aula. Quando questionados, muitos deles alegam que a família não os veio visitar... Vale

lembrar aqui, da responsabilidade compartilhada que todos os atores envolvidos têm para o

bom resultado da MSE. A família, nesse contexto, assume papel fundamental. Baseados nas

observações realizadas nos dias de visitas no CSE, acredita-se que, de uma maneira geral, há

uma boa presença das famílias na unidade.

Mesmo que a escolarização sofra o prejuízo de um dia de aula semanal – o que não é

pouco  –,  os  benefícios  emocionais  ocasionados  por  esse  encontro  afetivo,  na  vida  e  na

formação dos adolescentes,  supera,  ao final,  os  prejuízos da redução da carga horária de

escolarização formal. A EDH preocupa-se com a formação integral do educando, daí dizer que

“a Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a

convivência” (diretrizes nacionais para a EDH, artigo 5º).

Já  pontuou-se  que  algumas  famílias  de  baixa  renda,  que  residem  em  cidades

distantes das unidades de internação, muitas vezes ficam impossibilitadas, a contragosto, de

custear seu deslocamento até o CSE, comprometendo esse apoio que é tão necessário. Tal

situação contraria dispositivos do PNAS, que prevê a territorialização e regionalização do

atendimento  socioeducativo,  de  modo  que  a  execução  das  MSE's  possa  ocorrer  em

localidades próximas à comunidade onde reside o adolescente e seus familiares, permitindo

exatamente essa aproximação.

6.1.2 FATORES EXTERNOS ESTRITAMENTE PEDAGÓGICOS

De uma maneira geral, os fatores estritamente pedagógicos são de origem interna,
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porque se relaciona diretamente com a atividade escolar. No entanto, alguns fatores dizem

respeitos a atribuições da SEE/PB, sendo portanto externo à EAS, os quais serão analisados

na sequência.

A EAS utiliza um  material didático descontextualizado, o qual, também por isso,

segundo relatos de alguns professores, é pouco utilizado. Já foi explicado que a EAS recebe

os livros, encaminhados pela SEE/PB, do programa da Educação de Jovens e Adultos – EJA,

os quais foram idealizados para pessoas consideradas fora da idade escolar – nos termos do

artigo 37 da LDB –, o que não corresponde à maioria dos casos encontrados na EAS. Apesar

das graves deficiências no nível de letramento dos educandos, ele se encontram, formalmente,

na  maioria  dos  casos,  enquadrados  na  faixa  etária  correspondente  ao  seu ano (ou  série)

escolar.

Reconhece-se que o material didático da EJA contempla a realidade socioeconômica

na qual estão inseridos os adolescentes internos – o que já representa um avanço no caminho

da contextualização –, mas o fato é que a questão central do contexto socieducativo é “o

conflito  com a lei”.  Esse aspecto,  que é relevante, diferencia e  individualiza  a  demanda

encontrada na EAS, em relação a uma escola inserida na EJA ou em qualquer outro programa

educacional. Precisa-se admitir categoricamente que o contexto socieducativo é único e não se

assemelha a nenhum outro.

Por  esse  motivo,  defende-se  a  elaboração  de  um  material  didático  próprio,

contextualizado à demanda socioeducativa, como fora construído em relação à EJA. A esse

respeito, as Diretrizes Nacionais para a EDH (artigo 4º, inciso IV) incorporam, como uma de

suas dimensões, a utilização de “materiais didáticos contextualizados”.

Se  a  realidade  educacional  brasileira  (marcada  historicamente  por  alta  evasão

escolar  e  descontinuidade  do  processo  de  escolarização)  reclamou  a  necessidade  da

elaboração de um material didático específico para a escolarização de jovens e adultos fora da

idade  escolar,  entende-se  que  o  contexto  socioeducativo  também  possui  necessidades

suficientemente  importantes  para  receber  uma  atenção  especial  e  individualizada  neste

sentido.  Publicação  do  IPEA (2015)  revelou  que,  em  2013,  existiam mais  de  20  mil

adolescentes privados de liberdade no Brasil, cumprindo MSE. Em 2010 esse número era de

menos de 18 mil, e em 1996 era de pouco mais de 4 mil (DHESCA BRASIL, 2012). Todos

vivenciando uma realidade social dramática, com repercussões trágicas, para eles próprios,

como também para toda a sociedade.

Ainda mais comprometedor é a  carga horária de aulas com a qual a EAS se vê

obrigada  a  trabalhar,  não  por  sua  vontade,  mas  por  fatores  externos  que  adiante  serão
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alegados.

Já foi descrito que o tempo diário de aula para cada educando é de cerca de 1 (uma)

hora por dia, e em apenas quatro dias por semana (segundas, terças, quintas e sextas), porque,

nas quartas-feiras, a escolarização é interrompida (como também muitas outras atividades),

por causa da visita dos familiares.

Vale aqui um simples cálculo aritmético, para se perceber que, em uma semana, os

adolescentes da EAS estudam o equivalente a um único dia de aula, comparado a uma escola

regular, fora da unidade. Da mesma forma, o somatório do tempo de um mês de aulas, na

EAS, assemelha-se ao de uma única semana, em uma escola tradicional, externa ao CSE. Ou

seja, a EAS trabalha com uma apenas 25% (vinte e cinco por cento) ou 1/4 (um quarto) do

tempo de que dispõe uma escola “normal”!  Pergunta-se:  como escolarizar com qualidade

nessas condições? Como seria possível realizar um bom trabalho educacional com um tempo

tão reduzido? Como ensinar, avaliar e aprovar (ou reprovar) um educando, com a realização

de tão poucas atividades? Definitivamente, a EAS não tem tempo para trabalhar.

A resolução desse problema parece uma das mais complicadas, porque é resultado

principalmente da atuação conjunta de dois fatores (de origem externa, inclusive): a rivalidade

das facções e a superlotação, já analisadas. Obviamente que, se não houvesse a necessidade de

separar os educandos em dois grupos rivais, poder-se-ia trabalhar com todos eles no período

inteiro  (manhã ou tarde),  sem a corriqueira interrupção,  para a saída e entrada de novos

estudantes (conforme já relatado). Por outro lado, se a quantidade de adolescentes internos

fosse compatível com a capacidade de acolhimento da unidade, ou seja,  se não houvesse

superlotação (que atinge o patamar de mais de 100%, como já informado), poder-se-ia separar

as facções em períodos opostos de trabalho (Okaida pela manhã e EUA à tarde, por exemplo),

permitindo também a possibilidade do estudo sem interrupções no período.

Já se defendeu que ao CSE não deveria funcionar com uma superlotação em níveis

tão altos. A consequência da elevada quantidade de discentes para o trabalho de escolarização

é severa, como se vê. Vale aqui a sugestão de ampliação da estrutura escola – acrescentando

turmas ou construindo um anexo – para permitir a recepção simultânea de uma quantidade

maior de estudantes. Há amplo espaço disponível no entorno da EAS e não parece representar

uma obra de custo elevado.

Um outro fator gera grandes transtornos para a EAS, ao qual a escola é obrigada a se

adaptar, qual seja, a alta rotatividade dos internos durante o ano letivo, como já mencionado.

Ingressos e egressos na unidade de internação entram e saem constantemente, durante todo o

ano, sem nenhuma correspondência com o ano letivo. Acompanhamentos pedagógicos são
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subitamente  iniciados  e  interrompidos,  em  qualquer  mês  do  ano.  Há  uma  constante

convivência  com  a  descontinuidade  da  escolarização, característico  da  dinâmica

socioeducativa.

Tal situação ocasiona problemas, especialmente de cunho avaliativo de progressão,

importantes. Como aprovar ou reprovar um estudante que foi admitido durante o ano letivo,

em maio ou junho, por exemplo? Como avaliar um educando que ingressa ou egressa no meio

de  um  bimestre  escolar  incompleto,  quando  não  foi  submetido  a  todas  as  avaliações

regulares?  Essas  e  outras  questões  são  debatidas  e  decididas  em  conjunto,  pela  equipe

pedagógica, nas reuniões periódicas que realiza.

Além disso, considerando a “gestão escolar” outro fator estritamente pedagógico,

por  dizer  respeito  diretamente  ao  funcionamento  das instituições  de  ensino,  incluída  no

planejamento e organização do trabalho pedagógico das escolas, identificou-se a direção não

exclusiva da EAS,  como um fator que prejudica a eficiência do trabalho de escolarização

desenvolvido por ela, cuja origem é externa, conforme será justificado.

Já foi  explicado que a EAS é composta por 04 (quatro) anexos, de igual  nome,

localizadas em cada uma das quatro unidades de internação da cidade de João Pessoa, e que

todas elas estão sob a direção de uma única pessoa, que se dedica ao gerenciamento dos

quatro anexos, dos quatro estabelecimentos educacionais.

O pesquisador é obrigado a concordar com as queixas da diretora e professores já

apresentadas, quando da descrição da experiência de campo. O funcionamento da cada uma

das quatro unidades é complexo, recheado de dificuldades as mais variadas, demandando

necessariamente,  na avaliação do investigador,  dedicação exclusiva de um gestor escolar.

Muitas questões deixam de ser decididas e resolvidas imediatamente, porque a diretora não

está presente naquele momento, uma vez que se encontra trabalhando em um dos outros

anexos. Impreterivelmente, faz-se necessária a presença constante de um diretor,  um para

cada anexo, para que seja dado o suporte administrativo necessário à instituições de ensino.

Além do volume de trabalho, uma outra questão reclama a direção exclusiva em

cada um dos anexos da EAS: a demanda diferenciada encontrada nas unidades. Foi relatado

pelos professores e pela diretora, especialmente durante o curso de formação, que cada anexos

tem uma dinâmica própria, diferenciada, de trabalho. A forma de se trabalhar com a população

feminina (da Casa Educativa) é bastante distinta da dos homens. A unidade de internação

provisória (CEA) pressupõe uma passagem rápida pela instituição (de no máximo noventa

dias),  executando-se  um  trabalho  pedagógico  de  transição  e  adaptação.  A unidade  com

pessoas a partir dos 18 anos (CEJ), portanto, com educando não mais adolescentes, também
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demanda  uma  manejo  diferenciado.  O  CSE,  por  sua  vez,  possui  suas  características  e

necessidades próprias, já descritas.

Portanto,  formas  distintas  de  trabalho  reclamam  gestões  distintas  por  pessoas

distintas. Os quatro anexos não podem ser considerados partes integrantes de uma mesma

instituição de ensino, porque, de fato, o funcionamento é diferente em cada um deles. A ideia

de “anexos” faz referência, por analogia, às filiais de uma mesma empresa, gerenciadas pela

matriz  (gestão  única).  Ocorre  que,  nesse  caso,  todos  os  estabelecimentos  possuem

normalmente uma única forma de trabalho, comercializando os mesmos produtos ou serviços,

para consumidores de um mesmo perfil de mercado. Mas esse não é o caso da EAS: cada

anexo  funciona  como  um  estabelecimento  distinto,  uns  dos  outros.  São,  na  verdade,

utilizando-se dessa analogia, “empresas” distintas. A gestão, portanto, deve ser igualmente

distinta, para o bem da qualidade e da eficiência das atividades de escolarização.

Ademais,  a  presença  constante  de  um(a)  diretor(a)  em  cada  um  dos  anexos

estimularia a comunicação permanente e diária com os diretores(as) das respectivas unidades

de internação, colaborando para a superação dos problemas de fraca intersetorialidade, já

analisado,  aproximando  os  gestores.  Poderia  o(a)  diretor(a)  da  escola,  diariamente,  por

exemplo, atuar diplomaticamente ou intersetorialmente, para que a rotina de atividades na

unidade de internação fosse cumprida a seu tempo, na tentativa de que o horário de início das

aulas não sofresse atraso, entre outros.

Em entrevista com a gerente da GEEJA, e questionada a esse respeito, ela informou

que, por motivos legais, não seria possível a instituição de um diretor para cada anexo, em

razão do número insuficiente de estudantes em cada um dos estabelecimentos. Explicou, a

gestora,  que pequenas  escolas,  de comunidade discente  reduzida,  devem funcionar  como

anexos de escolas maiores, da proximidade, submetendo-se à direção dessas. Enfim, o número

de alunos não permitiria, por vedação legal, a instituição de um diretor para cada unidade da

EAS.

Mais uma vez, aqui, levanta-se a alegação da semelhança da forma de trabalho.

Certamente, os anexos de escolas “regulares”, situadas fora das instituições socioeducativas,

possuem  um  padrão  de  funcionamento  semelhante,  justificando  e  tornando  adequada  a

direção  única  do  estabelecimento  principal  sobre  o  considerado  anexo.  O  legislador,

obviamente,  não pensou na realidade socioeducativa quando estabeleceu essa regra geral,

porque a socioeducação é situação específica. Necessita-se, portanto, da criação de regras

específicas para situações excepcionais.  Não deve o social  se adaptar  ao jurídico,  mas o

contrário!
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Se a SEE/PB ou o governo do estado não possuírem competência administrativa e

regulamentadora para excepcionar a referida regra geral, no sentido de permitir a instituição

“formal” de um diretor, para cada anexo da EAS, poder-se-ia pensar na constituição de um

“diretor  informal”,  que assumiria,  de fato,  a gestão de cada um dos anexos, mesmo sem

possuir  esse  título.  Ou,  talvez,  um  ato  administrativo  de  “delegação  de  competência”

(mediante portaria, por exemplo) pudesse eleger um “diretor substituto” dentro de cada anexo,

que assumiria formalmente as atribuições de direção, quando da sua ausência do diretor titular

no interior da escola. Dessa forma, poderia haver uma gestão independente em cada anexo

(mesmo que com outra denominação), a qual assumiria as funções e a competência legal de

um diretor, responsabilizando-se, inclusive juridicamente, pela prática dos seus atos.

O  investigador  está  convicto  de  que,  havendo  interesse  e  empenho  político-

administrativo,  o  governo  do  estado  da  Paraíba  conseguiria,  por  ato  normativo  interna

corporis, modificar a situação da direção da EAS, que constitui um problema, seja através da

proposta anteriormente sugerida, seja por qualquer outro meio.

Passa-se,  agora,  dando  continuidade  à  análise  dos  fatores  externos  estritamente

pedagógicos, identificar elementos que foram considerados positivos nesse contexto.

A SEE/PB deve ser reconhecida pela importante iniciativa de promover o primeiro

curso de  capacitação de professores da socioeducação. É verdade que se demorou muito

tempo para que fosse dado esse passo, no entanto, espera-se que seja o início de uma rotina

administrativa  no  calendário  de  atividades  da referida  Secretaria.  A despeito  das  críticas

apresentadas, relacionadas especialmente a aspectos metodológicos, julga-se como positivo o

referido curso, uma vez que deu oportunidade para todos os profissionais refletirem sobre o

seu trabalho, em conjunto e, juntos procurarem soluções.

A esse respeito relembre-se que as diretrizes nacionais para o atendimento escolar

em medidas socioeducativas (Resolução nº 03/2016, do Conselho Nacional  de Educação)

estabelece que “a Educação em Direitos Humanos deve ser componente curricular obrigatório

nos cursos de formação inicial e continuada” dos professores que atuam na socioeducação

(artigo 20).

Apesar de a EDH não ter sido formalmente contemplada, como um componente

curricular  obrigatório,  no  referido  curso,  conforme prevê  o  documento  anteriormente

mencionado,  reconhece-se que,  mesmo indiretamente,  assuntos relacionados  a  essa teoria

foram,  na  visão  do  pesquisador,  abordados  e  debatidos  satisfatoriamente,  influenciado

principalmente pela formação de base freireana assumida pela instrutora.

Incluiu-se o  PPP do CSE como um fator externo, porém de natureza estritamente
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pedagógica, porque, afinal, trata de estabelecer especificamente o planejamento pedagógico

da unidade de internação como um todo – o que não se confunde com o PPP da EAS, que

também deve ser elaborado e ainda não foi construído, inclusive.

Em setembro de 2015 o investigador foi surpreendido, durante a pesquisa de campo,

com o evento de apresentação do recém-inaugurado PPP do CSE, realizado no auditório da

unidade, o qual se teve a oportunidade de presenciar. Foi um dia de festa, comemoração e

muita propaganda em relação ao PPP. Encaminharam alguns adolescentes para o auditório

nesse  dia,  contando  com a  apresentação  da  oficina  de  violão.  Estavam presentes  vários

representantes da diretoria técnica FUNDAC e de outras instituições.

Inegavelmente  que a criação do  primeiro  PPP do CSE representa  um avanço e

demonstra comprometimento administrativo da FUNDAC, razão pela qual foi incluído esse

como um fator positivo de avaliação. No entanto – não desmerecendo o PPP –, ressalte-se que

a  maior  preocupação  do  investigador,  que  aliás  motivou  a  realização  indispensável  da

pesquisa de campo, foi a possibilidade da constatação do real sobre o formal ou ideal. Não

interessa tanto, para os objetivos traçados pela pesquisa, os documentos, mas as vivências e

experiências concretas, que são o que, de fato, ensina.

Não é relevante para esta pesquisa, por exemplo, a previsão no texto do referido PPP

de que os cursos de formação inicial e continuada para todos os profissionais que atuam no

CSE serão vistos como prioridade. Interessa que, de fato, a carência de cursos de formação e

capacitação para os profissionais da unidade de internação (especialmente os AgSE) é uma

realidade, que constitui  um problema. Por essa razão é que não se ocupou em detalhar o

estudo do referido documento (anexo B). Arriscar-se-ia dizer que, em sua grande parte, o PPP

do CSE não é efetivamente executado na unidade de internação.

Ao que mais interessou, esses foram os fatores externos de interferência (positiva e

negativa) no processo de escolarização desenvolvidos pela EAS, a partir das observações de

campo e os referenciais teóricos e normativos da EDH, os quais foram sistematizados no

quadro a seguir.

QUADRO II
ANÁLISE DE DADOS – FATORES EXTERNOS

FATORES EXTERNOS

Não estritamente pedagógicos Estritamente pedagógicos

Negativos • Superlotação;
• Maus-tratos no CSE;
• Perfil dos AgSE;

• Material didático descontextualizado;
• Carga horária de aulas;
• Alta rotatividade dos internos; e
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• Rivalidade entre as facções;
• Fraca intersetorialidade; e
• Questão salarial.

• Direção não exclusiva da EAS.

Positivos
• Acompanhamento psicossocial;
• Cursos e oficinas; e
• Visita das famílias.

• Capacitação de professores; e
• PPP do CSE.

Agora, conforme havia-se definido, passa-se à análise dos fatores considerados de

origem interna, seguindo a mesma categorização apresentada.

6.2 Fatores Internos

Também a escola tem suas vivências próprias, sua dinâmica de trabalho – distintas

do CSE – com as virtudes e fragilidades inerentes a todo ambiente educacional. O olhar do

pesquisador se manteve atento a esse que é campo principal  de investigação: a EAS, em

virtude dos fins propostos pela pesquisa. Mesmo as análises externas foram problematizadas

em razão das repercussões no processo de escolarização, objeto maior de avaliação.

Por  meio  da  observação  participante,  o  pesquisador  pôde  conhecer  o  “chão  da

escola”, os sujeitos envolvidos no processo pedagógico e a forma de trabalho da instituição de

ensino. Reitera-se que as críticas foram feitas com serenidade, considerando-se as grandes

dificuldades e os desafios impostos a esse trabalho educacional.

Coube, portanto, ao pesquisador identificar fatores internos (positivos e negativos)

de influência ao processo de escolarização, elencados e analisados a seguir.

6.2.1 FATORES INTERNOS NÃO ESTRITAMENTE PEDAGÓGICOS

Por razões obvias, os fatores internos são normalmente estritamente pedagógicos (de

acordo com a categorização apresentada), porque afinal, estão inseridos no ambiente escolar.

No entanto, identificou-se, no âmbito da EAS, fatores não estritamente pedagógicos, mas que

acarreta boas consequências no processo de escolarização.

Na  avaliação  do  investigador,  os  fatores  de  origem  interna  e  não  estritamente

pedagógicos, foram todos considerados positivos ao processo de escolarização da EAS, os

quais passam-se a analisar.

Primeiramente,  deve-se dizer  que a  EAS esforça-se para  se mostrar  um espaço

diferenciado  em  relação  ao  CSE,  de  maior  respeito  mútuo  entre  as  pessoas,  e  tem,  na

avaliação  do  pesquisador,  de  certo  modo,  conseguido.  As  observações  convenceram  o

pesquisador  de  que,  mesmo diante  das  interferências de  origem  externa,  já  relatadas,  o
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ambiente da EAS reveste-se de um certo frescor, de uma certa suavidade que, em alguma

medida, contrasta com o clima institucional da unidade de internação que a circunda, e tem-se

a impressão que isso é percebido pelos adolescentes.

Quer-se dizer que a EAS preocupa-se com o  respeito à dignidade dos educandos,

sendo essa  uma proposta  pedagógica  consciente  da escola.  Tem-se esse  cuidado;  fala-se

explicitamente  sobre  isso.  Há um propósito  específico  da instituição  de ensino,  tanto  da

direção, quanto do corpo docente, com a valorização da dignidade dos adolescentes, porque

julgam isso  importante.  Esse foi,  aliás,  um discurso  recorrente  no  curso  de capacitação.

Durante as atividades, ouviu-se muitas falas, por parte dos professores, no sentido de que os

estudantes devem ser respeitados, independentemente do que tenham praticado para estar ali,

ideia que era prontamente compartilhada e reforçada pelos colegas.

Essa sensibilização dos profissionais surpreendeu positivamente as expectativas do

pesquisador.  Há,  de  uma  maneira  geral,  uma  conscientização  para  o  reconhecimento  e

valorização da dignidade dos adolescentes, que se aproxima, em muitos casos, a uma postura

de engajamento e militância ideológica em favor dos internos. Não raro, os professores atuam

como porta-vozes, em defesa dos internos, perante o CSE e outras instâncias.

Algumas falas dos adolescentes sinalizam, talvez, um reconhecimento coletivo por

parte da comunidade discente, em relação a esse respeito e valorização da dignidade. Uma

educadora relembra a fala de um educando: “a gente não vai fazer nada com a senhora, não,

professora.  Vocês  trata bem  a  gente”.  O  pesquisador  também  teve  a  oportunidade  de

presenciar a fala de um interno em sala de aula: “aqui é bom, professora, mas lá dentro...”.

Em  todo  o  tempo  de  duração  das  observações  na  EAS,  o  investigador  não

presenciou nenhum ato dos profissionais que contradissesse o que aqui se sustenta.

Considera-se essa atitude de respeito e valorização da dignidade entre os sujeitos da

aprendizagem um fator que, apesar de não classificado como estritamente pedagógico, o é em

sentido  amplo,  porque  educa,  porque  ensina  regras  de  comportamento  e  convivência,

fundamentais para a vida em sociedade, sendo essa uma das preocupações da EDH. Pode-se

dizer, portanto, que, de uma maneira geral, a conscientização dos professores se aproxima das

concepções pedagógicas da EDH.

Um  outro  fator,  atrelado  a  esse,  merece  ser  referido  neste  momento:  o  perfil

ideológico dos professores.

De uma maneira geral, identificou-se que a formação ideológica dos professores tem

suas raízes no pensamento de esquerda, notadamente presente nas universidades, por onde

todos passaram. Em ocasiões, até mesmo informais, com esses profissionais, pareceu claro o
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posicionamento  ideológico  dos  mesmos,  especialmente políticos,  mas  que  se  estendem

também  para  suas  concepções  pedagógicas.  Críticas  a grupos  políticos  neoliberais  e

conservadores  brasileiros  foram feitas,  E,  no campo educacional,  muitos  mencionaram o

educador  Paulo  Freire,  que,  como  se  sabe,  foi  defensor  de  uma  educação  libertadora,

progressista,  explicitamente contrária ao pensamento neoliberal  (FREIRE,  1996),  mas, do

contrário, foi fortemente influenciado pelo pensamento socialista. Até mesmo o professor de

religião (católico) demonstrou afinidade com o pensamento do filósofo e teólogo Leonardo

Boff, um dos ícones do movimento que ficou conhecido como “teologia da libertação”, cuja

matriz ideológica segue essa mesma linha.

Identificou-se esses fatos como positivos, porque são favoráveis à implementação

dos princípios da EDH no processo de escolarização da EAS, uma vez que, também a EDH,

como já foi argumentado, guarda aproximação com o pensamento freireano e com a teoria

crítica, de matriz marxista.

No entanto, no que se refere à metodologia de trabalho, a EAS se aproxima mais da

escola  tradicional,  como  ver-se-á  em  breve,  revelando  um  certo  distanciamento  entre  o

pensamento progressista e as práticas conservadores, no cotidiano da vida escolar.

6.2.2 FATORES EXTERNOS ESTRITAMENTE PEDAGÓGICOS

Tratar-se-á agora do funcionamento da escola propriamente dita, analisando suas

práticas pedagógicas, apresentando separadamente o que foi identificado como colaborativo e

prejudicial para a escolarização dos educandos da EAS.

De uma maneira  geral,  a  EAS trabalha com uma  metodologia tradicional,  com

poucas  inovações  pedagógicas.  Há  uma  preocupação  maior  dos  professores  com  a

transmissão  dos  conteúdos  curriculares  das  respectivas  disciplinas,  em  detrimento  da

problematização  desses  conteúdos.  Ou  seja,  não  apenas  os  materiais  didáticos  são

descontextualizados; as aulas também o são. Pouco se fala sobre a vida dos educandos, da sua

realidade social,  do conflito  com a lei,  das perspectivas  de mudança,  enfim,  a  educação

ministrada na EAS segue o padrão tradicional do “ensino pelo ensino”,  desconectado dos

problemas reais que afetam a comunidade discente.

A citada resolução que estabelece as diretrizes nacionais para o atendimento escolar

em MSE's enfrenta bem essa questão ao definir categoricamente que:

O  atendimento  escolar  de  adolescentes  e  jovens  em
cumprimento de medidas socioeducativas tem por princípios:
[...] o desenvolvimento de  estratégias pedagógicas adequadas
às necessidades de aprendizagem de adolescentes e jovens, em
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sintonia com o tipo de medida aplicada.

Todo e qualquer processo pedagógico, portanto, deve estar adequado à realidade

social na qual estão inseridos os educandos, o que definitivamente não ocorre na EAS.

Ouviu-se até um discurso, por parte da direção, como também de alguns professores,

em relação ao desejo de implementar uma proposta curricular específica para a EAS, bastante

mencionado no curso de capacitação, mas que não fora implementado.

Tragicamente, em grande medida – muito embora tenha-se encontrado exceções –, o

modelo dos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos na EAS se assemelha ao muito

bem  intitulado  por  Paulo  Freire  (1987)  como  “educação  bancária”,  numa  dinâmica

pedagógica  improfícua,  onde  o  professor  assume  uma  postura  meramente  narrativa  e

desconexa da realidade, cabendo ao aluno a tarefa de memorização mecânica das informações

transmitidas. Há diálogo – em sentido objetivo – entre os sujeitos, mas não há participação

efetiva – subjetivamente considerada – no processo de aprendizagem.

Exemplo disso é a frequente utilização de cópias pelos educandos. Aliás, percebeu-

se,  através das  observações  participantes  em sala de aula,  que a  maior  preocupação dos

estudantes da EAS era copiar o que o professor escrevia no quadro-negro, considerado como

sinal  de bom aproveitamento das aulas pelos adolescentes.  Com tristeza afirma-se que a

passagem dos educandos pela EAS pode ser resumida como uma curta experiência de cópia,

salvo exceções.

Por esta  razão,  o  pesquisador defende que se faz  necessário  ousar,  haja  vista a

consciência de que essa forma tradicional  de educação é fracassada. É imperioso fazer  a

experiência da mudança, mesmo arriscando-se ao erro. Analisando bem, errado já está há

muito  tempo!  Permanecer  nesse  erro  inerte  e  pacato, mas,  ao  mesmo tempo,  gritante  e

desesperador,  é  ato  de  irresponsabilidade  com  a  educação,  em  última  análise,  com  os

educandos. Não é justa a educação do “faz de conta”. O tempo da aula é momento precioso de

encontro, de troca, de mudança, e não pode ser desperdiçado com protocolos inúteis. A EDH,

talvez mais do que qualquer outra, não aceita esse conformismo metodológico.

A ousadia do pesquisador deseja que a EAS se preocupe mais com a vida e o

contexto  social  dos  adolescentes  do  que  propriamente  com  os  conteúdos  formais  de

aprendizagem. Ou a educação enfrenta, com prioridade, a dramática realidade por que passam

os educandos, ou continuará covarde e inútil. Os conteúdos centrais de trabalho diário da EAS

deveria ser  explicitamente,  por  exemplo,  “privação de liberdade”,  “consumo e tráfico de

drogas”, “violência e criminalidade”, “responsabilização pelos próprios atos”, “discriminação
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e exclusão social”, “possibilidades de futuro”, entre tantos outros. Entorno desses conteúdos

centrais, seriam inseridos os conhecimentos formais das disciplinas, e não o contrário. As

diretrizes nacionais para a EDH preceitua que “a Educação em Direitos Humanos tem como

objetivo central a formação para a vida e para a convivência” (art. 5º).

Obteve-se informações, durante a pesquisa de campo, que vários internos se recusam

a  frequentar  a  escola,  por  falta  de  interesse.  Mas  será  que  a  escola  está  se  fazendo

interessante? Será que esses adolescentes têm razão em alguma medida? A escola precisa,

antes de mais nada, ser desejada. A educação deve ser sedutora, mas está sem graça, sem

graciosidade, sem paixão.

Deve-se reconhecer também que negligenciar demais os conteúdos formais acarreta

problemas para  a  escolarização,  porque,  afinal,  precisa-se enquadrá-los  em um dos  anos

formais de ensino. A escola presente no contexto socioeducativo deve, também prepará-los

para escolarização regular, fora da unidade de internação. Há neste contexto, uma sequência

de conteúdos formais de ensino, que devem, de alguma forma, ser contemplados.

Havia uma esperança, por parte da direção e professores da EAS, em relação ao

curso  de  capacitação  do  qual  participaram,  para  que,  lá,  fosse  elaborado  uma  proposta

metodológica específica para a socioeducação, o que não ocorreu.

Deve-se ter em mente que o SINASE é recente no Brasil, remetendo ao ano de 2012,

motivo pelo qual essa política pública ainda pode ser considerada em formação. E em relação

à escolarização propriamente dita, somente em maio de 2016 é que foi aprovada uma norma

que  trata  especificamente  sobre  o  atendimento  escolar  na  MSE  (Resolução  nº  03/2016,

CNE/CEB)  e,  ainda  assim,  sem  descrever  procedimentos  metodológicos  de  ensino  e

aprendizagem.

Portanto, a escolarização na socioeducação é um campo recente e em construção,

carente de novas experiências, que devem ser buscadas e implementadas, como alternativas

mais eficazes em relação aos métodos tradicionais. Esse é um dever da EAS.

Outra questão identificada foi  a  ausência de PPP na EAS.  Segundo informação

colhida da diretora,  esse é  um desejo  antigo da escola,  mas que ainda não conseguiram

concretizar.

A  esse  repeito,  é  salutar  a  recomendação  prevista  nas  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação Básica (Resolução nº 04/2010, CNE/CEB), quando assevera que

“o projeto político-pedagógico [...] deve contemplar [...] o diagnóstico da realidade concreta

dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no espaço e no tempo” (artigo 44).

Talvez o futuro processo de elaboração do PPP da EAS possa levá-los a pensar
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propostas  pedagógicas  diferenciadas,  estrategicamente  adequadas  à  realidade  dos

socioeducandos.

Apesar  de não haver  um PPP formalizado pela EAS,  ela possui  uma forma de

trabalho  definida,  organizada e  assimilada  pelos  professores,  os  quais  souberam explicar

muito  bem  o  funcionamento  administrativo  e  pedagógico  da  escola,  transmitindo  ao

pesquisador um alto grau de apropriação. Acredita-se que essa apropriação seja resultado da

gestão democrática implementada pela direção, a seguir analisada.

De fato,  poder-se-ia dizer que há uma  gestão democrática na EAS.  A diretora é

respeitada e bem-aceita pelos professores, exercendo uma gestão baseada na liderança e não

na autoridade. Procura sempre pedir a ajuda e opinião dos docentes nas decisões importantes

da escola, fazendo com que os professores sintam-se participantes, de fato, da gestão escolar.

Para nós, ajuda bastante nessa coesão da gestão o fato de que a diretoria é um cargo

rejeitado  pelos  professores,  em  razão  dos  graves  problemas  que  enfrenta  a  EAS,  como

também a grande responsabilidade inerente a essa função, perante as várias instituições de

controle e fiscalização. Portanto, não há disputa pela diretoria, do contrário,  um apoio da

equipe  docente,  para  quem,  corajosamente,  aceita  esse desafio.  A gratificação  é  também

inexpressiva,  desencorajando  ainda  mais  supostos  pretendentes.  A diretora  –  que  já  era

professora antiga da instituição, antes de assumir o cargo – explicou que nem ela mesma

queria essa função, mas que aceitou motivada pelo pedido e apoio dos professores.

Há  muitas  reuniões  de  planejamento  na  EAS,  por  causa  da  interrupção  das

atividades escolares às quartas-feiras (o dia da visita), ficando a escola dedicada a encontros

pedagógicas, os quais ora são restritos unicamente à equipe da unidade anexa do CSE, ora

reúnem professores de todas os quatro anexos da EAS, contando sempre com bom quórum e

participação efetivas dos docentes.

Deve-se dizer que essa referida democratização da gestão é restrita aos docentes,

excluindo-se da esfera de participação os educandos, o que desrespeita orientações da LDB,

diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e para a EDH, as quais preveem a

participação efetiva da comunidade discente na gestão e organização escolar.

No  entanto,  mesmo  com  essa  limitação,  já  se  considera  a  participação  dos

professores  na gestão escolar  um sinal  de  democracia,  que contribui  com o processo de

escolarização dos adolescentes.

A EAS é um ambiente aberto à iniciativa dos professores. Por isso, eventualmente,

alguns docentes realizam projetos na instituição, conforme já relatado. Se os professores não

contam com um apoio incisivo da direção para a organização e execução dos projetos, pode-
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se dizer, pelo menos, que ela não lhes impõe empecilhos.

A transversalidade  é  marca  importante  nesses  projetos,  porque  contam  com  a

colaboração de professores de diversas disciplinas em torno do mesmo objetivo, parecendo

mais interesse aos olhos dos adolescentes. Pelo que se pôde perceber, os projetos foram as

únicas  atividades  que conseguiram,  de  fato,  integrar  docentes  e  discentes  da  instituição.

Lembre-se  que  a  transversalidade  é  um dos  princípios  da  EDH (Resolução  nº  01/2012,

CNE/CEB, artigo 3º, VI), devendo ser fomentada em todas as instituições de ensino.

Enfim, os projetos causaram boa impressão. Será esse um caminho importante para

pautar  a atuação pedagógica da EAS? Será que um projeto político-pedagógico,  centrado

estrategicamente  na pedagogia  de projetos,  não  representaria  uma boa  alternativa  para  a

escolarização desenvolvida na EAS? É preciso buscar outros caminhos. E apostar no novo!

O fato é que os projetos ainda são tratados como periféricos e eventuais na escola,

fruto de trabalho e iniciativa individuais, e não de maneira institucional.

Agora,  apresentar-se-á no quadro a seguir  a sistematização dos fatores internos,

distribuídos nas categorias de análise preestabelecidas.

QUADRO III
ANÁLISE DE DADOS – FATORES INTERNOS

FATORES INTERNOS

Não estritamente pedagógicos Estritamente pedagógicos

Negativos –
• Metodologia tradicional; e
• Ausência de PPP na EAS.

Positivos
• Respeito à dignidade dos educandos;
• Perfil ideológico dos professores.

• Gestão democrática na EAS; e
• Projetos.

Feito isso, segue-se com a conclusão da pesquisa, apresentando as considerações

finais.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chega-se ao desfecho dessa pesquisa, que rendeu aprendizados e descobertas.

Aprendeu-se que a negligência para com a infância negra, pobre e marginalizada é

histórica no Brasil, e que o reconhecimento da sua dignidade é uma construção permanente,

com avanços e retrocessos, demandando o engajamento de cada cidadão, da sociedade civil

organizada  –  com destaque para  os  movimentos  sociais  –,  do  Estado  e  dos  organismos

internacionais.

No cenário internacional, foi percorrido um longo trajeto, que envolveu violações de

direitos humanos, denúncias, diplomacia e negociações em torno da questão da infância, ao

longo  do  qual  documentos  internacionais  foram  afirmando  direitos  para  a  população

infantojuvenil, culminando com a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança de

1989 e o reconhecimento da Doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente.

No Brasil,  o  Estatuto da Criança e do Adolescente nasce em 1990, inspirado na

referida doutrina, representando um novo paradigma de proteção à infância, porque, enquanto

comando normativo, compromete o Estado e a sociedade com a defesa e a promoção dos

direitos desse grupo social. Que o Sistema de Garantia de Direitos é fruto dessa legislação

protetiva, o qual necessita da atuação intersetorial de diversos poderes e diversos órgãos de

todas as esferas de governo, para que as políticas públicas se constituam, de fato, em uma

rede de proteção da população infantojuvenil.

Segundo o referido Estatuto, ao adolescente que cometer ato infracional – descrito

pela legislação como crime ou contravenção –, após a instauração de um procedimento, no

qual lhe seja assegurado ampla defesa, poder-lhe-á ser aplicado medidas socioeducativas, as

quais possuem um caráter pedagógico e não punitivo. Que a medida socioeducativa mais

gravosa e excepcional  é a privativa de liberdade – chamada de internação –,  a qual  terá

duração de, no máximo, três anos.

Em 2012, foi instituído no Brasil o Sistema de Atendimento Socioeducativo, o qual

organizou e regulamentou as políticas públicas destinadas à apuração do ato infracional e

consequente execução das medidas socioeducativas, visando à responsabilização, integração

social  e  desaprovação  da  conduta  infracional.  Que  o mesmo constitui-se  de  subsistemas

estaduais e municipais, de acordo com a distribuição de competências, cabendo aos estados a

execução das medidas socioeducativas de internação.

A edição de normas jurídicas não é garantia de efetivação de direitos, haja vista que,

no Brasil, mais de 23 mil adolescentes cumprem medida privativa de liberdade em unidades

socioeducativas  de  internação,  cujas  condições,  de  uma  maneira  geral,  são  trágicas,
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constituindo grave violação de direitos humanos.

Viu-se que, durante a internação, os adolescentes devem receber, obrigatoriamente,

escolarização; que essa exigência decorre e revela a natureza pedagógica da medida; e que a

educação assume, portanto, um papel não suficiente, mas indispensável, para o atingimento

dos fins propostos pela socioeducação.

A Educação em Direitos Humanos representa a estratégia pedagógica para a defesa e

promoção dos direitos humanos, a qual encontra fundamento na pedagogia crítica e prevê a

formação  ética,  crítica  e  política  do  indivíduo,  baseado  nos  princípios  da  dignidade,

igualdade, valorização das diferenças, laicidade do Estado, democracia,  transversalidade e

sustentabilidade  ambiental,  podendo  ser  trabalhada  disciplinarmente  e/ou

interdisciplinarmente no ambiente escolar.

A  EDH  visa  ainda,  através  da  utilização  de  uma  metodologia  adequada,  o

empoderamento do educando, a formação do sujeito de direitos e a construção da cidadania

ativa  no  indivíduo,  por  meio  do  fomento  ao  pensamento  livre  e  participativo,  crítico  e

reflexivo, voltado para a mudança da realidade e a transformação social.

Estudou-se que os documentos oficiais aproximam a socioeducação da Educação em

Direitos Humanos, porque, entre outros motivos, elegeram os direitos humanos como um dos

princípios norteadores da atividade socioeducativa, recomendaram a presença dessa temática

nos cursos de formação dos docentes que trabalham na socioeducação, e ainda selecionaram a

EDH como componente curricular obrigatório nesses cursos.

A pesquisa de campo revelou muitas surpresas e descobertas,  as quais  o  estudo

bibliográfico  não  seriam capazes  de  oferecer.  A realidade social,  quando  vista  de  perto,

sentida e vivenciada ao lado e no ambiente próprio dos sujeitos, adquire um sentido especial,

inspirador de percepções e análises genuínas.

O pesquisador se colocou curioso por conhecer o lugar e o trabalho dos respectivos

profissionais,  com um espírito  aberto,  colaborativo,  solidário.  Abandonou  a  postura,  que

normalmente  acompanha  defensores  de  direitos  humanos,  de  fiscalizador,  denunciante  e

crítico. Acredita-se que esse foi um diferencial para a experiência de campo, porque ganhou a

confiança  dos  sujeitos,  estabelecendo  boa  interação com  a  maioria  deles,  permitindo,

consequentemente a coleta de mais informações e maior aprofundamento das questões.

O  Centro  Socioeducativo  Edson  Mota é  a  unidade  de  internação  referência  no

estado, que acolhe adolescentes do sexo masculino, sendo a única construída conforme os

parâmetros  do  SINASE,  possuindo  boa  e  nova  estrutura.  Como toda  instituição  total,  é

fechada,  de  hierarquia  rígida  e  rotina  muito  bem definida,  preocupada  sobretudo com a
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segurança e a repressão de atentados, rebeliões e fugas. Verificou-se, durante o tempo de

pesquisa, bem como após o seu término, através de profissionais da que trabalham na unidade,

que o estado de superlotação é constante: a unidade, que foi projetada para acolher até 72

(setenta e dois) internos, abriga em média 160 (cento e sessenta), revelando uma superlotação

que ultrapassa o patamar dos 100% (cem por cento)!

Uma  característica  que  dinamiza  a  instituição  e  ameniza,  de  certo  modo,  o

isolamento dos internos, são as muitas atividades (cursos, aulas, oficinas) existentes, as quais

permitem um contato importante dos adolescentes com a comunidade. A equipe psicossocial

realiza um bom trabalho na unidade, prestando acompanhamento psicológico e apoio social

aos internos, buscando a manutenção ou resgate do vínculo familiar, que aliás tem um papel

fundamental de humanização e recuperação dos socioeducandos.

Os agentes socioeducativos pareceram a categoria profissional mais importante da

unidade, porque ela, muito mais do que qualquer outra, estabelece uma proximidade física

importante com os adolescentes, acompanhando-os em praticamente todos os momentos e

lugares. Tristemente, denúncias do Conselho Estadual de Direitos Humanos revelaram prática

de maus tratos e outras ilegalidades, por parte desses profissionais, tornando a permanência

dos internos muito mais difícil.

A rivalidade entre as facções, “Okaida” e “EUA”, é marcante na rotina da unidade,

uma vez que os integrantes de cada organização criminosa não podem se aproximar.  No

entanto,  registre-se que, em alguns momentos específicos,  constatou-se que esse encontro

acontece, como por exemplo, no ambiente de visita das famílias, durante os jogos de futebol,

nas oficinas de violão e em algumas aulas. A esse respeito, alguns profissionais acreditam que

essa aproximação é possível e que o CSE não deveria “alimentar” essa situação. Apesar de

não se sentir confortável para analisar esse problema, porque foge aos objetivos do presente

estudo, o pesquisador pensa que essa aproximação é temerosa e muito arriscada, haja vista

que essa rivalidade é intensa fora da unidade e alimentada dentro dela. É preciso, talvez, uma

análise menos idealista e mais realista da situação.

A Escola Estadual Professor Almirante Saldanha, localiza-se dentro do CSE e, por

esta razão, deve submeter-se às regras e rotinas desse. Essa relação de dependência opera

importantes  consequências  na  vida  escolar.  A autonomia  da  instituição  de  ensino  (que

normalmente é exercida pelas escolas não inseridas em unidades de internação) é seriamente

comprometida. Os horários e dias de aula, o encaminhamento dos educandos dos alojamentos

para as salas de aula,  o andamento ou suspensão das atividades escolares:  tudo está,  em

grande medida, dependente do bom funcionamento do CSE.
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O CSE se faz fisicamente presente na EAS, durante as aulas, através dos agentes

socioeducativos, que permanecem de prontidão nos corredores, fiscalizando e garantindo a

segurança durante as atividades escolares.  Isso constrange fortemente os socioeducandos,

sendo  talvez  o  maior  responsável  pelo  comportamento pacato  de  todos  os  alunos,

testemunhado pelo pesquisador. Há um outro interesse importante que justifica a disciplina

dos estudantes: qualquer ato caracterizado como “mau comportamento” será anotado em sua

ficha individual e analisado pelo juiz, quando for deliberar pela sua liberdade. Ou seja,  a

indisciplina retardará a liberdade do adolescente.

A EAS trabalha com uma carga horária  bastante reduzida,  porque,  no meio do

período, as atividades ficam interrompidas para a troca de alunos: saem os integrantes de uma

facção para a entrada da outra. E esse protocolo é demorado porque faz-se necessário revista

minuciosa de entrada e saída dos grupos. Essa dinâmica dá ao interno um saldo ínfimo de

apenas uma hora  de aula  por  dia,  totalizando quatro horas semanais,  haja  vista que nas

quartas-feiras não há aulas, porque o dia é dedicado à visita das famílias. Os professores

também são revistados antes e depois de sua atividade e não podem entrar na escola com

nenhum pertence (carteiras, chaves, celulares, nada).

Quanto  à  metodologia  de  trabalho,  a  EAS  segue  o  modelo  tradicional,  de

transmissão de conteúdos formais, em sua maioria descontextualizados, para uma apreensão

mecânica dessas informações, razão pela qual os processos de ensino e aprendizagem são

fortemente baseados na cópia pelos adolescentes dos textos escritos no quadro-negro, sem

qualquer reflexão crítica sobre eles.

Essas descrições da vida escolar,  melhores  detalhadas em seções  anteriores,  são

suficientes para se perceber a grande subordinação administrativa que a EAS tem para com o

CSE.  Essa,  talvez  seja  uma  característica  peculiar  ao  contexto  socioeducativo  (também

presente nas unidades prisionais), que não deve ser negligenciada. Pensar a escolarização na

socioeducação é considerar esses entraves intersetoriais. Por isso é que se deve buscar uma

atuação integrada e articulada da escola com a unidade de internação como um todo e os

demais serviços existentes.

No caso da Paraíba, há um agravante nessa relação EAS/CSE, porque as unidades de

internação do estado não são administradas pela Secretaria de Educação – como normalmente

acontece nos demais estados da federação –, mas pela FUNDAC, vinculada à Secretaria do

Desenvolvimento Humano. Há portanto uma ingerência de duas Secretarias nesse contexto:

uma  administrando  o  CSE  e  outra,  a  EAS.  Talvez  seja essa  uma  das  causas  da  fraca

comunicação entre as diretorias de ambas as instituições. A pesquisa de campo mostrou que
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CSE faz um trabalho à parte do desenvolvido da EAS. Faz-se necessário que se fortaleça essa

integração, uma vez que o bom resultado das políticas públicas socioeducativas se dará por

meio desse trabalho conjunto e dirigido ao mesmo fim socioeducativo.

A pesquisa foi surpreendida com a interrupção das atividades da EAS, ocasionadas

pela paralisação parcial do trabalho dos agentes socioeducativos, que não recebiam salário

fazia três meses. A continuidade da pesquisa de campo estaria seriamente comprometida. No

entanto, uma outra notícia também surpreendeu pesquisador, ao ser convidado para o primeiro

curso de formação para professores da socioeducação.

Não existiria ocasião mais apropriada para a coleta de dados, debates e discussões

com os professores  do que essa.  O funcionamento da EAS,  a escolarização no  contexto

socioeducativo foi o centro de 64 (sessenta e quatro) horas de formação. O pesquisador pôde,

então, dar continuidade as suas observações, não mais no “chão da escola”, mas diretamente

com os professores que lá desenvolvem o seu trabalho. A consequência mais comprometedora

foi  ter  perdido  o  contato  com  os  adolescentes,  os  quais  tiveram  que  ser  excluídos  da

população diretamente investigada. A participação no referido curso somou significativamente

para a pesquisa.

Ao todo, a pesquisa de campo durou 04 (quatro) meses, dos quais o primeiro foi de

visitas ao CSE e à EAS, sendo os três seguintes dedicados aos oito encontros do curso de

formação dos professores.

Assim, depois de avaliados mais de vinte fatores de interferência no processo de

escolarização  desenvolvido  pela  EAS,  destaca-se,  em síntese,  (1º)  o  contexto  de  grave

violação de direitos humanos existente no CSE, (2º) a carga horária demasiadamente reduzida

de  aulas  na  EAS  e  (3º)  a  utilização  de  uma  metodologia  de  ensino  tradicional  são

considerados,  pelo  pesquisador,  como  os  fatores  mais  comprometedores  desse  trabalho

educacional, devendo, pois, ser solucionados com empenho, sob o grave risco de a atividade

pedagógica desenvolvida pela EAS permanecer sentenciada ao fracasso.

A violência  institucional  existente  no  CSE  –  influenciado  pela  superlotação  da

unidade, perfil dos agentes socioeducativos, entre outros – compromete seriamente o processo

de  escolarização  desenvolvido  pela  EAS,  porque  cria um  ambiente  de  experiências

profundamente antipedagógicas e fortemente concorrente com qualquer trabalho educacional

de qualidade que se tente desenvolver. Se a educação forma para a civilidade, a violência

“disforma” para a barbárie.

Nutre-se a esperança de que é possível educar para a liberdade em um contexto de

privação de liberdade, por mais contraditória que essa afirmação possa parecer. No entanto,
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educar para os direitos humanos em um contexto de grave violação de direitos humanos,

parece, sinceramente, irrealizável. Na privação de liberdade poderá haver respeito, segurança,

atenção e cuidado em níveis aceitáveis, que são favoráveis ao processo educativo; mas  a

violência é antipedagógica em qualquer circunstância.

Deve-se também admitir que escolarizar pressupõe tempo. Por mais qualificado que

possa ser o trabalho pedagógico, se não houver a disponibilidade de tempo necessária para

desenvolvê-lo,  a  aprendizagem  infelizmente  não  conseguirá  apresentar  resultados

satisfatórios.  A média  diária  de uma hora  de estudo por  socioeducando,  quatro  dias  por

semana, põe em cheque, inclusive, a garantia do direito ao acesso à educação, impondo uma

dificuldade de trabalho, talvez insuperável, para a EAS.

Por outro lado, por mais quantidade de tempo que se empregue na escolarização, a

qualidade é determinante.  A escola Almirante Saldanha necessita experimentar  estratégias

pedagógicas criativas, ousadas e inovadoras, sem as quais todo o esforço parecerá inútil.

Os  métodos  tradicionais  de  ensino,  normalmente  praticados  pela  EAS,

definitivamente, não se mostram eficazes. A educação precisa ser real, impactando os sujeitos,

alimentando o espírito humano, renovando as esperanças, trabalhando conteúdos de forma

contextualizada,  interessante  e  sedutora.  A escolarização deve enfrentar  corajosamente  os

problemas  concretos  vivenciados  pelos  socioeducandos,  estimulando  a  conscientização,

desenvolvendo  o  senso  de  responsabilidade,  oferecendo  possibilidades  de  mudança  e

perspectivas de futuro. O educador deve ser intolerante à escolarização do “faz de conta”.

 A  realidade,  pessoal  e  social,  vivenciada,  de  uma  maneira  geral,  pelos

socioeducandos privados de liberdade no Brasil grita por socorro e é dever da EDH engajar-se

para dar a sua contribuição no enfrentamento e superação desse contexto complexo de alta

vulnerabilidade social. Entende-se que, nesse cenário, a escolarização é parte de um todo, que

é a socioeducação.

O  trabalho  de  escolarização  deve  se  voltar  precipuamente  para  as  finalidades

socioeducativas,  amplamente  consideradas  –  do  CSE  –,  e  não  para  as necessidades

estritamente  educacionais  –  da  EAS.  Por  essa  razão, entende-se  que  a  EDH  revela-se

apropriada para subsidiar o trabalho de escolarização no contexto socioeducativo, uma vez

que possui um olhar abrangente, que ultrapassa as exigências formais de uma instituição de

ensino  comum,  atingindo  o  indivíduo  em  todas  as  suas  dimensões  (cognitivas,  sociais,

afetivas, emocionais, profissionais, etc.).

O pesquisador vê-se convencido de que a realidade socioeducativa das unidades de

internação possui características próprias, diferenciadas, reclamando da EDH uma intervenção
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criativa  e  igualmente  diferenciada,  talvez  inovadora.  Há,  portanto,  uma  relação  de

colaborações recíprocas: se, por um lado, a Educação em Direitos Humanos pode oferecer

novos  paradigmas  e  perspectivas  de  atuação  pedagógica  com  adolescentes  privados  de

liberdade, por outro, a socioeducação também oferece novas demandas e novos desafios, que

surpreendem a EDH. Essa aproximação e interação, que é historicamente nova, certamente

beneficiará a ambos, ao passo que abrirá diversas fontes de estudos, pesquisas, elaborações

teóricas e aplicações práticas.

Muitos são os desafios, mas grande é a esperança! Haveremos de lutar e insistir,

conscientes  de  que  não  há  resoluções  fáceis,  mudanças  imediatas  ou  recomendações

infalíveis. Afinal, a maturidade e a sabedoria nos ensina que “para todo problema complexo,

existe uma solução clara, simples e errada” (George Bernard Shaw).
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ANEXO A – Regimento Interno do Centro Socioeducativo Edson Mota – CSE
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GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE

Instituição,  no  âmbito  da

Fundação  Desenvolvimento  da

Criança e do Adolescente “Alice

de  Almeida”  –

FUNDAC,Regimento  Interno  da

Unidade de Execução da Medida

Socioeducativa de Internação.

  

APRESENTAÇÃO  

DA PARAIBA
GOVERNO



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE

  
O documento  apresentado  visa  regulamentar  as  normas  e  os  procedimentos  técnico-

administrativos referentes ao acompanhamento de adolescentes em conflito com a Lei, internados
no Centro Socioeducativo Edson Mota/CSE em João Pessoa no Estado da Paraíba.  

O  Centro  Socioeducativo Edson  Mota/CSE/João  Pessoa – PB  reger-se  ar  por  este
Regimento Interno (RI) e as dúvidas e casos omissos que eventualmente possam aparecer serão
analisados e dirimidos pela Direção da Unidade, juntamente com a equipe técnica desde que não
entre em conflito com o RI e submetida à aprovação da Presidência da FUNDAC.   

O objetivo do RI é subsidiar a equipe de trabalho para uma atuação eficaz permeada pela
eficácia  e  eficiência,  conjugando  a  responsabilização  do  adolescente,  o  seu  processo
socioeducativo e o retorno ao convívio sociofamiliar e comunitário.  

As diretrizes que fundamentam as ações presentes neste Regimento Interno encontram
fundamento nas Leis Internacionais: regras mínimas de Beinjing (1995), Convenção Internacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (1989 e Leis 8069/90 (ECA), 12.594/12 (SINASE) e
também  na  Resolução  nº  165/2012  do  CNJ,  os  quais  buscam  assegurar  atendimento
socioeducativo  com qualidade,  possibilitando ao adolescente  cumprir  integralmente  a  medida
socioeducativa a ele designada, bem como oferecer à equipe de trabalho, diretrizes necessárias
para  o  desenvolvimento  de  uma  comunidade  socioeducativa  voltada  para  o  cotidiano  do
adolescente internado.   

  

CAPÍTULO I  

DA PARAIBA
GOVERNO



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE

Das Disposições Gerais  

Seção I  

Do Objetivo e Princípios do Atendimento Socioeducativo  
  

Artigo 1º – O Centro Socioeducativo Edson Mota/CSE/João Pessoa –  PB, Unidade da Fundação
de  Desenvolvimento  da  Criança  e  do  Adolescente  “Alice  de  Almeida” – FUNDAC tem por
objetivo  promover,  na  Cidade  de  João  Pessoa  no  Estado  da  Paraíba,  o  atendimento  ao
adolescente do sexo masculino, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, com
eficácia,  eficiência e efetividade,  de acordo com as leis,  normas e recomendações de âmbito
nacional e estadual.

  
Artigo  2º – O  atendimento  deverá  garantir  a  proteção  integral  dos  direitos  dos

adolescentes,  por  meio  de  um  conjunto  articulado  de  ações  governamentais  e  não
governamentais, da União, Estado e dos Municípios. 

 
Artigo 3º – São princípios do atendimento socioeducativo ao adolescente:  
  

I. Respeito aos direitos humanos;  
II. Responsabilidade solidária entre a sociedade, o Estado e a família;  

III. Respeito à situação peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento; 
 

IV. Prioridade absoluta para o adolescente;  

V. Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido
ao adulto;  

VI. Respeito ao devido processo legal;  

VII. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o
art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
 

VIII. Incolumidade, integridade física e segurança socioeducativa;
  

IX. Respeito à capacidade do adolescente em cumprir a medida; 
 

X. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo; 
 

XI. Incompletude institucional; 
 

XII. Individualização,  considerando-se  a  idade,  capacidades  e  circunstâncias  pessoais  do
adolescente;
  

XIII. Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;
  

DA PARAIBA
GOVERNO



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC 
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XIV. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade,
classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer
minoria ou status; e
  

XV. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida.  
  

Seção II  

Das Medidas Socioeducativas  
  
Artigo 4º – As medidas socioeducativas possuem uma dimensão jurídica sancionatória e

uma dimensão substancial ético pedagógica.  
  
Artigo  5º – A  internação  constitui  medida  socioeducativa,  prevista no  Estatuto  da

Criança e do Adolescente.  
  
Parágrafo  único – A internação  constitui  medida  privativa  da  liberdade,  sujeita  aos

princípios  que  regem  o  atendimento  socioeducativo,  especialmente,  os  de  brevidade,
excepcionalidade  e  respeito  à  condição  peculiar  do  adolescente,  como  pessoa  em
desenvolvimento.  

  

Seção III
  

Do Centro Socioeducativo  
  

Artigo  6º – No  Centro  Socioeducativo  Edson  Mota/CSE/João  Pessoa – PB é
desenvolvido  o  programa,  para  atendimento  de  adolescente  em  cumprimento  de  medida
socioeducativa de internação (artigo 122, incisos I e II do ECA);  

Artigo  7º – Caberá  ao  Centro  Socioeducativo  Edson  Mota/CSE/João
Pessoa – PB apresentar, anualmente, Plano Político Pedagógico, que englobará todos os aspectos
do  trabalho  a  ser  desenvolvido  na  execução  da  medida  socioeducativa,  de  âmbito  técnico  e
administrativo,  a  partir  do  levantamento  das  necessidades  do  adolescente  e  sua  família,  das
especificidades regionais e das características definidas para atendimento.  

  
Seção IV

  
Dos Servidores  

  
Artigo 8º – Os servidores da área pedagógica, de saúde e de segurança serão, a partir de

parâmetros  estabelecidos  pela  Diretoria  Técnica,  referências  dos  adolescentes,  devendo
acompanhá-los de forma a estabelecer vínculos de confiança mútua.  

  

CAPÍTULO II  

DA PARAIBA
GOVERNO



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE

Das Competências  
  

Seção I  
Do (a) Diretor (a)  

  
Artigo 9º – Compete ao (a) Diretor (a):  
  

I. - Dirigir,  planejar e fazer executar os programas de proteção e as medidas socioeducativas
destinadas aos socioeducandos;  

II. – Manter o registro dos socioeducandos em dia, armazenando todas as informações em sistema
de computação; 

 
III. – Inspecionar todos os setores da Unidade, primando pela higiene e organização;
  
IV. – Informar  à  Diretoria  Administrativa  fatos  contrários  no  âmbito  administrativo,  para  as

providências cabíveis;
  
V. – Encaminhar  a Diretoria  Técnica mensalmente relatório das atividades desenvolvidas pela

Unidade, bem como apresentar relatório anual até o dia 15 de janeiro do exercício seguinte;
  
VI. – Ouvir com presteza os funcionários, bem como aos internos, orientando-os de acordo com a

necessidade;  
VII. – Manter  parceria  com  os  Órgãos  Públicos e  privados,  considerando  a  incompletude

institucional prevista em lei, visando à melhoria da qualidade do atendimento;
  

VIII. – Despachar diretamente com a Diretoria Técnica, sempre que necessários; 
 
IX. – Convocar e presidir as reuniões do CSE;
  
X. – Manter  o  Juiz  informado  sobre  o  comportamento  dos  internos  através  das  avaliações  e

solicitar autorização judiciária sobre qualquer remanejamento ou transferência de internos;
  
XI. – Definir atribuições e responsabilidades junto a Vice Direção, para manutenção e ordem da

Unidade, quando do seu afastamento;
  

XII. – Manter encontros e reuniões periódicas com todo pessoal da Unidade, visando à melhoria
constante da qualidade do trabalho;

  
XIII. – Executar outras atividades correlatas; 
 

XIV. –  A equipe técnica deve informar ao interno sobre as normas da casa, seus direitos e deveres.  
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Seção II  
Do (a) Vice-Diretor (a)  

  
Artigo 10º – Compete ao (a) Vice-Diretor (a):  
  

I. – Auxiliar o Diretor (a) em todo o funcionamento da Unidade;
  

II. – Inspecionar em caráter permanente, as atividades desenvolvidas; 
 

III. – Substituir  o  Diretor  (a)  em  suas  faltas  e  impedimentos; IV – Exercer  outras
atividades correlatas.  
  

Seção III  
Da Secretária e Almoxarifado  

  
Artigo 11 – Compete a Secretária:  
  

I. – Organizar e executar as atividades correlatas a Secretaria;
  

II. – Despachar com a Direção; 
 

III. – Manter os arquivos em dia sob a guarda;
  

IV. – Organizar o cadastro de pessoal por categoria funcional, mantendo-o atualizado;
  

V. – Remeter  mensalmente  a  Sede  da  FUNDAC todas  as  informações  referentes  à
situação do servidor;  

VI. – Exercer outras atividades inerentes ao cargo.  
  
Artigo 12 – Compete ao Almoxarifado:  
  

I. – Organizar e executar as atividades correlatas ao almoxarifado;
  

II. – Despachar material de higiene pessoal, limpeza, assim como lençol, toalha e fardamento,
de acordo com a necessidade do interno ou unidade; 
 

III. – Controlar e manter os registros de entrada e saída dos materiais;
  

IV. – Elaborar mensalmente o plano de aplicação e conferir o material recebido;  
  

DA PARAIBA
GOVERNO



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE

Seção IV  
Dos/das Agentes Socioeducativos/as  

  
Artigo 13 – Compete aos/as Agentes Socioeducativos/as:  
  

I. – Fiscalizar, orientar e acompanhar de perto as atividades diárias dos socioeducandos;
  

II. – Informar ao Coordenador/a do Plantão as ocorrências do período trabalhado;
  

III. – Tratar com respeito e dignidade o socioeducando, levando em consideração sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento;
  

IV. – Atuar com disciplina, evitando maus tratos, desprezo, humilhação, situação vexatória, e
tudo que seja contrário a integridade física e moral do socioeducando; 
 

V. – Participar de todos os cursos e treinamentos que tenham como objetivo a sua capacitação
profissional; 
 

VI. – Manter-se  sob  constante  vigilância  permanecendo  atento  a  qualquer  mudança  no
comportamento do socioeducando;
  

VII. – Usar fardamento completo e crachá de identificação;
  

VIII. – Chamar o socioeducando pelo nome, sendo vedado o uso de apelidos;
  

IX. – Orientar o socioeducando para zelar pelo patrimônio da Instituição, evitando desvios e
danos das instalações; 
 

X. – Ouvir o socioeducando, comunicando a Direção dos fatos que necessitam de providências;
  

XI. – Proceder  à  revista  individual  por  ocasião  da  chegada  e  saída  do  socioeducando,
entregando-lhe seus objetos pessoais e fornecendo-lhe comprovantes dos que permanecem sob a
responsabilidade da instituição;  

XII. – Proceder à revista diária nos quartos dos socioeducandos, campo de futebol e outros que se
fizerem necessário; 
 

XIII. – Zelar e manter uma boa postura profissional e boas relações interpessoais; 
 

XIV. – Desenvolver suas atividades de acordo com o que preceitua o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069/90.  
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Seção V  
Do/da Coordenador/a de Plantão  

  
Artigo 14 – Compete ao/a Coordenador/a de Plantão:  
  

I. – Repassar ao/a Supervisor/a substituto as ocorrências do plantão registrando em livro,
instrumentos e equipamentos utilizados no trabalho  (lanternas, rádios, etc...); 
 

II. – Liderar atividades dos agentes de plantão; 
 

III. – Registrar  em  livro  as  ocorrências  repassadas  pelos  agentes  durante  o  período  de
trabalho; 

 
IV. – Receber o interno na ausência da Direção se devidamente encaminhado pela Justiça;  

  
Seção VI  

Do/da Assistente Social  
  
Artigo 15 – Compete ao/ Assistente Social:  
  

I. – Realizar e atualizar o cadastro de visita;
  

II. – Acolher o adolescente recém-chegado a unidade;
  

III. – Atualizar ficha do socioeducando;
  

IV. – Realizar acompanhamento das atividades nas Oficinas e Escola; 
 

V. – Ler e anotar diariamente no Livro de Ocorrência do Setor as ocorrências e providências
tomadas;

  
VI. – Elaborar  parecer  técnico,  fundamentado  no Estudo  de  Caso Social,  na  evolução  do

processo educativo do interno e encaminhar a autoridade Judicial, para análise da situação
do  interno,  bem  como  fornecer  cópias  ao  Advogado  da  Casa,  para  requerimento  da
progressões de medidas;  

VII. – Fazer visitas domiciliares para perceber a situação socioeconômica do socioeducando e
dos seus familiares;

  
VIII. – Planejar e realizar junto a Gestão, palestra com os internos e/ou familiares;

  
IX. – Repassar o conteúdo deste documento aos socioeducandos;
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X. – Efetuar  a  construção  do  Plano  Individual  do  Adolescente  (PIA)  com  familiares
e socioeducandos;

  
XI. – Exercer outras atividades correlatas permitidas na Lei;

  
XII. – Participar  da  elaboração  e/ou  reformulação  dos  instrumentos  normativos  desta

Unidade.  
  

Seção VII  
Do/a Psicólogo/a  

  
Artigo 16 – Compete ao Psicólogo:  
  

I. – Atender individualmente o socioeducando no cumprimento da medida socioeducativa;
  

II. – Realizar atendimento individual e grupal e escuta qualitativa dos socioeducandos e seus
familiares;

  
III. – Fortalecer os laços interpessoais e afetivos do socioeducando com os seus familiares;

  
IV. – Realizaravaliações,  utilizando  métodos  e  técnicas  para  o  adequado  atendimento  como

auxiliando na elaboração de projetos e planos de ações diversas;
  

V. – Elaborar parecer técnico e laudos psicológicos, quando necessário e/ou requerido;
  

VI. – Planejar e realizar palestras junto a direção, socioeducandos e familiares;
  

VII. – Avaliar  nos  atendimentos,  as  tendências  vocacionais  dos socioeducandos procurando
integrá-lo dentro da área em que mais se identifiquem;

  
VIII. – Efetuar  a  construção  e pactuação do  Plano  Individual  do  Adolescente  (PIA)  e  seus

familiares;
  

IX. – Exercer outras atividades correlatas;
  

X. – Realizar  grupos  de  escuta,  orientação  e  reflexão com os  adolescentes  sobre  temas  do
cotidiano na unidade, cidadania e temas que envolvam a adolescência contemporânea;

  
XI. – Promover junto a Equipe Técnica atividades coletivas e culturais com os adolescentes e

familiares;
  

XII. – Auxiliar  o  desenvolvimento  de  pesquisa  e  produção  teórica  do  campo  da  psicologia,
vinculados ou não à Universidade.

XIII. – Monta um sistema de atendimento e acompanhamento individual e em grupo, objetivando
desenvolver com os socioeducandos um processo de autoconhecimento e interação social; 
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Seção VIII  
Do/a Pedagogo/a  

  
Artigo 17 – Compete ao Pedagogo:  
  

I. – Entrevistar  o  adolescente  recém-chegado,  preenchendo  o  PIA –  Plano  Individual  de
Atendimento;
  

II. – Elaborar o planejamento de todas as atividades pedagógicas da Unidade;
  

III. – Supervisionar todas as atividades da Escola;
  

IV. – Verificar a frequência escolar dos adolescentes e informar ao Setor Social;
  

V. – Encaminhar mensalmente ao setor competente a listagem dos materiais necessários à
realização das atividades nas oficinas;

  
VI. – Organizar o calendário das atividades dos adolescentes;

  
VII. – Registrar  as  alterações  (avanços  e  retrocessos)  que orientarão  na pactuação de  novas

metas;
  

VIII. – Estimular  os  adolescentes  quanto  à  necessidade  da  participação  nas  atividades
pedagógicas da Unidade;

  
IX. – Elaborar projetos e planos pedagógicos junto à equipe técnica e a Direção da Escola;

  
X. – Solicitar aos professores a ficha de acompanhamento individual do adolescente, para

repasse ao Setor Social e alimentação do PIA;
  

XI. – Planejar  junto  ao  educador  físico,  eventos  com  o  objetivo  de  estimular  o
desenvolvimento físico e social do adolescente;

  
XII. – Participar de reuniões e encontros sempre que convocado/a;

  
XIII. – Exercer outras atividades correlatas;  
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Seção lX  
Do/da Defensor/a Público e/ou Advogado/a  

  
Artigo 18 – Compete ao/a Defensor/a Público/a e/ou Advogado/a:
  

I. – Requerer  e  requisitar  diligências,  documentos,  perícias,  vistorias  e  tudo  que  for
necessário, para a agilização do processo do socioeducando;
  

II. – Requerer  progressões da medida socioeducativa,de acordo com o parecer  da Equipe
Técnico/Pedagógica;

  
III. – Reunir-se reservadamente com o adolescente, prestar-lhe as informações necessárias, a

respeito dos seus direitos e deveres, bem como aos pais ou responsáveis;
  

IV. – Patrocinar  administrativamente  e  em  Juízo,  os  interesses  dos  socioeducandos  em
cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade;

V. – Impetrar todos os recursos cabíveis e admitidos em direito;
  

VI. – Alimentar o Plano Individual de Atendimento;
  

VII. – Repassar cópia da ficha do adolescente para a secretaria para atualização do banco de
dados;  

VIII. – Exercer outras atividades admitidas em Direito.  
  

CAPÍTULO III  
Dos Direitos, Deveres e Estímulos  

  
Seção I  

Dos Direitos dos Socioeducandos  
  
Artigo  19 – Aos  Socioeducandos  são  assegurados  a  mínima  intervenção,  restrita  ao

necessário para a realização dos objetivos da medida, além de todos os direitos não atingidos pela
sentença ou pela Lei, sem distinção de natureza racial,  social, religiosa, política, ou relativa a
orientação sexual.  

Artigo 20 – São direitos do adolescente, dentre outros, os seguintes:  
  

I. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério  Público; 
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II. Entrevistar-se reservadamente com o seu defensor;
  

III. Obter informação sobre a sua situação processual;
  

IV. Receber tratamento respeitoso e digno, assegurando-se o chamamento pelo nome, aproteção
contra qualquer forma de sensacionalismo e o sigilo das informações;

  
V. Ter acesso às políticas sociais,  prestadas por meio de assistência básica e especializada,

promovidas direta ou indiretamente pelo Centro;
  

VI. Socioeducativo ou pelo Sistema Único de Assistência Social;  
VII. Receber visitas semanalmente;

  
VIII. Corresponder-se com seus familiares e amigos;

  
IX. Manter a posse de seus objetos pessoais, desde que compatíveis e permitidos pela Equipe de

Segurança,  e  dispor  de local  seguro para guarda -  los,  recebendo comprovante  daqueles
porventura depositados em poder do Centro Socioeducativo;

  
X. Receber,  quando de seu desligamento, os documentos pessoais indispensáveis à vida em

sociedade;
  

XI. Solicitar medida de convivência protetora quando estiver em situação de risco ao Programa
de Proteção a Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte ( PPCAM);

  
XII. Receber  informação  e  orientação  quanto  às  regras  de  funcionamento  do  Centro

Socioeducativo e  às normas deste  Regimento Interno,  mormente quanto ao regulamento
disciplinar;

  
XIII. Participar de avaliação diagnóstica polidimensional, no momento de seu ingresso no Centro

Socioeducativo;
  

XIV. Participar, obrigatoriamente, assim como seus familiares, da elaboração e reavaliação de seu
Plano Individual  de  Atendimento,  acompanhar  os  avanços e  conquistas  em seu Plano e
receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução deste;

  
XV. Ter acesso ao ensino formal ministrado pela Secretaria Estadual de Educação, onde será

regularmente  matriculado,  de  acordo  com  a  série  em que  se  encontra,  assim  como  às
atividades esportivas, cultural e de lazer e à qualificação profissional básica de acordo com
suas habilidades e interesses;

  
XVI. Receber atenção básica de saúde no Centro Socioeducativo e atenção especializada junto à

rede do Sistema Único de Saúde local ou regional;
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XVII. Receber material de higiene pessoal, roupas de cama e banho e uniforme, com a frequência

e  nos  moldes  estabelecidos  pelo  Projeto  Político  Pedagógico  do Centro  Socioeducativo,
preservada sempre sua dignidade;

  
XVIII. Ser acompanhado por seus pais ou responsável e ou seu  Defensor, em qualquer fase do

procedimento administrativo ou judicial;
  

XIX. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em
todos os direitos não expressamente limitados na sentença.  

  
Seção II  

Dos Deveres dos Socioeducandos  
  
Artigo 21 – Cumpre ao adolescente, além das obrigações legais inerentes ao seu estado,

submeter-se às normas de execução da medida socioeducativa.
  
Artigo 22 – Constituem deveres do socioeducando:  

  
I. Conhecer e praticar as normas e rotinas do Centro Socioeducativo;

  
II. Acolher e cumprimentar todas as pessoas com respeito e  cordialidade;

  
III. Evitar palavras de baixo calão, expressões desrespeitosas, gestos obscenos, brincadeiras

de  mau  gosto,  agressões  físicas  ou  verbais  contra  autoridades,  servidores,  parceiros,
visitantes e demais adolescentes;

  
IV. Manter uma postura física adequada que não signifique subserviência e nem desrespeito;

  
V. Evitar conflitos com autoridades, servidores, parceiros, visitantes ou outros adolescentes

dentro e fora do Centro Socioeducativo;
  

VI. Ter conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão da
ordem ou disciplina interna;

  
VII. Realizar a limpeza dos dormitórios e dos espaços socioeducativos da Unidade;

  
VIII. Manter adequada a higiene pessoal;

  
IX. Participar  efetivamente  das  aulas  formais,  cursos  de educação  profissional,  atividades

esportivas, culturais.de lazer e formação;
  

X. Zelar pelos seus pertences pessoais e pelos coletivos;
  

XI. Respeitar as suas visitas e de seus colegas, mantendo bom relacionamento com todos/as;
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XII. Obedecer as regras nos procedimentos de contagem e revista rotineiras, ou em situações

especiais,  realizadas  em seus  pertences  ou  no Centro  Socioeducativo,  bem como nas
revistas pessoais;

  
XIII. Participar  dos  procedimentos  da  Equipe  de  Referência  ou  da  Comissão  de  Avaliação

Disciplinar  quando  envolvido  direta  ou  indiretamente  nas  apurações  de  faltas
disciplinares, preservando a verdade dos fatos;

  
XIV. Acatar  as  decisões  da  Equipe  de  Referência  e  da  Comissão  de Avaliação Disciplinar,

cumprindo as atividades e/ou as sanções impostas;  
XV. Participar de todas as atividades previstas no Plano Individual de Atendimento e colaborar

nas atividades complementares planejadas pelo Centro Socioeducativo.  
  

Seção III  
Dos Estímulos  

  
Artigo 23 – Os estímulos têm por objetivo demonstrar ao adolescente sua capacidade de

alcançar as metas a que se propôs no estabelecimento de seu Plano Individual de Atendimento e
valorizar seus avanços e conquistas neste processo. 

 
  
§ 1º – Os estímulos devem ser de conhecimento da equipe multiprofissional do Centro e 

devem ser discutidos pela Equipe de Referência do adolescente para a sua aplicação.
  
§ 2º – Os estímulos podem ser individuais ou coletivos. Os individuais são aplicados

para  um  adolescente  e  de  acordo  com  suas  conquistas  e  avanços  no  Plano  Individual
de Atendimento. Os coletivos são aplicados a um Grupo ou a todos os adolescentes do Centro
Socioeducativo. 

 
§ 3º – Compete ao Diretor do Centro Socioeducativo conceder, suspender ou restringir os

estímulos, motivadamente, ouvida a Equipe de Referência do adolescente, no caso do estímulo
individual, e a equipe multiprofissional, nas hipóteses de estímulos coletivos.

  
  

Artigo 24 – São estímulos coletivos:  

  
I. O elogio por escrito em sua pasta de execução de medida;

  
II. Participação em atividades esportivas e culturais promovidas ou apoiadas pela FUNDAC

no Centro Socioeducativo;
  

III. Outros itens previstos no Projeto Político Pedagógico do Centro Socioeducativo.  
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Artigo 25 – São estímulos individuais:  

  
I. O elogio por escrito em sua pasta de execução de medida;

  
II. Representação do Centro Socioeducativo dentro ou fora dele;

  
III. Participação  em  passeios,  atividades  culturais  ou  esportivas  fora  do  Centro

Socioeducativo;  
IV. Participação em concursos de qualquer natureza, dentro ou fora do Centro Socioeducativo; 

 
V. Visitas  de  familiares  em  horários  diversos  dos  estipulados  pelas  normas  do  Centro

Socioeducativo;
  

VI. Progredir nos espaços do Centro Socioeducativo destinado a programas mais avançados; 
 

VII. Outros itensprevistos no Projeto Político Pedagógico do Centro Socioeducativo.  
  

CAPÍTULO IV  
Da Recepção, do Acolhimento, do Plano Individual de Atendimento  

E da Movimentação  
  

Seção I  
Das Disposições Gerais  

  
Artigo  26 – Nenhum  adolescente  será  incluído,  excluído  ou  transferido  do  Centro

Socioeducativo, sem ordem expressa da autoridade competente, sob pena de responsabilidade,
nos termos do regulamento em vigor.  

  

Seção II  
Da Recepção e do Acolhimento  

  
Artigo 27 – O adolescente, quando de seu ingresso no Centro Socioeducativo deverá ser 

recepcionado pela equipe de plantão e imediatamente encaminhado à sua Equipe de Referência, 
que promoverá seu acolhimento. No processo de recepção caberá:  

  

DA PARAIBA
GOVERNO



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA - CSE

I. Revista pessoal e de seus objetos;
  

II. Identificação  do adolescente,  de  acordo  com as  normas  e  procedimentos  do  setor  de
identificação;

  
III. Higienização corpórea e troca de vestuário, este de acordo com as normas e rotinas do

Centro Socioeducativo prevista no Projeto Político Pedagógico;
  

IV. Entrega  dos objetos  e  valores,  cuja  posse  não  é  permitida  dentro  do  Centro
Socioeducativo, mediante inventário e contra recibo, devendo estes ser entregues à família
durante a visita e/ou atendimento familiar;

  
V. Registro imediato de seus dados no cadastro do Centro  Socioeducativo;  

VI. Comunicação imediata aos pais, familiares ou responsável legal a respeito de sua entrada
e transferência para o Centro Socioeducativo.
  

  
Artigo  28 – O  acolhimento  será  feito  pela  Equipe  de  Referência  do  adolescente

imediatamente após a recepção. Se esta se der em final de semana ou feriado, o adolescente
deverá  ser  atendido  pelo  psicólogo  ou  assistente  social  presente  no  final  de  semana  e
encaminhado à Equipe  de Referência  na primeira  hora do primeiro dia  útil  subsequente.  No
processo de acolhimento caberá:

  
I. Atendimento por todos da Equipe de Referência designada para o acompanhamento do

adolescente;
  

II. Exposição e explicação sobre as normas deste Regimento Interno e das demais normas do
Centro Socioeducativo;

  
III. Avaliação  do  adolescente  e  sua  família  para  a  elaboração  do  diagnóstico poli

dimensional ou do Plano Individual de Atendimento;

IV. Encaminhar o adolescente imediatamente ao setor de saúde da unidade.  
  

Seção III  
Do Diagnóstico Polidimensional e do Plano Individual de Atendimento

  
  
Artigo  29 – Todo  adolescente  que  ingressar  no  Centro  Socioeducativo  será  avaliado

individualmente pela Equipe de Referência designada, devendo ser elaborado um diagnóstico de
cada área que resultará em um diagnóstico polidimensional. Tal diagnóstico será elaborado com a
participação do adolescente e de sua família e se constitui no requisito básico para a elaboração
do Plano Individual de Atendimento. 

 
Artigo 30 – Caberá à Equipe de Referência debater com o adolescente e sua família seu

projeto de vida a partir do diagnóstico polidimensional elaborado, discutindo-se os pontos que
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serão trabalhados durante o período de permanência no Centro Socioeducativo de acordo com as
suas necessidades e aspirações, planejando-se, ainda, sua saída da instituição. A fixação das metas
a  serem  atingidas  pelo  adolescente  durante  sua  estada  no  programa  far-se-á  com  base  no
diagnóstico polidimensional.  

  
§ 1º – A proposta de Plano Individual de Atendimento será elaborada e enviada ao Juíz.
  
§ 2º – A construção da proposta do Plano Individual de Atendimento constitui o processo

de  trabalho  no  qual  a  Equipe  de  Referência,  o  adolescente  e  sua  família  pactuam metas  e
compromissos  a  serem  alcançados  durante  o  cumprimento  da  medida  socioeducativa,
oportunizando  o  projeto  de  vida  elaborado  com o  adolescente  e  enfocando  sua  inclusão  na
sociedade.  

§ 3º – A família do adolescente deverá contribuir com o processo ressocializador, nos
termos do art. 52, parágrafo único, da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012.  

  
Artigo 31 – Constarão do Plano Individual de Atendimento, no mínimo:  

  
I. Os resultados do diagnóstico polidimensional;

  
II. Os objetivos declarados pelo adolescente;

  
III. A previsão de suas atividades de integração social e/ou  capacitação profissional;

  
IV. As atividades de integração e apoio à família;

  
V. As formas de participação da família para o efetivo cumprimento do Plano Individual de

Atendimento;
  

VI. As medidas específicas de atenção à sua saúde; 
 

VII. A definição  das  atividades,  individuais  ou  coletivas,  das  quais  o  adolescente  poderá
participar;

  
VIII. A fixação das metas para alcance durante o desenvolvimento do PIA;

  
  

Parágrafo  único – O  desligamento  do  adolescente  da  medida  socioeducativa  deverá
sempre  ser  uma  meta  em  seu  atendimento,  devendo  sua  saída  ser  trabalhada  em  todos  os
momentos na perspectiva de que a medida recebida seja a única para o ato infracional cometido.  

  
Artigo 32 – Sempre que a proposta do Plano Individual de Atendimento for impugnada

pelo Defensor ou pelo Ministério Público, a Equipe de Referência do adolescente deverá elaborar
defesa escrita para apresentação na audiência prevista no art. 41, § 3º, da Lei nº 12.594, de 18 de
janeiro de 2012.  
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Artigo 33 – A Equipe de Referência do adolescente deverá adotar, dentro de sua alçada,
todas as medidas necessárias para garantir a reavaliação judicial das medidas socioeducativas, no
máximo, a cada 6 (seis) meses.  

  
§ 1º – Sempre que houver motivo relevante,  também poderá ser requerida ao Juízo a

reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão da medida de internação, bem como
dos programas e metas do Plano Individual de Atendimento homologado.

  
§ 2º – São algumas das hipóteses de pedido de reavaliação, entre outras:  

  
I. O  desempenho  adequado  do  adolescente  com  base  no  seu  Plano  Individual  de

Atendimento, antes do prazo da reavaliação obrigatória;
  

II. A inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades
do Plano Individual de Atendimento.  
  
§ 3º – Por ocasião da reavaliação da medida é obrigatória a apresentação de relatório da

Equipe de Referência sobre a evolução do adolescente no cumprimento de seu Plano Individual
de Atendimento.  

  

Seção IV 
 

Da Movimentação  
  

Artigo 34 – Os pedidos e requisições de transferência de adolescentes na FUNDAC são
disciplinados pelo Provimento nº 11/2014 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba.  

  
Parágrafo  único – Para  efeito  de  movimentação  de  adolescentes,  considera-se

transferência  todo  pedido  que  represente  movimentação  do  adolescente  entre  Centros
Socioeducativos da FUNDAC/PB.  
  

Artigo 35 – As transferências de adolescentes em cumprimento de medida entre Centros
Socioeducativos, só serão permitidas por aproximação familiar ou na hipótese do artigo 37 do
presente Regimento, autorizadas pela diretoria da unidade, cumulativamente com a anuência da
Diretoria Técnica e/ou presidência, após comunicação ao juízo da vara da Infância e Juventude.

  
Artigo  36 – Toda  transferência  de  adolescente  deverá  ser  acompanhada  pelo

encaminhamento dos documentos oriundos das Varas,  das delegacias de polícia  ou da Pasta  de
Atendimento ao Adolescente, no prazo máximo de até 48 horas. 

 
Artigo  37 – As  transferências  de  adolescentes  entre  as  Unidades  da  FUNDAC  em

caráter  emergencial  deverão  ser solicitadas por  técnico  ou  qualquer  servidor  que  faça  o
acompanhamento do adolescente, desde que registrado em relatório oficial. 
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Parágrafo único – Considera-se ameaça toda e qualquer situação que cause dano ou 
riscoà vida do socioeducando.

CAPÍTULO V
  

Das Políticas Sociais  
  

Seção I 
 

Das Disposições Gerais  
  

Artigo  38 – Ao  socioeducando  é  garantido  o  acesso  às  políticas  sociais  básicas,
providenciadas pelo Centro Socioeducativo, através de integração com os equipamentos públicos
próximos ao local de atendimento e com a comunidade e Município de residência do mesmo.  

Artigo 39 – São assistências básicas ao socioeducando:  
  

I. Material( vestuário, lençol, material de higiene, alimentação e alojamento);  
II. Educacional, cultural, esportiva e ao lazer;  

III. Assistência a Saúde;  
IV. Assistência Social;  
V. Assistência Religiosa; 

VI. Assistência Jurídica.  
  
Parágrafo único – Os procedimentos operacionais para a implementação das políticas 

sociais, através das assistências básicas ao adolescente, serão definidos em planos elaborados pela
Diretoria Técnica, assim como nos Planos Políticos Pedagógicos do Centro Socioeducativo e no 
Plano Individual de Atendimento.  

  
Seção II  

Da Assistência Material  
  

Artigo 40 – A assistência material será padronizada e deverá assegurar:  
  

I. Alimentação balanceada e suficiente;  
II. Vestuário;  

III. Guarnição de cama e banho;  
IV. Acesso a produtos e objetos de higiene e asseio pessoal;  
V. Acolhimento em alojamento em condições adequadas de habitabilidade,  higiene,

salubridade e segurança.  
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Seção III  

Da Assistência Educacional, Cultural, Esportiva e ao Lazer  
  

Artigo 41 – A assistência educacional, cultural,  esportiva e de lazer proporcionarão a
inclusão do adolescente, garantindo, ainda:  

  
I. Acesso ao ensino fundamental e médio, obrigatórios e gratuitos, em horários alternados e

compatíveis,  sem distinção racial ou de gênero, impedimentos intelectuais ou físicos e
com estrita observância do artigo 19 deste Regimento Interno;
  

II. Acesso a outros níveis de ensino, de acordo com a capacidade de cada socioeducando;
  

III. Acesso  à  educação  profissional,  considerando  a  demanda  dos  adolescentes  do
PRONATEC, Sistema S e do mercado de trabalho;

  
IV. Acesso  a  espaços  internos  que proporcionem  contato  e  uso  dos  recursos  didáticos  e

socioeducativos;   
V. Espaços adequados visando o pleno desenvolvimento das ações educacionais, compostos

por salas de leitura,  salas de aula,  bibliotecas,  oficinas/laboratórios de cursos,  quadras
esportivas e auditório;
  

VI. Acesso às fontes de cultura que apoiem e estimulem as diferentes manifestações culturais
e a liberdade de criação;

  
VII. Atividades de esporte, recreação e lazer, com fins educacionais e de desenvolvimento à

saúde,  por  meio  de  metodologia  inclusiva  às  diversas  atividades  físicas,  aliadas  ao
conhecimento sobre o corpo e a socialização.  

  

Seção IV
  

Da Assistência à Saúde  
  

Artigo 42 – A assistência à saúde assegurará a promoção e a atenção integral à saúde do
adolescente,  por  meio  de  ações  educativas,  preventivas  e curativas  e  de  forma  articulada  e
integrada  com  o  Sistema  Único  de  Saúde  nas  instâncias  municipais,  estadual  e  federal,
especialmente:  

  
I. Acompanhamento do desenvolvimento físico;  

II. Acompanhamento psicológico;  
III. Orientação sexual , reprodutiva  e visitas íntimas;  
IV. Imunização;  
V. Saúde bucal;  

VI. Saúde mental;  
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VII. Controle de agravos;  
VIII. Apoio à vítima de violência (todos/as);  

IX. Recebimento de medicamentos e insumos farmacêuticos; 
X. Acesso a dietas especiais, devidamente prescritas pela/o nutricionista.  

  
Artigo  43 – O  socioeducando  portador  de  deficiência  receberá  atendimento

especializado.  
  

Seção V  
Da Assistência Social  

  
Artigo 44 – A Assistência  Social  garantirá  o  acesso e  a  inclusão do adolescente  nos

programas, bens e serviços da rede socioassistencial, promovendo o fortalecimento da cidadania,
por meio da convivência familiar e comunitária, proporcionando, dentre outros:  

  
I. Acompanhamento  sistemático  e  contínuo  do  adolescente  e  sua  família  durante  o

cumprimento da medida socioeducativa; 
 

II. Orientação,  encaminhamento  e  acompanhamento  dos  procedimentos  oficiais  para
obtenção dos documentos pessoais;

  
III. Integração e acesso às assistências básicas e especializadas, definidas neste Regimento

Interno, por meio da rede socioassistencial;
   

IV. Acesso à Previdência Social e programas de transferência de renda básica;
  

V. Acesso aos programas de atendimento da rede socioassistencial após o cumprimento da
medida socioeducativa.  

Seção VI  

Da Assistência Religiosa e Diversidade  
  

Artigo 45 – A  assistência  religiosa,  com  liberdade  de  crença  e  participação,  será
oferecida  ao  adolescente,  permitindo-lhe  o  acesso  aos  serviços organizados  no  Centro
Socioeducativo, em local apropriado para encontros e celebrações ecumênicos, de acordo com o
Programa  de  Assistência  Religiosa  e  conforme  agenda  multiprofissional,  respeitando  a
diversidade étinico racial e religiosa.  

  

Seção VII  

Da Assistência Jurídica  
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Artigo 46 – Ao adolescente será assegurado acesso à assistência jurídica prestada por
Advogado  particular  ou  da  instituição,  pela  Defensoria  Pública  ou  por  entidades  a  ela
conveniadas

  
  Parágrafo único  - A assistência inclui a defesa técnica nos procedimentos de apuração

de  falta  disciplinar  e  nos  processos  de  execução  da  medida  socioeducativa,  bem  como,  a
participação  dos  socioeducandos  nas  audiências  agendadas  pelo  Fórum  da  Infância  e  da
Juventude

CAPÍTULO VI 
 

Da Segurança  
  

Artigo 47 – O Centro Socioeducativo definirá seu Plano de Segurança Socioeducativa
em  parceria  com  a  Coordenação  de  Segurança  da  FUNDAC/PB  de  forma  que  contemple
as questõesque farão parte do Projeto Político Pedagógico do Centro Socioeducativo.  
  

I. Zelar pela integridade física dos socioeducando;  
II. Capacitar  os  servidores  para  atuação  em  situação-limite,  na  negociação  e  no

gerenciamento de conflitos;  
III. Analisar  materiais  e  equipamentos  que  possam gerar  risco  no  Centro  Socioeducativo

Edson Mota;  
IV. Estabelecer diretrizes para a área de segurança, definindo, entre outros:  

  
a. Estratégia de intervenção preventiva;  
b. Técnicas de contenção;  
c. Táticas e técnicas de negociação, gerenciamento e atuação em  

situação-limite;  
d. Táticas, técnicas e procedimento para a intervenção dos Grupos  

de Apoio e eventual emprego da Polícia Militar;  
e. Procedimento para o transporte de adolescente para  

apresentação externa, com  escolta armada;  
f. Procedimento para a revista de familiares, visitantes e  

funcionários;  
g. Procedimento para a revista de ambientes, de alimentos, de bens  

de consumo e de correspondências e demais pertences dos adolescentes;  
h. Procedimento para revista do adolescente;  
i. Diretrizes para implantação de um sistema estratégico de postos  

de serviço;  
j. Diretrizes para implantação de um plano de contingência no Centro Socioeducativo.  
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CAPÍTULO VII  

Do Regulamento Disciplinar  
  

Seção I  

Das Disposições Gerais  
  

Artigo 48 – Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão
legal ou regulamentar.  

  
§  1º – As  sanções  disciplinares  têm  caráter  educativo  e  respeitarão  os  direitos

fundamentais e a individualização da conduta do adolescente.  
§ 2º – O adolescente não poderá ser responsabilizado, mais de uma vez, pelo mesmo

fato.  
§  3º – São  vedadas  sanções  que  impliquem  em  tratamento  cruel,  desumano  ou

degradante.  
§  4º – É  proibida  a  incomunicabilidade,  assim  como  qualquer  sanção  que  importe

prejuízo às atividades obrigatórias, consistente na educação escolar e profissional, e as medidas
de atenção à saúde.  

§ 5º – A aplicação de sanção coletiva pressupõe a individualização da conduta de cada
adolescente.  

  
  

Seção II  

Das Faltas Disciplinares 
 

  
Artigo  50 – As  faltas  disciplinares  no  Centro  Socioeducativo  Edson  Mota/CSE/João

Pessoa – PB classificam-se em leves, médias e graves.  
Artigo  51 – Pune-se  a  tentativa  com  a  sanção  correspondente  à  falta  disciplinar

consumada, porém de forma diminuída.  
Artigo 52 – O adolescente que concorrer para o cometimento da falta disciplinar grave

incidirá nas mesmas sanções cominadas ao autor, na medida de sua participação.  
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Artigo 53 – Não há falta disciplinar quando o adolescente a prática:  
  

I. Em legítima defesa, em estado de necessidade, em exercício regular de um direito ou no
estrito cumprimento de um dever legal;  

II. Sendo-lhe inexigível conduta diversa ou sem o potencial conhecimento da ilicitude de sua
conduta.  

  
Parágrafo único – Pune-se somente o autor da ordem, se a falta disciplinar grave for

cometida sob coação irresistível.  
  
Artigo 54 – Os pais ou responsável legal pelo adolescente, a quem se imputa a prática de

ato de falta disciplinar grave, serão comunicados da ocorrência, no primeiro dia de visita posterior
ao ato e antes que ela se inicie.  

  

Subseção I
  

Das Faltas Disciplinares Leves e Médias  
  

Artigo 55 – Consideram-se faltas disciplinares leves:  
  

I. Comunicar-se com visitantes sem a devida autorização ou com transeuntes que estejam
nas imediações do Centro Socioeducativo;
  

II. Trajar-se  sem  o  vestuário  indicado  no  Projeto  Político  Pedagógico  do  Centro
Socioeducativo ou nas suas normas de convivência;

  
III. Usar material de serviço, ou bens de propriedade do Estado, para finalidade diversa para o

qual foram previstos;
  

IV. Remeter correspondência, sem registro regular pelo setor competente;  
V. Trocar ou doar refeição após ela ser servida, sem anuência de um servidor;
  

VI. Desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe seja confiada e desde que não ofereçam risco à
integridade física de outrem;

  
VII. Provocar perturbações com ruídos, vozerios ou vaias;

  
VIII. Apostar em jogos de azar de qualquer natureza;

  
IX. Inserir  escritos  nas  paredes,  muros,  portas,  dormitórios  ou  bens  móveis  do  Centro

Socioeducativo se o fato não constituir falta disciplinar mais grave;
  

X. Pronunciar palavras de baixo calão;  
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Artigo 56 – Consideram-se faltas disciplinares médias: 
 

  
I. Repetir duas faltas leves no período de 60 (sessenta) dias;

  
II. Possuir papéis, documentos, objetos ou valores não cedidos e não autorizados pelo Centro

Socioeducativo;
  

III. Adentrar em alojamento alheio ou trocar de alojamento, sem autorização;
  

IV. Deixar de cumprir reiterada e injustificadamente a agenda pessoal multiprofissional;
  

V. Comportar-se  de  maneira  inconveniente,  faltando  com o  dever  de  urbanidade,  contra
autoridades, servidores, visitantes ou demais adolescentes;

  
VI. Simular doença ou autolesão para eximir-se de dever legal ou regulamentar ou para obter

vantagem indevida;
  

VII. Inobservar os princípios de higiene e asseio pessoal, do alojamento e demais dependências
do Centro Socioeducativo;

  
VIII. Danificar roupas e objetos de uso pessoal, fornecidos pelo Centro Socioeducativo;

  
IX. Deixar de atender a ordem de contagem dos adolescentes;  

Subseção II  

Das Faltas Disciplinares Graves  
  

Artigo 57 – Consideram-se faltas disciplinares graves:  
  

I. Repetir duas faltas médias, no período de 60 (sessenta) dias;  
II. Usar ou portar cigarro e drogas de qualquer espécie;  

III. For flagrado na pratica de ato sexual, libidinoso ou obsceno;  
IV. Depredar o patrimônio;  
V. Recusar-se a cumprir uma ordem direta ou faltar com o devido respeito ao

agente;  
VI. Incitar  ou  participar  de  movimento  para  subverter  a  ordem ou  disciplina

internas;  
VII. Impedir ou perturbar a realização de atividades pedagógicas, a recreação ou o

repouso noturno;  
VIII. Envolver-se em briga com um ou mais adolescentes;  

IX. Ameaçar ou praticar agressão verbal contra autoridades, servidores, visitantes
ou demais adolescentes;  
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X. Fugir ou tentar fugir;  
XI. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de

outrem;  
XII. Destruir ou inutilizar os materiais permanentes ou a estrutura física do Centro

Socioeducativo;  
XIII. Ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar

que  permita  a  comunicação  com outros  adolescentes  ou  com o ambiente
externo;  

XIV. Induzir ou instigar alguém a praticar falta disciplinar grave;  
XV. Atribuir  como ato  de  outrem autolesão,  devidamente  comprovada,  com o

intuito de levar as autoridades a erro;  
XVI. Receber, confeccionar, portar, ter, consumir ou concorrer para que haja em

qualquer local do Centro Socioeducativo ou fora dele drogas lícitas ou ilícitas
ou objetos que possam ser utilizados em fuga ou movimentos de subversão
da ordem ou disciplina interna;  

XVII. Praticar  ou  tentar  praticar  agressão  física  contra  autoridades,  servidores,
visitantes ou demais adolescentes;  

XVIII. Deixar  de  se  submeter  à  revista  pessoal,  de  seu  alojamento,  bens  e
pertences;  

XIX. Praticar atos que se constituam em apologia ao crime;  
XX. Inserir escritos nas paredes, muros, portas, dormitórios ou bens móveis do

Centro Socioeducativo que se constituam em apologia ao crime;  
XXI. Divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou disciplina interna;  

XXII. Dificultar a vigilância em qualquer dependência do Centro  
XXIII. Socioeducativo;  
XXIV. Praticar atos de comércio de qualquer natureza;  

Artigo 58 – A prática do fato previsto como ato infracional, equivalente a crime doloso,
constitui  falta  disciplinar  grave  e  sujeita  o  adolescente  à  sanção disciplinar,  sem prejuízo  do
processo judicial.  
  

Seção III  

Da Resposta Disciplinar  
  

Artigo 59 – As faltas disciplinares leves definidas neste Regimento Interno serão objeto
apenas  de  intervenção  socioeducativa  pela  Equipe  de  Referência  do  adolescente,  não  sendo
passíveis de sanção.  

Artigo 60 – As faltas disciplinares médias e graves serão avaliadas pela Comissão de
Avaliação Disciplinar. 

  
Artigo 61 – Constituem sanções disciplinares aplicáveis aos adolescentes nas hipóteses

de faltas médias:  
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I. Advertência verbal feita pelo supervisor plantonista, com a devida comunicação a direção;  
II. Registro no livro de ocorrência e anexada a pasta do adolescente o termo da ocorrência;  

III. Recolhimento ao quarto durante todo o dia até 8 (oito) dias;  
IV. Suspensão dos estímulos previstos no artigo 25 deste Regimento  

Interno;  
V. Suspensão  de  atividades  esportivas  não  obrigatórias,  recreativas  e  de  lazer,  internas  ou
externas;  
  

§ 1º - A advertência verbal é sanção que se reveste de menor rigor.  
§ 2º - A suspensão de estímulos e a suspensão de atividades esportivas não obrigatórias,

recreativas e de lazer internas ou externas não podem ultrapassar a 08 (oito) dias.  
§ 3º - O adolescente, antes, durante e depois da aplicação da sanção disciplinar prevista

no inciso III, deverá receber cuidados das áreas de saúde, pedagógica e de segurança, garantindo-
se o acesso irrestrito dos profissionais de referência e frequência às atividades obrigatórias.  

  
Artigo 62 - Constituem sanções disciplinares aplicáveis aos adolescentes nas hipóteses

de faltas graves:  
  

I. Advertência verbal;  
II. Suspensão dos estímulos previstos no artigo 25 deste Regimento Interno;  

III. Suspensão  de  atividades  esportivas  não  obrigatórias,  recreativas  e  de  lazer,  internas  ou
externas;  
IV. O elogio por escrito em sua pasta de execução de medida;

  
V. Representação do Centro Socioeducativo dentro ou fora dele;

  
VI. Participação em passeios, atividades culturais ou esportivas fora do Centro Socioeducativo;  

Artigo 63 – O prazo máximo para o recolhimento do adolescente em seu dormitório não
poderá exceder a 30 (trinta) dias, ainda que o mesmo incorra em reiteradas faltas disciplinares
graves. Nesta hipótese, a equipe multiprofissional do Centro Socioeducativo deve elaborar um
Plano Diferenciado de Intervenção Socioeducativa com o adolescente.  

  

Seção IV  

Da Aplicação das Sanções  
  
Artigo 64 – Na aplicação das sanções disciplinares serão observados os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade, bem como da intervenção mínima e precoce, e considerando 
o adolescente como pessoa em desenvolvimento, sempre visando o caráter socioeducativo da 
medida.  

Parágrafo único – Na escolha da sanção disciplinar, levar-se-ão em conta a natureza, os
motivos,  as  circunstâncias  e  as  consequências  do fato e  o  histórico  de  faltas  praticadas  pelo
adolescente.  
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Artigo  65 – Computa-se,  em  qualquer  caso,  no  período  de  cumprimento  da  sanção
disciplinar, o tempo de permanência na medida cautelar.  

  

Subseção I 
 

Das Circunstâncias Atenuantes  
  

Artigo 66 - São circunstâncias atenuantes, na aplicação das sanções:  
  

I. Primariedade em falta disciplinar grave;  
II. Bons antecedentes no Centro Socioeducativo;  

III. Perturbação mental ou psicológica, atestada por autoridade médica competente;  
IV. Assiduidade e bom aproveitamento nas atividades socioeducativas;  
V. Bom desempenho nas metas do Plano Individual de Atendimento;  

VI. Ter desistido de prosseguir na execução da falta disciplinar grave;  
VII. O desconhecimento da norma; VIII. Ter o adolescente:  

  
a. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após a falta disciplinar
grave, evitar-lhe ou minorar lhe as consequências;  
b. Cometido  à  falta  grave  sob coação  a  que  podia  resistir,  ou  em cumprimento  de
ordem, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto de outrem;  
c. Confessado  espontaneamente,  perante  a  autoridade sindicante,  a  autoria  da  falta
disciplinar grave;  
d. Cometido a falta disciplinar grave sob a influência de tumulto, se não o provocou.  

  
§ 1º - No caso do adolescente apresentar perturbação mental ou psicológica, poderá ser

aplicado  o  artigo  53,  inciso  II,  se  a  autoridade  médica  competente  constatar  a  falta  de
discernimento ou reconhecer circunstância atenuante, quando o discernimento for reduzido.  

§ 2º – A sanção poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior 
ou posterior à falta disciplinar grave, embora não expressamente regulamentada.  

  
Subseção II  

Das Circunstâncias Agravantes  
  

Artigo 67 – São circunstâncias agravantes, na aplicação das sanções:  
  
I. Reincidência em falta disciplinar grave;  

II. Ter o adolescente cometido a falta disciplinar grave:  
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a. Por motivo fútil ou torpe;  
b. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade  

ou vantagem em outra falta disciplinar grave;  
c. À traição, de emboscada, dissimulação ou com abuso de  

confiança;  
d. Com emprego de fogo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou  

de que podia resultar perigo comum;  
e. Sob efeito de substância pssicoativa, exceto se ocorrer uma das  

hipóteses do artigo 66, § 1º deste Regimento Interno;  
f. Em concurso de pessoas.  

  
Artigo 68 – A sanção será, ainda, agravada em relação ao adolescente que:  
  
I. Promove  ou  organiza  a  cooperação  na  falta  disciplinar  grave  ou  ainda,  dirige  a
atividade dos demais participantes;  

II. Coage ou induz outros adolescentes à execução material da falta disciplinar grave;  
III. Instiga ou determina a cometer a falta alguém não punível em virtude de condição ou

qualidade pessoal;  
IV. Executa a falta disciplinar grave, ou nela participa, mediante paga ou promessa de

recompensa.  
  

Seção V  
Da Medida Cautelar  Interna

  
Artigo  69 – O  adolescente  poderá  ser  separado  dos  demais  adolescentes,  em  seu

dormitório, cautelarmente, sem prejuízo das atividades obrigatórias, nos termos do § 4º do artigo
48,  pelo  prazo  de  até  15  (quinze)  dias,  quando  haja  materialidade  e  indícios  de  autoria  ou
participação em falta disciplinar média ou grave e o convívio nas áreas comuns possa causar alto
risco à sua integridade, à de outros adolescentes ou à segurança do Centro Socioeducativo.   

  
§ 1º - A medida será determinada pelo Diretor do Centro  

Socioeducativo, ou vice – diretor na ausência em decisão fundamentada, constante de formulário
próprio, após ouvida a equipe técnica e Diretoria Técnica.
  

§ 2º - O Juiz competente deverá ser comunicado, com cópia da decisão, no prazo de até
48 (quarenta e oito) horas.  

  
Artigo 70 - Caso persistam os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar, o

Diretor poderá prorrogar, fundamentadamente, por igual período e uma única vez, procedendo a
comunicação do parágrafo 2º do artigo 69 deste Regimento Interno.  

Artigo  71 - O Diretor  do  Centro  Socioeducativo,  após  certificar  o  juiz  ao  qual  está
vinculada a guia, poderá solicitar a transferência do adolescente em medida cautelar para outra
Unidade da FUNDAC caso existam riscos para o mesmo, para os demais adolescentes ou para o
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Centro Socioeducativo, obedecidas as regras previstas Seção IV do Capítulo IV deste Regimento
Interno.  

Artigo  72 – A  aplicação  da  medida  cautelar  não  exime  o  Diretor  do  Centro
Socioeducativo de determinar a apuração do fato.  

Seção VI  
Do Procedimento Disciplinar  

  
Artigo  73 – É  dever  do  servidor  que,  por  qualquer  meio,  presenciar  ou  tiver

conhecimento de falta disciplinar,  de qualquer natureza,  elaborar Registro de Ocorrência,  que
conterá:  

  
I. O nome e a identificação do adolescente;  

II. Local e hora da ocorrência;  
III. O ato que lhe é atribuído;  
IV. A descrição sucinta dos fatos;  
V. O rol,  de  no  máximo,  3 (três)  testemunhas  e  o(s)  nome(s)  da(s)  eventual(is)
vítima(s);a necessidade ou não de aplicação da medida cautelar prevista no artigo 69.  

  
§ 1º – O Registro de Ocorrência será entregue ao Diretor do Centro Socioeducativo que

decidirá sobre a natureza da falta disciplinar.  
§ 2º - Em se tratando de falta  disciplinar  leve,  o  Diretor  encaminhará o Registro  de

Ocorrência à Equipe de Referência do adolescente.  
§  3º - Em  se  tratando  de  falta  disciplinar  média  ou  grave,  o  Diretor  decidirá,

fundamentadamente, sobre a aplicação da medida cautelar prevista no artigo 59, e encaminhará o
relatório à Comissão de Avaliação Disciplinar.  

  
Artigo  74 – A  Equipe  de  Referência  do  adolescente,  recebendo  o  Registro  de

Ocorrência de que trata o § 2º do artigo 73 deste Regimento, procederá imediatamente a uma
intervenção  socioeducativa,  permitida  a  realização  de  práticas  restaurativas  ou  atividades
educativas, fazendo as devidas anotações na Pasta de Execução de Medida do adolescente.  

Artigo 75 – A Comissão de Avaliação Disciplinar, recebido o Registro de Ocorrência de
que trata o § 3º do artigo 73 deste Regimento, designará data para ouvir o adolescente, a vítima e
as  testemunhas  eventualmente  indicadas  no  Relatório,  com  a  presença  do  defensor  do
adolescente.  

Artigo 76 – Encerradas as oitivas e não sendo necessária a produção de outras provas, a
Comissão de Avaliação Disciplinar, assegurada a defesa, proferirá decisão no prazo máximo de 10
(dez) dias da ocorrência do fato. A decisão poderá:  

  
I. Inocentar o adolescente;  
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II. Desclassificar o ato de falta grave para ato de falta disciplinar média ou leve, hipótese em
que o procedimento deverá ser encaminhado para a Equipe de Referência do adolescente;  

III. Desclassificar o ato de falta média para ato de falta disciplinar leve,  hipótese em que o
procedimento deverá ser encaminhado para a Equipe de Referência do adolescente;  

IV. Aplicar sanção ao adolescente.  
Parágrafo único – A decisão deverá ser fundamentada e descreverá, em relação a cada

adolescente,  separadamente,  a falta  disciplinar média ou grave que lhe é atribuída,  as provas
colhidas, as razões da decisão e, se for o caso, a sanção a ser plicada.  

Artigo  77 – O  Diretor  do  Centro  Socioeducativo,  imediatamente  após  a  decisão  da
Comissão de Avaliação Disciplinar do adolescente determinará as seguintes providências:  

  
I. Ciência ao adolescente, seus pais ou responsável legal;  

II. Comunicação ao Juiz competente;  
III. Arquivamento na Pasta de Execução de Medida do adolescente.  

  
Seção VII  

Da Comissão de Avaliação Disciplinar  
  

Artigo 78 – A Comissão de Avaliação Disciplinar será formada pela vice Direção do 
Centro Socioeducativo, que exercerá a sua presidência, e mais 04 (quatro) membros, 
representantes das seguintes áreas: segurança, pedagógica, psicológica e serviço social.  

Artigo 79 – A Comissão de Avaliação Disciplinar  será designada por ato do Direção
geral da FUNDAC, para o exercício de 2 (dois) anos, sendo admitida a recondução.  

  
CAPÍTULO VIII  

Das Visitas  
  

Artigo 80 – O adolescente poderá receber visita dos pais ou responsável legal, dos filhos, dos avós,
dos irmãos, do cônjuge e da companheira com filho (s) proveniente (s) da relação uma vez por

semana, aos domingos, por período máximo de 4 (quatro) horas, em horário e local apropriado para
visitação, definidos pelo Diretor do Centro Socioeducativo, previamente comunicado à

Coordenação de Segurança.  
  
§  1º – O  Diretor  do  Centro  Socioeducativo  poderá,  excepcionalmente  e

fundamentadamente,  autorizar  visita  em  dia  e  horário diverso  do  estabelecido  obedecido a
periodicidade e o tempo máximo previstos no “caput”.  

§ 2º - Na inexistência ou impedimento da visitação das pessoas elencadas no “caput” o
adolescente poderá receber a visita de família alternativa ou amigo, depois de comprovada, pela
Equipe de Referência, a existência de vínculo afetivo duradouro.  

  
Artigo 81 – Será permitida a visita íntima ao adolescente casado ou que viva em união

estável e esteja cumprindo medida socioeducativa de internação, após a comprovação do estado
de casado ou de união estável.  

Artigo 82 – A comprovação da união estável,  quando ambos os companheiros forem
maiores  de 16 anos,  dar-se-á mediante a apresentação de cópia autenticada de documento de
identidade do companheiro e dos seguintes instrumentos probantes:  
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I. Justificação judicial;  
II. Declaração pública de união estável feita perante tabelião.  

  
Parágrafo único – A declaração de união estável, quando feita por um dos companheiros

que seja maior de 16 e menor de 18 anos, somente será aceita se realizada com a participação de
ambos os pais ou representantes legais.  

  
Artigo  83 – A comprovação  da  união  estável,  quando algum  dos  companheiros  for

menor de 16 anos, somente será feita mediante a justificação judicial.  
Artigo 84 – É vedada a visita íntima quando qualquer dos adolescentes na relação for

menor de 14 anos, ainda que exista união estável.  
Artigo 85 – A visita íntima da esposa ou companheira será realizada 2 (duas) vezes por

mês, pelo período máximo de 2 (duas) horas, em dia ou horário diverso da visita habitual.  
Artigo  86 – Caberá  a  Equipe  de  Referencia  do  adolescente  analisar  os  documentos

apresentados e atestar para o Diretor através de parecer se está comprovada a união estável.  
Artigo 87 – Quando do ingresso no Centro Socioeducativo o adolescente deverá 

informar os nomes e endereços dos visitantes que gostaria de receber, dentre os autorizados nos 
artigos 80, 81 deste Regimento Interno.  

  
§ 1º - A relação fornecida pelo adolescente será submetida aos pais ou responsável legal,

que deverão anuir com as indicações.  
§ 2º – A Equipe de Referência, após a anuência do § 1º, avaliará a inclusão ou não no rol

de visitantes, mediante apresentação de documentos e entrevista.  
§ 3º - O rol de visitantes deverá compor o Plano Individual de Atendimento, nos termos

do art. 31, IX deste Regimento Interno.  
§  4º - A  substituição  de  visitante,  após  a  homologação  do  Plano Individual  de

Atendimento, somente será possível com a alteração deste.  
  
Artigo 88 – O adolescente terá o direito de ser visitado, dentre as pessoas indicadas no

seu rol, por 03 (três) delas, no máximo, por dia de visita.  
  
§  1º - Crianças  e  adolescentes,  nos  termos  do  ECA,  poderão  adentrar  no  Centro

Socioeducativo  acompanhados  dos  respectivos  pais  ou  responsável  legal  ou,  se
desacompanhados, somente mediante ordem judicial.  

§ 2º - Em relação às crianças, deverá ser apresentada certidão de nascimento. A partir de
12 (doze) anos de idade, será exigido documento de identidade com foto para a realização da
visita.  

  
Artigo 89 – O adolescente, egresso do Centro Socioeducativo ou de outra Unidade da

FUNDAC ou que esteja em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço à
comunidade, liberdade assistida ou de semiliberdade, poderá visitar adolescente, separadamente,
e em dia e local diferenciado, observado o disposto neste Regimento Interno.  

Artigo 90– A visita  de indivíduo egresso do sistema penitenciário  ou que esteja  em
cumprimento  de  pena  poderá  ser  permitida  somente  para  pais  ou  irmãos  do  adolescente,
observado o artigo 87 deste Regimento Interno.  

Artigo 91- A entrada do visitante, nas condições previstas nos artigos  
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80 e 81, serão autorizadas pelo Diretor do Centro Socioeducativo, ouvida a Equipe de Referência,
em decisão motivada e desde que não haja decisão judicial em contrário e desde que esteja a
pessoa no rol de visitantes do PIA.  

Artigo  92 – O visitante  deverá  respeitar  as  normas  de  segurança  estabelecidas  neste
Regimento Interno e no Centro Socioeducativo e submeter-se à revista pessoal e nos objetos que
portar.  

  
Parágrafo único – A equipe técnica/direção geral da Fundac através de relatório técnico

poderá  solicitar  à  autoridade  judiciária  a  suspensão  temporária  ou  definitiva  do  visitante,
inclusive  dos  pais  ou  responsável  legal,  se  existirem  motivos  sérios  e  fundados  da
sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.  

Artigo 93 – As visitas devem receber por parte das Equipes de Referência do Centro 
Socioeducativo orientação sobre as normas e procedimentos adotados na Unidade.  

Artigo 94 – A  equipe  multiprofissional  do  Centro  Socioeducativo  deve  produzir
documento a ser entregue para as famílias versando sobre todos os procedimentos para as visitas,
tais como dias, horário, vestimentas adequadas, revista, crianças, procedimentos e pertences dos
adolescentes.  

  
CAPÍTULO IX  

Da Medida de Convivência Protetora  
  

Artigo 95 – O adolescente poderá ser incluído em medida de convivência protetora, sem
prejuízo das atividades obrigatórias, nos termos do § 4º do artigo 48, quando existir situação de
risco à sua integridade física, psicológica ou perigo de vida, que impeça a permanência com os
demais adolescentes, recebendo, desde logo, atenção especial de sua Equipe de Referência.  

  
§  1º - A inclusão  poderá  ser  feita  a  requerimento  do  adolescente, que  expressará  os

motivos  que  tornam  necessária  a  medida  ou  por  determinação  do Diretor  do  Centro
Socioeducativo, mediante fundadas informações nos termos do “caput”.  

§  2º - O  Diretor,  ouvida  a  Equipe  de  Referência  do  adolescente, fixará  o  prazo  de
convivência protetora, que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias, e providenciará, de imediato, as
medidas necessárias para a proteção do adolescente, cabendo a Equipe de Referência a elaboração
de um plano de reinclusão do adolescente no convívio do Centro Socioeducativo.  

§ 3º - Caso as medidas propostas e adotadas não surtam o efeito desejado, o caso deverá
ser encaminhado para a Coordenação de Segurança que, por meio da Presidência da FUNDAC
poderá propor outras  medidas,  a  prorrogação do tempo de convivência,  ou a transferência do
adolescente.  

§ 4º - Caso não seja possível a transferência ou não exista solução mais adequada para a
proteção do adolescente, o Diretor poderá prorrogar o prazo de convivência, enquanto persistir o
risco, condicionada à avaliação da Equipe de Referência.  

§ 5º - O Diretor  deverá comunicar,  em até 48 (quarenta e  oito)  horas, por escrito,  ao
Juízo, inclusive para fins de comunicação ao Ministério Público e ao defensor do adolescente a
decretação de convivência protetora, seu período de duração e eventuais prorrogações.  

  
CAPÍTULO X 

Das Disposições Finais e Transitórias  
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Artigo  96 – Continuam  em  vigor  as  Portarias  e  Comunicados Internos  expedidos
pelo Gabinete  do  Diretor,  que  não  conflitem  ou  que complementem  as  disposições  deste
Regimento Interno.  

Artigo 97 – As normas deste Regimento Interno são aplicáveis ao adolescente, mesmo
quando em movimentação ou em atividades externas.  

Artigo 98 - As faltas disciplinares em apuração ajustar-se-ão a este Regimento Interno,
caso os dispositivos sejam mais favoráveis ao adolescente.  

Artigo 99 – Admite-se,  na matéria  de natureza processual constante  deste  Regimento
Interno, a interpretação extensiva ou aplicação por analogia, costumes e princípios gerais.  

Artigo 100 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Centro Socioeducativo
Edson Mota/CSE/João Pessoa – PB.  
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“Vamos precisar de todo mundo

Um mais um é sempre mais que dois

Pra melhor juntar as nossas forças...”.

Beto Guedes

1. IDENTIFICAÇÃO
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O  Centro  Socioeducativo  Edson  Mota  é  uma  unidade  de  atendimento  socioeducativo

privativa de liberdade, situada à Rua Severino Macena Dantas, s/n, no bairro de Mangabeira VII em

João Pessoa/PB.

O CSE é responsável pelo acolhimento de adolescentes do sexo masculino, faixa etária entre

12 e 18 anos incompletos, encaminhados pelo Juiz da Infância e da Juventude, de acordo com o

artigo  121  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA/1996)  e  Sistema  Nacional  de

Atendimento Socioeducativo – SINASE (2012).

2. APRESENTAÇÃO

A finalidade deste Projeto é traçar a política pedagógica do Centro Socioeducativo Edson

Mota - CSE, cujo trabalho é a execução das medidas socioeducativas de Internação, que atende a

cidade de João Pessoas e outras cidades da Paraíba, que fazem parte da base territorial da capital.

Especificamente, no universo de atendimento ao adolescente privado de liberdade, o CSE

vem  apresentar  um  Projeto  Político  Pedagógico  é  baseado  na  necessidade  de  uma  melhor

estruturação de um programa capaz de dar uma resposta pedagógica eficaz ao propósito do retorno

ao convívio familiar e comunitário.
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Considerando-se que toda proposta pedagógica é um processo dinâmico, o referido projeto

foi atualizado seguindo os mais recentes parâmetros da socioeducação.

Os  pressupostos de sistematização da intervenção institucional junto aos adolescentes os

aspectos teóricos e operacionais, que devem configurar um trabalho sociopedagógico centrado na

individualidade de cada adolescente e efetivação dos direitos e deveres previstos no ECA.

Assim, como forma de dar continuidade à qualificação do trabalho e de ratificar os aspectos

participativos da Unidade CSE, o presente Projeto teve a contribuição das diferentes  categorias

profissionais  que  operam na  Unidade  há  muito  tempo,  cujos  saberes  imprimem  os  elementos

imprescindíveis para a solidificação da política institucional.

Significa também a ampliação da qualidade dos serviços que devem culminar na reinserção

social da população atendida.

Há que se ressaltar que o processo de atualização enfrenta alguns desafios e limites, tais

como: estrutura física em desalinho com os atuais parâmetros nacionais da socioeducação, carência

de um sistema integrado de informatização de dados, processo de regionalização dos Centros de

Atendimento Socioeducativos e atualmente, com a falta de um  Programa de Acompanhamento de

Egressos,  necessitando uma melhoria  na rede socioassistencial  para um melhor  atendimento  ao

adolescente  e  familiar;  premência  de  ampliação  do  quadro  de  recursos  humanos,  através  de

processo de seleção que atenda a atividade fim, vindo a complementar a política de valorização dos

servidores.

Podemos afirmar que esse Projeto será a linha condutora de todo o processo de atendimento,

perpassando desde a concepção arquitetônica da unidade, sua finalidade e funcionamento até o uso

de diferentes métodos e técnicas que visem preparação do adolescente para a reinserção social,

sempre embasado nas diretrizes nacionais e legislação vigente.

Veremos que a organização da unidade é também parte integrante desse processo, através do

detalhamento da rotina, organograma, fluxograma, procedimentos que dizem respeito à atuação de

cada  profissional,  reuniões  de  equipe,  estudo  de  caso,  elaboração  e  acompanhamento  do  PIA.

Preconizando que toda a ação pedagógica,  de caráter socioeducativo,  pressupõe-se a articulação

necessária para os encaminhamentos à rede socioassistencial

Visando  o  alinhamento  com  as  diretrizes  nacionais  preconizadas  na  gestão  nacional  -

SINASE  (aspectos  conceitual,  estratégico,  operacional  e  arquitetônico),  a  equipe  do  Centro

Socioeducativo Edson Mota – CSE, traçou em 2010, o perfil da unidade, levando em consideração a

realidade na prática operacional e o que preceitua o SINASE. Foi também elaborado o Regimento

Interno, com a participação dos Educandos e Educadores Sociais, para implantação do SINASE,
6
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que teve como uma das metas  revisar  e  padronizar  as  ações atinentes  às  rotinas  institucionais,

administrativas e operacionais neste Centro de Atendimento de Internação. Construímos ainda uma

cartilha  de  orientação  aos  familiares  e  estamos  aguardando  a  sua  edição.  Contabilizamos  a

implementação  de  algumas  ações  estruturantes  necessárias  para  o  bom  andamento  do  nosso

trabalho.

Desse  modo,  a  partir  desse  trabalho  sentimos  a  necessidade  de  realinhar  a  estrutura

pedagógica  e  arquitetônica  aos  preceitos  do SINASE, preservando a  experiência  acumulada  ao

longo do tempo.

Portanto esse Projeto Político Pedagógico tem como base nortear de forma conjunta todo o

trabalho  a  ser  desenvolvido  no  âmbito  da  unidade  CSE,  garantindo  o  caráter  permanente  no

processo socioeducativo  a partir dos novos parâmetros arquitetônicos do SINASE. 

3. MARCO SITUACIONAL

O  presente  marco  situacional  apresenta  dados  estatísticos  referentes  à  situação  de

adolescentes  em cumprimento  de medidas  socioeducativas  privativas  de liberdade,  embora  haja

necessidade  de  atualizá-la  com dados  mais  recentes,  entretanto  consideramos  importantes  para

contribuir nas implementações de ações socioeducativas no Centro Socioeducativo Edson Mota.

O levantamento nacional de atendimento socioeducativo (2010) informa que no Brasil havia

17.703  adolescentes  em  restrição  de  liberdade  sendo:  12.041  em  cumprimento  de  medidas

socioeducativas privativas de liberdade, ou seja, em internação, e 3.934 em internação provisória e

1.228  em  cumprimento  de  medidas  socioeducativas  de  semiliberdade.  O  Estado  da  Paraíba
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apresenta taxa de redução nas taxas (-32,29%) e crescimento em relação as taxas de internação

provisória (+ 206,25 ) e semiliberdade (+ 50% ).O aumento de adolescentes em cumprimento de

medidas socioeducativas de semiliberdade pode ser considerado positivo,pois reflete a valorização

desta medida ainda pouco aplicada.

De acordo com os dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Sistema Nacional de

Atendimento  Socioeducativo  (2012),  os  estados  nordestinos  de  Ceará,  Paraíba  e  Pernambuco

apresentam  superlotação  e  demandam  vagas  significativas  com  taxas  de  ocupação  acima  da

capacidade em 67,81%, 38,21% e 64,17%, respectivamente.

Já o levantamento anual da coordenação geral do SINASE (2012) informa que aumentou a

taxa de restrição e privação de liberdade de 4,5% em 2010 para 10,6% em 2011, também cresceram

a prática de atos  infracionais relacionados ao tráfico de drogas (de 7,5% em 2010 para 26,6% em

2011 ).Estes dados indicam que os motivos da aplicação das medidas socioeducativas privativas de

liberdade  estão  diretamente   relacionados  à  vulnerabilidade  social  a  que  os  adolescentes  estão

inseridos  e  deixam  claro  que  os  atos  infracionais  cometidos  não  são  contra  a  vida.Os  dados

coletados em 2011 e 2012 ),  apontam a redução de atos graves  contra a  pessoa:  (14,9%  para

8,4% ), latrocínio (5,5% para 1,9% ),estupro ( 3,3% para 1,0% ) e lesão corporal (2,2% para 1,3% ).

Na Paraíba, a Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – FUNDAC é uma

organização da administração indireta do Governo do Estado é responsável pela operacionalização

de  medida  socioeducativa  privativa  de  liberdade  e  semiliberdade  e  atende,  atualmente,  548

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas distribuídos em três regionais:

Regional I, compreendendo o município de João Pessoa, Regional II, no município de Lagoa Seca,

e a Regional III no município de Sousa no sertão da Paraíba.

A cidade de João Pessoa apresenta uma população de 769,604 mil habitantes, que além de

receber adolescentes da região metropolitana de João Pessoa e cidades circunvizinhas, comporta um

maior número de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas distribuído

nos  seguintes  centros  socioeducativos:  Centro  Educacional  do  Jovem  –  CEJ  133  jovens  em

cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade; Centro Educacional do Adolescente

(CEA  Provisória)  47  Adolescentes;  Casa  Educativa,  22  adolescentes  do  sexo  feminino;

Semiliberdade 14 adolescentes e Centro Socioeducativo EDSON Mota.

O  CSE  é  uma  unidade  de  atendimento  socioeducativo,  construído  nos  parâmetros

arquitetônicos  do  SINASE  (2012),  a  “estrutura  física  deve  ser  pedagogicamente  adequada  ao

desenvolvimento  de toda ação socioeducativa,  havendo uma relação simbiótica  entre  espaços e

pessoas”.Atualmente,  o  CSE acolhe  185 adolescentes   do  sexo masculino  em cumprimento  de
8
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medidas  socioeducativas  privativas  de  liberdade,  que  demanda   uma   prática  socioeducativa,

interdisciplinar  entre  as  equipes  e  Intersetorial  entre  as  políticas  publicas   de

Educação,Saúde,Sistema Único da Assistência Social,Sistema de  Justiça e Segurança  dentre outras

políticas públicas.

4. MARCO CONCEITUAL

Com a consciência de que o Projeto Político Pedagógico será de fundamental importância

para a construção de o novo fazer que se queira implementar no Centro Socioeducativo Edson Mota

- CSE, numa perspectiva de proporcionar aos  adolescentes sentenciados pela Vara da Infância e

Juventude que se encontram,  nesta unidade, uma  adequada medida socioeducativa, que ao invés de

continuar  o processo de  punição já  determinado pela  Justiça  e  pela  própria  sociedade,  lá  fora,

ofereça  condições  para  que  os  adolescentes  possam vivenciar  uma verdadeira  educação social.

Educação  esta  baseada  nos  preceitos  humanistas  e  emancipatórios,  privilegiando  atividades

socioeducativas,  que os levem a reformular seus valores, elaborar um novo projeto de vida e a

exercer sua cidadania.

Uma educação, definida pelo russo Antonio Makarenko, como processo social de tomada de

consciência de si próprio e do meio que nos cerca, ou seja: “uma educação centrada nos interesses

9
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do coletivo,  em benefício  de  cada  um individualmente  e  de  todos  os  integrantes  do  grupo de

educandos e educadores”, explica Makarenko. 

Para  a  construção  deste  projeto  político  pedagógico,  que  acreditamos  ser  instrumento

transformador,  e  dados dos  inúmeros  desafios  a  serem enfrentados,  sentimos  a  necessidade  do

envolvimento  de  todos que  atuam na  Unidade.  “Um mais  um é  sempre  mais  que  dois”  (Beto

Guedes).  Não  somente  os  diretamente  envolvidos  no  processo  educacional,  como  professores,

equipe  técnica,  incluindo  pedagogos,  assistentes  sociais,  psicólogos  e  agentes  sociais,  mas  do

simples  servidor  técnico-administrativo  até  a  direção  e  em  especial,  os  pais  e  demais

familiares. Todos  unidos  pelo  mesmo  propósito:  a  concretização deste  projeto,  tendo  como

referencial  a bandeira  da educação como prática  da liberdade  e  do diálogo,  segundo diz  Paulo

Freire: “o diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir. Não é no silêncio

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.  A tônica principal da obra

de Freire é a valorização da troca de saberes e fé no poder de transformação do homem:

 
 “Esta, contudo, não é uma ingênua fé. O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se o

poder de fazer, criar, de transformar é um poder dos homens, sabe também que podem eles,

em situação concreta, alienados, ter este poder prejudicado.

 

 Esta possibilidade, porém, em lugar de matar no homem dialógico a sua fé nos homens,

aparece a ele, pelo contrário, como um desafio ao qual tem que responder. Está convencido

de que este poder de fazer e transformar, mesmo que negado em situações concretas, tende

a renascer. Pode renascer. Pode constituir-se. Não gratuitamente, mas na e pela luta por sua

libertação”. (Pedagogia do Oprimido- Editora Paz e Terra -18 Edição).

 

O  Projeto  Político  Pedagógico  pensado  por  nós  tem  caráter  autônomo  em  relação  à

formulação  de  propostas  e  também de execução  de trabalho.  É um documento  que  não tem a

ousadia de ser revolucionário, uma vez que não visa o embate entre os dominados e dominantes

nem pretende colocar abaixo a  velha ordem social, porém almeja lutar pela garantia das conquistas

inerentes ao Estado Democrático do Direito, através da Constituição Federal, do ECA e SINASE

não para o ‘marginal’, o ‘bandido’, mas para aqueles adolescentes, que em decorrência de terem

nascido em uma sociedade contraditória e excludente, cometeram  ato infracional.

Segundo Minayo (1994), estes adolescentes são vítimas de uma violência social expressa na

falta  de  projetos  de  vida,  no  desemprego  e  nas  dificuldades  de  acesso  a  serviços  públicos  de

educação,  saúde,  cultura,  esporte  e lazer  de qualidade.  Encontram-se então,  em estado de risco

social, não possuindo autonomia e capacidade de auto-sustento, muito embora estejam previstas na

10
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Constituição Federal do Brasil (1988, artigo227) proteção integral e de responsabilidade do Estado,

família e sociedade.

 São seres em formação e o seu futuro vai depender das condições  que lhe forem oferecidas

no  que  diz  respeito  tanto  à  medida  socioeducativa  cumprida  quanto  às  questões  estruturais  e

familiares.  Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos responsáveis pela redação do ECA,  aposta  na

educação  como  instrumento  capaz  de  mudar  a  trajetória  dos  adolescentes  em  conflito  com  a

lei.  Uma educação que vai exigir do educador uma presença efetiva na vida do socioeducando,

conforme defende:

 
“Nenhuma lei,  nenhum método ou técnica,  nenhum recurso logístico,  nenhum dispositivo

político-inconstitucional pode substituir o frescor e a imediaticidade da presença solidária,

aberta e construtiva do educador junto ao educando. Fazer-se presente na vida do educando é

o dado fundamental da ação educativa dirigida ao adolescente em situação de dificuldade

pessoal e social. A presença é o conceito central, o instrumento-chave e o objetivo maior

desta pedagogia. Ela é a força que pulsa no coração daquela “ciência árdua e sutil” à qual

homens como AntonioMakarenko dedicaram inteiramente as suas vidas.

 
A capacidade de fazer-se presente, de forma construtiva, na realidade do educando não é,

como muitos preferem pensar, um dom, uma característica pessoal intransferível de certos

indivíduos, algo de profundo e incomunicável. Ao contrário, esta é uma aptidão que pode ser

aprendida,  desde  que  haja,  da  parte  de  quem se  propõe  a  aprender,  disposição  interior,

abertura,  sensibilidade e compromisso para tanto.  Efetivamente,  a presença não é alguma

coisa que se possa apreender apenas ao nível da pura exterioridade. Tarefa de alto nível de

exigência, essa aprendizagem requer a implicação inteira do educador no ato de educar. Sem

esse  envolvimento,  o  seu  estar-junto-do-educando  não  passará  de  um  rito  despido  de

significação  mais  profunda,  reduzindo-se  à  mera  obrigação  funcional  ou  a  uma  forma

qualquer de tolerância e condescendência, de modo a coexistir mais ou menos pacificamente

com  os  impasses  e  dificuldades  do  dia  a  dia  dos  jovens,  sem  empenhar-se,  de  forma

realmente efetiva, numa ação que se pretenda eficaz.” (Pedagogia da Presença – da solidão ao

encontro 2001).

 
O PPP proposto aponta, ainda, para a implantação de ações e atividades, de forma planejada

pedagogicamente e coletivamente, com vistas à atenção integral do adolescente, com a preocupação

de tirar do papel, o que emana  tanto da ECA quanto do SINASE. 

Para  Veiga  (2006),  o  Projeto  Político  Pedagógico  significa  prever,  antecipar,  projetar  o

futuro, lançar-se para frente e é com essa intenção que o PPP do CSE foi elaborado, objetivando

tornar realidade aquele sonho, considerado por muitos uma utopia. No entanto, destacamos mais

uma vez que a sua execução não é uma tarefa fácil,  tendo em vista que nunca estará  pronto e

acabado, exigindo sempre continuidade e  aperfeiçoamento.
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– Compreendendo o adolescente

Considerando a importância da temática a ser abordada- Adolescência- e os profissionais

que  trabalham  com  medidas  socioeducativas,  se  torna  imprescindível  que  se  tenha  um

conhecimento prévio e aprofundado sobre o ser adolescente dentro dos aspectos biopsicossociais

que o envolve, favorecendo assim o estabelecimento de uma relação educativa, com a finalidade de

propiciar a construção de uma realidade diferenciada.

              Para tanto, essa temática será dividida nos seguintes tópicos:

1. Definição da adolescência
1.1. Aspectos físicos 
1.2. Aspectos psicossociais
2. Fatores jurídicos e de proteção referentes ao adolescente em conflito com a lei
3. Princípios e Diretrizes do Atendimento aos adolescentes

1- Definição da adolescência

A  palavra  adolescência  tem  sua  origem  no  latim,  cujo  termo  “adolescência”  significa

“crescer, ingressar, se tornar maior, atingir a maioridade” (Dias, Mendes da Saúde, 1997:76).

Citando alguns autores e especialistas, iremos ter as seguintes definições:

Para COLE (1996), ”A adolescência se caracteriza por um período que se estende entre a

infância e a idade madura, designa um processo de desenvolvimento e maturação física e biológica,

que se insere gradualmente no universo dos adultos, submetendo-se aos rituais de passagem (sociais

e psicológicos) contestando os padrões sociais pré-estabelecido e, a partir dessa vivencia, construir

seu projeto de vida”.

Para OSÓRIO (1992), a adolescência é uma etapa evolutiva própria do ser humano. Nela

culmina  todo  processo  maturativo  biopsicossocial  do  indivíduo.  Por  isso,  não  podemos

compreender a adolescência estudando separadamente os aspectos biológicos, psicológicos, sociais

ou culturais. Eles são indissociáveis, e, é justamente o conjunto de suas características que confere

unidade ao fenômeno da adolescência.
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Já  a  OMS-Organização  Mundial  de  Saúde  define  adolescente,  como  pessoa  em

desenvolvimento na faixa etária de 10 a 20 anos, enquanto o ECA restringe essa fase entre 12 a 18

anos. Contudo outros profissionais das ciências sociais, médicas e psicológicas fazem referencias

culturais.

Portanto a adolescência é uma fase de desenvolvimento pela qual todo ser humano vivência,

resultando em transformação a níveis biopsicossociais ligados a seu contexto histórico cultural que

irá permear o adolescente até a sua fase adulta.

1.1- Aspectos físicos

Dentro destes, se encontra a puberdade que é entendida como sendo um dos elementos da

adolescência e se refere ao processo de desenvolvimento orgânico e corporal, tendo seu início para

o sexo feminino na faixa etária entre nove e quatorze anos e o sexo masculino, de oito e treze anos

de  idade;  se  caracteriza  pelo  surgimento  dos  caracteres  sexuais  secundários  e  conclui  com  o

completo desenvolvimento físico, parada de crescimento e aquisição da capacidade reprodutiva.

Como se pode observar, mediante todas essas mudanças que são provocadas por alterações

hormonais no corpo é natural que os adolescentes se sintam assustados, angustiados, não sabendo

como  lidar  com  tais  transformações.  Por  isso  ressalta-se  a  importância  que

adultos/pais/responsáveis  tenham  a  compreensão  e  a  clareza  de  tais  mudanças  para  tratar  o

adolescente por atos e fatos que fogem ao seu controle. Assim orientá-lo e compreendê-lo será a

melhor saída, já que não se deve esquecer que cada adolescente por ser único, com certeza irá reagir

a essas transformações por quais vivencia de forma bem particularizada.

1.2. Aspectos Psicossociais

Neste  se  observa  as  transformações  sociais  pelas  quais  o  adolescente  passará  e  que  irá

depender  de  uma  série  de  fatores  influenciado  por  diversas  variáveis  como  estrutura  familiar,

condições socioeconômica cultural, as relações sociais com amigos, grupos religiosos etc., aos quais

reagirá de forma diferenciada a cada situação, já que a construção de sua identidade é pessoal e

social,  ocorrendo de forma interativa através de trocas entre o sujeito e o ambiente em que está

inserido.
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Alguns  autores  consideram  a  adolescência  uma  fase  de  tormenta  e  stress.  A  palavra

“tormenta” sugere que a ira, com as explosões que a acompanham é uma emoção que se destaca.

“Stress sugere a existência de fatores emocionais e físicos que perturbam o funcionamento normal,

conduzindo à deterioração do funcionamento físico e psicológico” (HURLOCK, 1973, p.66)

Dentro destas transformações se destaca com relevância a ocorrida com a família, nesta as

mudanças  se ocorrem de ambos os lados,  ou seja,  o adolescente  terá  que aprender  a conhecer

novamente sua família e esta a lidar com este novo individuo, pois com a perda de seus pais vistos

como  heróis  que  antes  o  protegia,  sempre  disponíveis  e  menos  exigentes,  passam a  ser  agora

aqueles que impõem responsabilidades e se distanciam, pois já não oferecem mais aquela atenção

protetora, e sim outras formas de apoio favorecendo à sua independência. Dessa forma, passam a

existir  conflitos  naturais  inerentes  a  esta  fase  de  crescimento  deste  ser,  uma vez  que  almejam

caminhar com os próprios pés, mas se sentem ainda inseguros e temerosos com assimilações das

aquisições para a vida adulta.

As novas relações são estabelecidas com os amigos a partir de sua inclusão nos grupos,

geralmente  de  sua  geração  e  são  indispensáveis  para  o  desenvolvimento  de  aquisições  das

habilidades sociais e da construção de seu projeto de vida. As interações com os companheiros,

segundo Mussen (1984), oferecem oportunidade para os adolescentes aprenderem como controlar o

comportamento  social,  desenvolver  habilidades  e  interesses  relevantes  para  a  idade  e  partilhar

problemas e sentimentos semelhantes.

No entanto,  devemos  estar  atentos:  muitos  dos  adolescentes  que  trabalhamos  advêm de

famílias  cujos  referenciais  são  frágeis,  desconhecem  seu  genitor  ou  foram  abandonados.  Sua

genitora é ausente, negligente, ou foram cuidados por avós ou tios. Essa transição da infância para a

adolescência poderá se dar de forma traumática levando-o assim a construção de relações sociais

vulneráveis, influenciáveis e maléficas unindo-se a grupos perigosos, com objetivo de satisfazer sua

necessidade de identificação. Diante deste contexto é importante que os familiares e profissionais

forneçam  atividades  para  que  os  adolescentes  possam  exercer  funções  que  interfiram  na  sua

realidade social, proporcionando a sua autonomia, sentimento de valorização, sendo sujeito de sua

própria história.

2. Fatores jurídicos e de proteção referentes ao adolescente em conflito com a lei
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O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) representa um avanço nas regras de

proteção da criança e do adolescente e prevê a participação da sociedade civil  na decisão e no

controle das políticas públicas. As crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos, beneficiários

de  proteção  especial.  A  proteção  integral  significa  favorecer  por  todas  as  formas  o  seu

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

O adolescente quando apreendido por policiais, é diretamente encaminhado a uma delegacia

policial,  por muitas vezes lá permanecendo. Quando houver a apreensão, a autoridade judiciária

competente e a sua família ou pessoa por ele indicada devem ser prontamente comunicados (artigo

nº 107 do ECA). Isso permite que os responsáveis compareçam à delegacia, preferencialmente na

companhia de um defensor público ou advogado particular, atendendo, assim, a uma das garantias

processuais.

Diante do comparecimento dos pais ou responsáveis na delegacia, dependendo da gravidade

do ato infracional e dos aspectos pessoais, o adolescente deve ser liberado pela autoridade policial

sob  um  termo  de  compromisso  e  responsabilidade  de  sua  apresentação  ao  representante  do

Ministério Público no mesmo dia ou no primeiro dia útil imediato (artigo nº 174 do ECA). Se isso

não for  possível,  o  adolescente  deve  aguardar  a  sua  transferência  em estabelecimento  policial,

separado dos adultos e com instalações  adequadas,  pelo prazo máximo de 05 dias (artigo 185,

parágrafo 2º da ECA), sob pena de responsabilização da autoridade.

O adolescente só pode ser privado de sua liberdade em flagrante de ato infracional ou por

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

3. Princípios e Diretrizes do Atendimento as adolescente

Em  consonância  com  o  reordenamento  dos  parâmetros  de  atendimento  socioeducativo,

elencados pelo ECA e pelo SINASE, a Instituição vem adequando suas práticas nos últimos anos. 

De igual forma,  nos dias atuais,  com a promulgação das diretrizes  nacionais do sistema

socioeducativo, a Unidade inscreve-se na perspectiva de vanguarda atualizando seus procedimentos.

-Ter como princípios a absoluta prioridade ao adolescente; a Doutrina da Proteção Integral (Sistema

de  Garantias  de  Direitos);  o  reconhecimento  de  sua  condição  peculiar  de  pessoa  em

desenvolvimento e sujeito de direitos; a brevidade e da excepcionalidade da medida de internação,

objetivando a reinserção social do adolescente, no menor prazo possível;
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- Estruturar-se segundo as dimensões básicas de atendimento preconizadas pelo SINASE, a saber:

direitos humanos, desenvolvimento pessoal e social do adolescente, espaço físico (infra estrutural e

capacidade), acompanhamento técnico, recursos humanos e alianças estratégicas;

- Fazer prevalecer  a ação sociopedagógica sobre a sancionatória,  norteando todas as ações dela

decorrentes.  Respeitando  a  singularidade  do  adolescente,  através  de  uma  postura  de  exigência,

compreensão e disciplina, entendida esta como elemento organizador da subjetividade e não como

mero instrumento de ordem institucional;

-  Estimular  atitude  cidadã  nos  adolescentes,  também condicionada  à  garantia  de  direitos  e  ao

desenvolvimento de ações socioeducativas que visem à autonomia do sujeito e o preparo para o

convívio social;

- Organizar o plano coletivo do Centro de Atendimento, buscando compatibilizar a fundamentação

teórica com a intervenção prática através das atividades integradas de forma interdisciplinar;

-  Trabalhar  o  plano  individual  de  atendimento,  em  consonância  com  a  proposta  pedagógica,

incluindo  a  participação  da  família,  dos  serviços  públicos  oferecidos  à  população  em  geral,

considerando as áreas de saúde, escolarização, profissionalização, atividades culturais, esportivas,

espirituais e de lazer;

- Alimentar o SIPIA (Sistema Integrado do Plano Individual de Atendimento) com o objetivo de

produzir  e  gerir  informações  que  visem  implementar  políticas  públicas  voltadas  aos  direitos

humanos  de  crianças  e  adolescentes,  além  de  monitorar  e  avaliar  sistematicamente  o  sistema

socioeducativo;

-  Individualizar  as  ações,  considerando  as  fases  de  desenvolvimento  de  cada  adolescente,  sua

subjetividade, capacidades, potencialidades e limitações, priorizando a sua participação em todas as

etapas processo socioeducativo, através do ato ação-reflexão;

- Por ocasião de ingresso de irmãos concomitantemente na Instituição, o atendimento deverá ser

realizado  preferencialmente  no  mesmo  quarto.  Quando,  por  questões  jurídicas  ou  técnicas,  o

atendimento ocorrer em alas ou unidades diferentes,  as equipes técnicas devem discutir  o caso,

propiciar encontros entre os internos, e organizar o plano de atendimento e desligamento com a

participação das equipes e familiares;

-  Organizar  a  dinâmica  institucional,  privilegiando  o  caráter  pedagógico  da  medida,  para

desenvolver no adolescente o sentido da responsabilidade, o entendimento de direitos e deveres, o

respeito às regras e normas próprias do convívio em sociedade, bem como a busca de um projeto de

vida a partir do contexto familiar e comunitário;
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-  Incentivar  a  participação  da  família  e  da  comunidade  (rede  social)  para  efetivar  a  ação

socioeducativa e a reinserção social do adolescente;

-  Assegurar  a  atuação  dos  profissionais  socioeducativos  como  modelo  de  conduta,  através  da

presença educativa e de bons exemplos, objetivando a formação de vínculo positivo, construtivo e

solidário.  Para  isto,  sua  postura  deve  ser  de  exigência,  compreensão,  diretividade  e  autoridade

competente;

- Organizar espacial e funcionalmente as Unidades de atendimento, visando garantir os meios para

o desenvolvimento pessoal e social do adolescente;

-  Promover  a  interação  dos  profissionais  socioeducativos  através  da  formação  continuada,

fundamental para o aperfeiçoamento das ações e práticas socioeducativas.

5. PARÂMETROS SOCIOEDUCATIVO

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), houve a necessidade de

reordenamento  das  instituições  destinadas  a  crianças  e  adolescentes  no  país,  rompendo

definitivamente com a Doutrina da Situação Irregular na vigência do Código de Menores. Procedeu-

se a separação gradativa dos serviços de proteção e abrigo da área destinada a adolescentes autores

de ato infracional, gerando uma especialização crescente para ambos os segmentos.

Na  opinião  do  eminente  jurista  Emílio  Garcia  Méndez,  citado  em Saraiva  (2009)  uma

resposta  séria  à  responsabilização  do  ato  infracional  deve  estruturar  um  programa  capaz  de

identificar e reduzir os efeitos negativos da privação de liberdade e, ao mesmo tempo, inserir o

adolescente o mais rapidamente possível no mundo exterior.
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Um bom exemplo de intersecção desses dois aspectos é a modalidade de internação com

possibilidade de atividades externas, uma vez que aposta na lógica da construção da autonomia sem

descuidar do caráter retributivo da medida aplicada.

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento teórico metodológico que visa ajudar a

enfrentar os desafios do cotidiano de forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, cientifica,

e o que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação

de todos os agentes da Instituição. O PPP cumpre a função de dar um rumo, uma direção às ações

cotidianas. 

Assim,  em  atendimento  aos  preceitos  do  ECA,  esta  unidade  vem  fundamentando  seu

atendimento nos pressupostos garantistas das dimensões  jurídica e pedagógica,  respectivamente.

Levando em conta que, na dimensão jurídica, a responsabilização do adolescente se dá pelo devido

processo, com todas as garantias processuais básicas asseguradas. Já a forma como será conduzida

essa  responsabilização enquadra-se no presente plano pedagógico que vem a ser o processo de

conscientização acerca de si mesmo e das suas relações com o meio.

É desta forma que são executadas as medidas socioeducativas de Internação constantes no

ECA, sublinhando que, para além dos aspectos de natureza retribuirista,  comportam os aspectos

eminentemente educativos, no sentido da proteção integral, voltados para a formação da pessoa e do

cidadão. Sendo assim, a nossa ação fica entre o espaço sancionatório e pedagógico.

Trata-se  do  que  Saraiva  define  como  o  estatuto  jurídico  da  cidadania.  Partindo  do

pressuposto que toda pessoa tem potencial e direito de desenvolvê-lo, torna-se necessário propiciar

aos  adolescentes  sujeitos  a  medidas  privativas  de  liberdade,  oportunidades  para  fazerem outras

escolhas.

Por isso, toda ação educativa deve contemplar momentos de reflexão, que possam levar os

adolescentes a repensar criticamente seu percurso, seus valores, suas escolhas e seu compromisso

como ente social, bem como, possibilitar a reflexão perante suas ações, sobre seus direitos e deveres

e a responsabilização de seus atos.

No  âmbito  do  reordenamento,  novos  parâmetros  conceituais  serão  suscitados  a  fim  de

nortear as ações socioeducativas:

Valores

- Respeito às diferenças

- Protagonismo
18
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- Cidadania

- Sensibilidade

- Solidariedade

- Justiça

Missão 

Promover  o atendimento  integral  ao adolescente  e sua família  visando a garantia  de seus

deveres e direitos no contexto do atendimento socioeducativo.

Visão

Ser atuante na ressocialização  do adolescente no âmbito pessoal , familiar e social. 

 EIXOS  ESTRATÉGICOS  CONTEMPLADOS  PELO  SISTEMA  DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE:

Os  Parâmetros  Socioeducativos  podem  ser  considerados  um  curriculum  integrado  a  ser

desenvolvido em cada unidade de atendimento socioeducativo.

Portanto, descrevem a partir do SINASE ( 2006, p54 e 56) os eixos estratégicos, os quais

exigirão uma gestão participativa, descentralizada sem perder de vista a complementariedade entre

as políticas públicas.

Apresentamos a seguir cada eixo:

Eixo – Suporte institucional e pedagógico

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas

socioeducativas

1) Estar inscrito no Conselho Municipal/Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente

(CMDCA, CMAS, CEAS e CEDCA);
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2) Ter projeto político pedagógico elaborado que contemple basicamente objetivos, público alvo,

capacidade de atendimento, referencial teórico-metodológico, ações/atividades, recursos humanos e

financeiros, monitoramento e avaliação;

3) Dispor de espaço físico/arquitetônico apropriado para o desenvolvimento da proposta pedagógica

garantista, há a necessidade de separação entre as faixas etárias de 12 à 17 anos e 18 à 21 anos para

o bom desenvolvimento do processo socioeducativo;

4) Ter critérios objetivamente definidos quanto a perfil e habilidades específicas dos profissionais,

socioeducadores, orientadores, estagiários e voluntários que integrem ou venham a integrar equipe

do atendimento socioeducativo;

5)  Construir  instrumentais  para  o  registro  sistemático  das  abordagens  e  acompanhamentos  aos

adolescentes:  plano individual  de atendimento  (PIA),  relatórios  de acompanhamento,  controle  e

registro  das  atividades  individuais,  grupais  e  comunitárias,  dados  referentes  ao  perfil

socioeconômico dos adolescentes e de sua família e outros;

6)  Consolidar  mensalmente  os  dados referentes  a  entradas  e  saídas  dos  adolescentes,  perfil  do

adolescente (idade, gênero, raça/etnia, procedência, situação com o sistema de justiça, tipificação de

ato infracional, renda familiar, escolarização antes e durante o cumprimento da medida,atividades

profissionalizantes antes e depois do cumprimento da medida, uso indevido de drogas e registro da

reincidência) em articulação com o Programa de Egressos da Fundac;

7)  Garantir  prazos  estabelecidos  na  sentença  em  relação  ao  envio  de  relatórios  de  início  de

cumprimento de medida, circunstanciados, de avaliação da medida e outros necessários;

8) Realizar acompanhamento sistemático por meio de encontros individuais e/ou em grupos dos

adolescentes durante o atendimento socioeducativo;

9) Elaborar  e acompanhar  o desenvolvimento do plano individual  de atendimento,  sempre com

participação da família e dos próprios adolescentes respeitados os prazos legais;

10)  Favorecer o processo de autoavaliação dos adolescentes em relação ao cumprimento de sua

medida socioeducativa;

11)  Garantir atendimento técnico especializado (psicossocial e jurídico) imediato ao adolescente e

seus responsáveis logo após a sua apreensão e/ou admissão no atendimento socioeducativo;
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12)  Articular-se  permanentemente  com  a  Vara  da  Infância  e  Juventude,  Ministério  Público  e

Defensoria Pública e outros Órgãos e Serviços Públicos, visando agilidade nos procedimentos e

melhor encaminhamento aos adolescentes;

13)  Articular-se com as demais entidades e/ou programas de atendimento socioeducativo, visando,

em caso  de  progressão  e/ou  regressão  de  medida  socioeducativa,  assegurar  a  continuidade  do

trabalho  desenvolvido,  articulação  do  Programa  de  Egressos  junto  a  rede  intersetorial  e

socioassistencial, juntamente com o apoio dos técnicos de referência da unidade;

14)  Garantir  a  execução  do  atendimento  socioeducativo  descentralizado  como  forma  de  estar

localmente inserido e de possibilitar melhores respostas no atendimento aos adolescentes;

16)  Normatizar  as  ações  dos  profissionais  (que  atuam  no  atendimento  socioeducativo  e  dos

adolescentes  estabelecendo  regras  claras  e  explicitadas  para  orientar  a  intervenção  e  o  seu

cumprimento (OBS buscar o PCCR)

17) Garantir encontros sistemáticos frequentes (semanal, quinzenal) da equipe profissional (técnicos

de referência, agentes socioeducadores, direção da unidade, coordenador de disciplina, servidores

administrativos) para estudo social dos adolescentes

Eixo – Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual 

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as 

medidas socioeducativas.

1) Consolidar parcerias com Secretarias estaduais e municipais, órgãos, coordenadorias e similares

responsáveis pela política pública, ONGs, iniciativa privada no desenvolvimento de programas que

fortaleçam a inclusão étnico-racial e de gênero nos programas socioeducativos;

2) Incluir ações afirmativas, promover a igualdade e combater a discriminação, o preconceito e a

desigualdade  racial  no  âmbito  do  atendimento  socioeducativo  com  o  objetivo  de  erradicar  as

injustiças e a exclusão social;

3) Garantir a eqüidade no atendimento socioeducativo prestado aos adolescentes de ambos os sexos,

principalmente no que se refere à qualidade e oferta de serviços e atividades;

4)  Promover  a  autoestima  dos  adolescentes  na  sua  especificidade  de  gênero  e  étnico-

racial,enfatizando a autovalorização e o autorespeito;
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5) Implementar ações voltadas à valorização do adolescente, promovendo a participação familiar e

comunitária;

6)  Configurar  um  canal  de  comunicação  capaz  de  estimular  e  oportunizar  a  discussão  sobre

gravidez, aborto, nascimento de filho, responsabilidade paterna e materna, nascimento de filho(a),

responsabilidade  de  cuidado  com  irmãos  e  filhos,  saída  precoce  de  casa,  vida  sexual,namoro,

casamento  e  separação,  deficiência,  violência  física,  psicológica,  exploração  sexual,abandono,

trabalho  infantil  e  de  padrões  de  gênero,  raça  e  etnia  e  orientação  sexual  que  comumente

naturalizam e justificam a violência, entre outros;

7) Capacitar os profissionais que atuam no atendimento socioeducativo sobre tais temas buscando

qualificar a intervenção junto ao adolescente;

8) Realizar oficinas pedagógicas com objetivo de trabalhar as diferenças de raça, etnia e construção

de identidade; e

9)  Inserir,  obrigatoriamente,  nos  arquivos  técnico-institucionais  dos  adolescentes  o  quesito

raça/etnia,permitindo  um  diagnóstico  mais  preciso  da  situação  do  adolescente  no  atendimento

socioeducativo.

Eixo – Educação

Específico  às  entidades  e/ou  programas  que  executam  as  medidas  socioeducativas  de

semiliberdade e de internação

1) Garantir na programação das atividades, espaço para acompanhamento sistemático das tarefas

escolares,  auxiliando  o  adolescente  em possíveis  dificuldades  (oficina  de  letramento),  contudo,

trabalhando para sua autonomia e responsabilidade;

2) Construir sintonia entre a escola e o projeto pedagógico do programa de internação, sendo as

atividades conseqüentes, complementares e integradas em relação à metodologia, conteúdo e forma

de serem oferecidas (exclusivos para internação);

3) Garantir o acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes em cumprimento de

medida  socioeducativa  de  internação,devendo  para  tanto,  promover  a  inserção  na  rede  pública

externa (após o cumprimento da medida);

Eixo – Esporte, Cultura e Lazer
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Comum a todas  as  entidades  e/ou programas que  executam a internação provisória  e  as

medidas socioeducativas de internação e semiliberdade

1)Propiciar o acesso a programações culturais, teatro, literatura, dança, música, artes, constituindo

espaços de oportunizarão da vivência de diferentes atividades culturais e artísticas, e também de

favorecimento à qualificação artística, respeitando as aptidões dos adolescentes;

2)Consolidar parcerias com Secretarias estaduais e municipais, órgãos e similares responsáveis pela

política pública, ONGs e iniciativa privada no desenvolvimento e oferta de programas culturais,

esportivos e de lazer aos adolescentes;

3)Propiciar  o  acesso  dos  adolescentes  a  atividades  esportivas  e  de  lazer  como  instrumento  de

inclusão  social,  sendo  as  atividades  escolhidas  com a  participação  destes  e  respeitados  o  seu

interesse;

4)Assegurar  no  atendimento  socioeducativo  espaço  a  diferentes  manifestações  culturais  dos

adolescentes;

5)  Possibilitar  a  participação  dos  adolescentes  em  programas  esportivos  de  alto

rendimento,respeitando o seu interesse e aptidão;

6)  Promover  por  meio  de  atividades  esportivas,  o  ensinamento  de  valores  como  liderança,

tolerância, disciplina, confiança, eqüidade étnico-racial e de gênero; e

7)  Garantir que as atividades esportivas de lazer e culturais previstas no projeto pedagógico sejam

efetivamente realizadas, assegurando assim que os espaços físicos destinados às práticas esportivas,

de lazer e cultura sejam utilizados pelos adolescentes.

Eixo – Saúde

Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas

socioeducativas de semiliberdade e de internação

1)Implantar  e  implementar  ações  no  âmbito  da  promoção  da  saúde,  prevenção  de  riscos  e

assistência a agravos dentro dos princípios da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica da

Saúde (LOS)47, da Norma Operacional de Assistência à Saúde e do ECA em parceria com a rede

de atendimento à saúde, através do SUS;
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Eixo – Abordagem familiar e comunitária

Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas

socioeducativas de semiliberdade e de internação.

1) Promover atividades de integração para as famílias dos adolescentes, inclusive aqueles oriundos

de  outros  municípios,  de  modo  que  a  família  seja  co-participante  do  processo  pedagógico

desenvolvido no programa de atendimento socioeducativo;

2)Garantir  o  acesso desses  adolescentes  a  atendimentos  de orientação sexual  com profissionais

qualificados, acesso aos demais métodos contraceptivos devidamente orientados por profissional da

área de saúde;

3)Discutir nos grupos de famílias, as temática relacionada à diversidade étnico-racial, de gênero e

orientação sexual;

4) Pactuar com as famílias juntamente com a direção da unidade, técnicos, Ministério Público e

Juizado da Infância e Juventude, a co-responsabilidade no acompanhamento da execução do Plano

Individual de Atendimento – PIA, do adolescente/jovem;

5) Na revista à família, se faz necessária uma abordagem adequada, portanto, humanizada, onde

haja respeito à dignidade dos familiares;

6)  Articular  com a rede Intersetorial  e  socioassistencial,  a  inclusão das  famílias  nos  espaços  e

serviços ofertados nos territórios;

Eixo – Profissionalização/ Trabalho/Previdência

 Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as

medidas socioeducativas

1)Consolidar parcerias com as Secretarias de Trabalho ou órgãos similares visando o cumprimento

do artigo 69 do ECA;

2)Possibilitar  aos  adolescentes  o  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  básicas,

específicas e de gestão e a compreensão sobre a forma de estruturação e funcionamento do mundo

do  trabalho.  Juntamente  com  o  desenvolvimento  das  competências  pessoal  (aprender  a  ser),

relacional  (aprender  a  conviver)  e  a  cognitiva  (aprender  a  conhecer),  os  adolescentes  devem
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desenvolver a competência produtiva (aprender a fazer), o que além de sua inserção no mercado de

trabalho contribuirá, também, para viver e conviver numa sociedade moderna;

3)Oferecer  ao  adolescente  formação  profissional  no  âmbito  da  educação  profissional,  cursos  e

programas de formação inicial e continuada e, também, de educação profissional técnica de nível

médio com certificação reconhecida que favoreçam sua inserção no mercado de trabalho mediante

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. A escolha do curso deverá respeitar os

interesses e anseios dos adolescentes e ser pertinente às demandas do mercado de trabalho;

4) Encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho desenvolvendo ações concretas e planejadas

no sentido de inseri-los no mercado formal, em estágios remunerados, a partir de convênios com

empresas privadas ou públicas, considerando, contudo, o aspecto formativo, em articulação com a

coordenação de profissionalização e de egressos;

5)  equiparar  as  oportunidades  referentes  à  profissionalização/trabalho  aos  adolescentes  com

deficiência em observância ao Decreto nº 3.298 de 20/12/99;

Eixo – Segurança

Comum a todas  as  entidades  e/ou programas que  executam a internação provisória  e  as

medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação

1) Otimizar as ações do cotidiano socioeducativo e investir nas medidas de prevenção das situações-

limite (brigas, quebradeiras, motins, fugas, invasões, incêndios, agressões e outras ocorrências desse

tipo) compõe o conjunto de ações fundamentais do núcleo de intervenção estratégica da segurança

preventiva;

2) A unidade demanda que a organização espacial,  funcional e a estrutura física da unidade de

atendimento  socioeducativo  –  orientadas  pelo  projeto  político  pedagógico  –  favoreçam  a

convivência entre os profissionais e adolescentes em um ambiente tranqüilo e produtivo onde as

situações críticas tenham chances reduzidas de eclosão e proliferação;

3)  Cumprir  com  os  procedimentos  operacionais  padronizados  nos  relacionamentos  com  a

coordenação de segurança da Fundac, com as Polícias Militar e Civil, com a Defensoria Pública,

com o Ministério Público,  com a Justiça da Infância e Juventude assegurando o provimento de

condições adequadas de segurança no atendimento socioeducativo;
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4)  Receber fiscalização periódica e sistemática nos programas de atendimento socioeducativo do

Ministério Público, da Justiça da Infância e da Juventude, dos Conselhos e instâncias do controle

social e do Conselho Tutelar;

5)  Se faz necessário que o processo de recrutamento  e  seleção  do pessoal  dirigente,  técnico  e

operacional  seja  orientado  pelo  projeto  pedagógico,  e,  sobretudo  que  os  profissionais  sejam

vocacionados e estejam preparados para enfrentar e resolver as situações críticas;

6)  Demandamos  que,  no  máximo  a  cada  semestre,  ocorram  treinamentos  práticos  de

segurança,combate a incêndio e a prestação de atendimento de primeiros socorros para todos os

profissionais do atendimento socioeducativo.

7)  É  preciso  investimento  na  capacitação  introdutória  e  contínua  de  todos  os  envolvidos  no

atendimento socioeducativoa a partir do diagnóstico das potencialidades e dificuldades da equipe

institucional  considerando  as  competências  específicas  e  complementares,  juntamente  com  a

coordenação de capacitação e treinamento da Fundac;

8)  Cumprir  com o que  determina  os  parâmetros  da  segurança  no que  diz  respeito  às  regras  e

mecanismos  ágeis  para  a  substituição  de  profissionais  quando  os  mesmos  adotarem  condutas

desleais, retaliadoras, rancorosas, vingativas, provocativas ou outras atitudes antipedagógicas;

9) Estabelecimento do fluxo na comunicação com os adolescentes favorecendo o bom andamento

do  trabalho  socioeducativo  e  a  manutenção  de  um clima  de  entendimento  e  paz  e,  sobretudo

coibindo e evitando todo e qualquer tipo de tratamento vexatório, degradante ou aterrorizante contra

os adolescentes; e

10)  Utilizar  a  contenção  do  adolescente  somente  como  recurso  para  situações  extremas  que

envolvam risco à sua integridade e de outrem.

Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas

socioeducativas de semiliberdade e de internação
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1) Elaborar plano de segurança institucional individual da unidade, visando garantir a segurança de

todos  que  se  encontram  no  atendimento  socioeducativo,  bem  como,  orientações  às  ações  do

cotidiano, solução e gerenciamento de conflitos;

2) Há necessidade de que seja garantido segurança externa para o programa, com a atuação diuturna

(24h) de policiais militares treinados para o trabalho socioeducativo;

3)  Determinar  com  precisão  e  fazer  constar  no  regimento  interno  quando  e  como  acionar  a

segurança externa para agir internamente (Polícia Militar);

4) Adotar as medidas de segurança adequadas considerando três níveis de riscos para a integridade

física,  psicológica  e  moral  dos  adolescentes:  i)  no  relacionamento  dos  adolescentes  com  os

profissionais; ii) no relacionamento direto entre os adolescentes; iii) no relacionamento direto do

adolescente com a realidade externa ao atendimento;

5) Oferecer diferentes atividades socioeducativas (esportivas, culturais, de lazer, de estudos, entre

outras) no período entre o entardecer e o recolhimento bem como nos finais de semanas e feriados

evitando sentimentos de isolamento e solidão;

6) Constar no regimento interno as medidas de contenção e segurança adotadas pela entidade de

atendimento  socioeducativo  e,  sobretudo  ser  de  conhecimento  de  todos,  devendo  todos  os

profissionais ser preparados para o seu cumprimento com eficácia;

7) Mapear, conhecer e ter croquis (de fácil acesso) com o detalhamento dos diversos espaços e

ambientes institucionais, bem como equipamentos e materiais existentes em cada compartimento

das atividades desenvolvidas;

8)  Analisar  cuidadosamente  com  toda  a  equipe  do  atendimento  socioeducativo  os  casos  de

ocorrência e o enfrentamento de situações-limite,  visando a sua compreensão e identificação de

falhas ou na atuação da equipe profissional buscando, assim, ajustes necessários para sua superação;

9) Assegurar diuturnamente, inclusive nos finais de semanas e feriados, a presença de profissional

responsável pela coordenação da entidade e/ou programa de atendimento socioeducativo;

10) e  garantir  aos adolescentes  o acesso ao Defensor Público e  as informações  relativas  à  sua

situação processual.
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6. OBJETIVO GERAL 

Operacionalizar  medida  socioeducativa  privativa  de  liberdade  com  adolescentes  do  sexo

masculino entre 12 e 18 anos incompletos proporcionando oportunidade dos mesmos participarem

do processo socioeducativo em consonância com o  ECA (1990), SINASE  (2012) e Plano Estadual

de Convivência Familiar e Comunitária (2013).
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7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Priorizar  a  formação inicial  e  continuada  para os/as  profissionais  que atuam no sistema

socioeducativo no CSE;
 Direcionar de forma multidisciplinar ações que valorizem o respeito a diversidade   étnico

racial, de gênero e orientação sexual;
 Garantir o acesso e permanência de todos os socioeducandos ao ensino fundamental e médio

de acordo com as necessidades de cada um;
 Possibilitar a participação dos adolescentes em programas esportivos, culturais e de lazer,

respeitando seus interesses e aptidões;
 Desenvolver com os socioeducandos competências e habilidades em educação profissional

básica para o mundo do trabalho;
 Privilegiar a equidade no acesso dos socioeducandos aos serviços de atenção à saúde no

Sistema  Único  de  Saúde que  abordem temas  relacionados  à  sexualidade,  DST’s  /AIDS

,Drogas,  violência,  imunização,  saúde mental  dentre outras modalidades  de atendimento;

Fortalecer os vínculos familiares e comunitários durante a medida socioeducativa;
 Avaliar  os  socioeducandos  de  forma  integral,  observando  os  fatores  sociais,  culturais,

psicológicos  e  religiosos  que  influenciam  no  desenvolvimento  e  Pactuação  no  Plano

Individual de Atendimento – PIA;
 Zelar pela integridade física, moral e psicológica de todos os socioeducandos;
 Acompanhar e avaliar Projeto Político Pedagógico do Centro Socioeducativo Edson Mota.

8. METODOLOGIA 

O sistema socioeducativo visa ao resgate, à integração do adolescente infrator à sociedade,

mediante procedimentos pedagógicos que desenvolvam a sua capacidade intelectual profissional e o

seu retorno ao convívio familiar.

O modelo  metodológico  que  implementem este  processo  educativo  compreende  as  ações

contidas  no Regimento  Interno,  que deve  ser  executado  em ambiente  estruturado e  continente.
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Entende-se que,  essas são as  condições  propícias  à  construção de um projeto de vida que seja

ordenador de atitudes sociais mais saudáveis, de autocrítica, de responsabilização do valor do outro.

A  ação  socioeducativa  deve  contribuir  para  a  formação  do  adolescente  de  modo  que  se

constitua em cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo mesmo, com o

outro  e  com tudo  que  integra  as  suas  circunstâncias  construindo  outras  trajetórias  existenciais

alternativas à prática do ato infracional.

 Deve também contribuir  com o desenvolvimento  das  potencialidades  do adolescente  em

todos  os  seus  aspectos  –  físico,  afetivo,  emocional,  cognitivo  e  social,  o  capacitando  a  tomar

decisões pautadas em critérios que coadunem os interesses pessoais e os interesses coletivos e possa

ter uma participação criativa e produtiva em sua comunidade.

 Cursos de formação inicial e continuada que contemple a diversidade étnico racial de gênero e

orientação sexual para técnicos, gestores e agentes socioeducadores/as;
 Curso de formação para multiplicadores em saúde integral do adolescente;
 Efetuação da matrícula e acompanhamento da aprendizagem dos socioeducandos no Ensino

Fundamental e Médio (modalidade EJA );
 Avaliação diagnóstica dos socioeducandos ( Escola Almirante Saldanha );
 Realização de Jogos Esportivos Internos;
 Intercâmbio Esportivo entreo  CEA e CSE ;
 Intercâmbio Esportivo entre os socioeducandos e a Federação Paraibana de Futebol;
 Encaminhamentos médico odontológico e de saúde mental aos serviços de saúdeda Unidade e

Sistema Único da Saúde;
 Campanha de Vacinação contra Gripe, Hepatite B para socioeducandos e socioeducadores/as 
 Realização do curso Rádio Viva;
 Oficinas Pedagógicasde: percussão,violão,cavaquinho,Rap,Literatura e Poesia e marchetaria;
  Encontros mensais com as famílias a partir de temáticas que fazem parte da realidade das

mesmas (Respeito as diferenças, gênero, violência, sexualidade direitos e deveres, bem como

temas  que  visem o aumento  do afeto e  fortalecimento  dos vínculos(Vê o plano de ação

Abordagem familiar e Comunitária  ) ;
  Realização de eventos e ou Festas Populares (Páscoa, São João, Dia das Mães/Pais,) além de

comemorar em conjunto com a família, os aniversários dos socioeducandos;
  Organização de um espaço de um projeto de orientação para as visitas íntimas;
  Realização de Visitas Domiciliares;
  Atendimentos individualizados com os familiares, não apenas no período das avaliações, mas

que seja uma ação contínua e provocada pela equipe;
  Inclusão das famílias em programas de geração de renda, ou sua orientação para os serviços

socioassistenciais comunitários;
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  Mapeamento dos serviços socioassistencias que compõem a rede externa;
 Alimentação do PIA/SIPIA /SINASE;
  Realização de Cursos de Educação Profissional Básica de: revestimento cerâmico ,pintor de

obras,  pedreiro,  eletricista,  instalador  hidráulico,  Instalador  Hidros  sanitário,  Gesseiro,

almoxarife e gastronomia;.
  Formação Humana para adolescentes que irão participar dos cursos de educação profissional

básica;
  Consolidação de parcerias com o Sindicato da construção Civil e sindplave;
  Realização de Petições para a progressão da medida socioeducativa, a Juíza da Infância e da

Juventude;
  Atualização e redimensionamento do Regimento Interno aos parâmetros arquitetônicos do

SINASE;
 Publicação  de  uma  Cartilha  de  orientação  aos  socioeducandos  e  familiares  sobre  o  ato

infracional e a medida socioeducativa;
 Encontro com adolescentes, socioeducadores, familiares para a apresentação do PPP e coleta

de contribuições;
 Elaboração do Plano de Segurança do CSE;
 Organização do Fluxograma de atendimento socioeducativo do CSE;
 Elaboração de Relatórios semestrais e Anual.

8. ÓRGÃOS PARCEIROS

 Centro Universitário UNIPÊ

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPB

 Secretaria de Estado da Educação

 Secretaria de Estado da Saúde

 Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano

 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- PRONATEC

 Programa de Atenção Multidisciplinar ao Adolescente- PROAMA

 Polícia Militar da Paraíba

 Sistema Nacional de Informação da Educação

 Sistema Nacional de Emprego – SINE

 Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 

 Sindicato Estadual dos Fabricantes de Placas- SINDPLAVE

 Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 

 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS-AD;
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 Narcóticos Anônimos – NA 

 Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS 

 Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

 Juizado da Infância e da Juventude 

 Hospital  Universitário Lauro Vanderley

 Hospital de Emergência e Trauma Humberto Lucena

 Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte -PPCAM 

9.  RECURSOS HUMANOS

Gestores 02
Assistente Social 08
Psicólogos/as 07
Pedagogos/as 04
Técnico em educação 01
Enfermeiros/as 01
Fisioterapeuta 01
Odontólogo/a 02
Médico/a 02
Técnico de enfermagem 04
Gerente de núcleo 01
Auxiliar de serviço/auxiliar de secretaria 06
Auxiliar administrativo 03
Agente operacional 04
Almoxarife 01
Monitor 01
Auxiliar de saúde bucal 02
Motoristas 04
Agente protetivo 03
Instrutor ocupacional 01
Agentes socioeducadores/as 80

TOTAL 142
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 10.      RECURSOS MATERIAIS

MATERIAL DE EXPEDIENTE Qntd.
Agenda telefônica 4

Borracha 02 cx
Caixa para correspondência (dupla) modular 4

Caneta esferográfica 01cx
Clipe 04 cx.
Cola 5

Corretivo 01 cx.
Envelopes 30

Extrator de grampo 4
Fita adesiva transparente 10

Grampeador 5
Lápis grafite 05 cx
Pape ofício 10 resmas
Papel jornal 10 resmas

Pastas fichário 50
Pastas transparentes (tamanho intermediário) 20

       Perfurador 4
Pranchetas 10

Prendedor de papel 04 cx
Régua 10 unid.

Tesoura de aço inox 4
                                                                                                          

MATERIAL PERMANENTE QUANT
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Data Show 1
Microsistem 1

Maquina fotográfica digital 1

Bebedouro Gelágua 2

11.   AVALIAÇÃO/ACOMPANHAMENTO

Explicitar a concepção de planejamento e a organização interna (espaços e tempos) como

planejamos  nossa  ação  educativa,  como  organizamos  nossos  espaços  e  tempo,  como  fazemos

reuniões,  com que periodicidade,  quem participa,  quem planeja,  como documentar  e registrar o

planejamento.

Organização da ação educativa -  explicitar  como a instituição planeja a ação didático -

pedagógica,  qual metodologia  é utilizada(pedagogia  de projeto de projetos,  rede temática,  tema

gerador,  linguagens  geradoras...),  explicitar  quais  eixos  de  trabalho  são  priorizados  e  como

garantem  acesso  às  diferentes  manifestações  culturais,  respeitando  as  diversas  linguagens  e

expressões,  como  promover  a  integração  entre  elas,  como  integrar  as  diversas  áreas  de

conhecimento e os aspectos da vida cristã numa abordagem multidisciplinar.

Acompanhamento e registro - explicitar  concepções e critérios sobre avaliações,  explicar

como avaliamos, para quê, quem participa do processo, como se documenta, qual a periodicidade.

Esclarecer o que compõe o documento final (relatório,  ficha,  produções dos educandos) de que

maneira é entregue e para quem. 

Organização  de  grupos  etários-  Definir  como  estão  organizados  os  grupos  e  quais  os

critérios utilizados para esta classificação, nome de grupos e se há diferenças na organização. Citar

a legislação referente ao nº de adolescente e da relação por metro quadrado.

Organização do ambiente físico- apresentar o espaço físico, destacando a funcionalidade dos

ambientes relacionados com a função pedagógica. Não é necessário o detalhamento nem a descrição

do mobiliário. Preferencialmente, utilizar seu referencial teórico.

Equipe  multiprofissional-  Apresentar  a  equipe  de  trabalho,  não  colocando  as  suas

atribuições,  mas  sim  a  inserção  destes  profissionais  no  currículo  da  instituição.  Informar  as
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atividades extras e oficinas, definindo por que são oferecidas e como acontecem. Citar formação

profissional e se está em conformidade com o Sistema de Atendimento Socioeducativo – SINASE.

12.    PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS.

        

   Os  parâmetros  arquitetônicos  do  Centro  Socioeducativo  Edson  Mota  -  CSE atende  ao  que

prescreve o  Sistema de Atendimento Socioeducativo    (2006 ) “ respeitando as exigência  de

conforto  ambiental,de  ergonomia,de  volumetria,de  humanização,  de  segurança”  aspectos

imprescindíveis na execução da medida socioeducativa privativa de liberdade.
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13. ABRAGÊNCIA GEOGRÁFICA

O Centro Socioeducativo Edson Mota - CSE acolhe adolescentes autores de ato infracional

da  cidade  de  João  Pessoa,  Bayeux,  Santa  Rita,  Sapé,  Mari,  Guarabira,  Itabaiana,  Lucena  e

Municípios, dentre outros municípios.
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Político Pedagógico é síntese da mobilização da comunidade socioeducativa do

Centro  Socioeducativo  Edson  Mota  e  da  construção  coletiva  dos  técnicos  e  equipe  de

socioeducadores/as da unidade acima citada.

O PPP caracteriza-se como um referencial metodológico e um importante instrumento de

intervenção e transformação de realidade, onde interagem teoria e práticas socioeducativas.

37



                                                                                                                                         
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA

15. REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel. Construção da proposta político pedagógico da rede municipal de Belo Horizonte. In:
Espaços da escola. Ano 4, n 13. Ijuí, Unijuí, 1994.

BRASIL,  Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, 2006.

___________,  Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  (SINASE).  Secretaria  Especial  dos
Direitos Humanos, Brasília, 2006.

___________,Constituição(1988),  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Brasília,DF,  Senado
Federal.

___________,O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990).

____________,Parâmetros  Curriculares  Nacionais:  pluralidade,  cultura,  orientação  sexual.  Secretaria  da
Educação – Brasília. 1997.

FREIRE,Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e terra. Rio de Janeiro. 1987

HURLOCK, E. Desenvolvimento do adolescente, Rio de Janeiro: Mc GyawHill do Brasil, 1973.

KLINGELFUS, Nora Lúcia. A rede dos saberes que se entrelaçam.

LOSACCO, Sílvia.  O jovem e o contexto familiar.  In: ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália
Faller (Orgs.). Família: redes, laços e políticas públicas. 3º Ed. São Paulo: Cortez, 2007.

MINAYO, M.C. A violência social sob a perspectiva da saúde pública. O impacto da violência social sobre
a saúde. Cadernos de saúde pública, Rio de Janeiro: Suplemento1, 1994.

MUSSEN, P.H. et al. Desenvolvimento e personalidade da criança. São Paulo: Harbna, 1984.

OSÓRIO, L.C. Adolescente hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

ROMANELLI, G. Autoridade e poder na família. In: CARVALHO, M. (org). A família contemporânea em
debate. São Paulo, EDUC/Cortez, 2006.

SANTIAGO, Anna Rosa F.Projeto político pedagógico da escola: desafio à organização dos educadores. In.:
VEIGA,  Ilma  P.A.(org.)  Projeto  político  pedagógico  da  escola:  Uma  construção  possível.  Campinas:
Papirus, 1996.

SAVIANI,  Dermeval.  Escola  e  democracia:  Teorias  da  educação,  curvatura  da  vara,  onze  teses  sobre
educação e política. São Paulo: Cortez. Autores associados, 1983.

TENTOR,  Sônia  Bastos.  Projeto  político  pedagógico:  pressupostos  básicos  que  devem  nortear  a
estruturação da proposta. In: Revista do professor. POA, 16(62), p. 43-44, abr/jun 2000.

38



                                                                                                                                         
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC

CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA

VEIGA, Ilma P.A. Projeto político pedagógico da escola: Uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma P.A.
(org.). Projeto político pedagógico da escola: Uma construção possível . Campinas: Papirus, 1996.

39



ANEXO C – 1ª Carta de Reivindicação dos Professores da Socioeducação











ANEXO D – 2ª Carta de Reivindicação dos Professores da Socioeducação






	Eixo – Suporte institucional e pedagógico
	Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas
	1) Estar inscrito no Conselho Municipal/Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente
	(CMDCA, CMAS, CEAS e CEDCA);
	2) Ter projeto político pedagógico elaborado que contemple basicamente objetivos, público alvo, capacidade de atendimento, referencial teórico-metodológico, ações/atividades, recursos humanos e financeiros, monitoramento e avaliação;
	3) Dispor de espaço físico/arquitetônico apropriado para o desenvolvimento da proposta pedagógica garantista, há a necessidade de separação entre as faixas etárias de 12 à 17 anos e 18 à 21 anos para o bom desenvolvimento do processo socioeducativo;
	4) Ter critérios objetivamente definidos quanto a perfil e habilidades específicas dos profissionais, socioeducadores, orientadores, estagiários e voluntários que integrem ou venham a integrar equipe do atendimento socioeducativo;
	5) Construir instrumentais para o registro sistemático das abordagens e acompanhamentos aos adolescentes: plano individual de atendimento (PIA), relatórios de acompanhamento, controle e registro das atividades individuais, grupais e comunitárias, dados referentes ao perfil socioeconômico dos adolescentes e de sua família e outros;
	6) Consolidar mensalmente os dados referentes a entradas e saídas dos adolescentes, perfil do adolescente (idade, gênero, raça/etnia, procedência, situação com o sistema de justiça, tipificação de ato infracional, renda familiar, escolarização antes e durante o cumprimento da medida,atividades profissionalizantes antes e depois do cumprimento da medida, uso indevido de drogas e registro da reincidência) em articulação com o Programa de Egressos da Fundac;
	7) Garantir prazos estabelecidos na sentença em relação ao envio de relatórios de início de cumprimento de medida, circunstanciados, de avaliação da medida e outros necessários;
	8) Realizar acompanhamento sistemático por meio de encontros individuais e/ou em grupos dos adolescentes durante o atendimento socioeducativo;
	9) Elaborar e acompanhar o desenvolvimento do plano individual de atendimento, sempre com participação da família e dos próprios adolescentes respeitados os prazos legais;
	10) Favorecer o processo de autoavaliação dos adolescentes em relação ao cumprimento de sua medida socioeducativa;
	11) Garantir atendimento técnico especializado (psicossocial e jurídico) imediato ao adolescente e seus responsáveis logo após a sua apreensão e/ou admissão no atendimento socioeducativo;
	12) Articular-se permanentemente com a Vara da Infância e Juventude, Ministério Público e Defensoria Pública e outros Órgãos e Serviços Públicos, visando agilidade nos procedimentos e melhor encaminhamento aos adolescentes;
	13) Articular-se com as demais entidades e/ou programas de atendimento socioeducativo, visando, em caso de progressão e/ou regressão de medida socioeducativa, assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido, articulação do Programa de Egressos junto a rede intersetorial e socioassistencial, juntamente com o apoio dos técnicos de referência da unidade;
	14) Garantir a execução do atendimento socioeducativo descentralizado como forma de estar localmente inserido e de possibilitar melhores respostas no atendimento aos adolescentes;
	16) Normatizar as ações dos profissionais (que atuam no atendimento socioeducativo e dos adolescentes estabelecendo regras claras e explicitadas para orientar a intervenção e o seu cumprimento (OBS buscar o PCCR)
	17) Garantir encontros sistemáticos frequentes (semanal, quinzenal) da equipe profissional (técnicos de referência, agentes socioeducadores, direção da unidade, coordenador de disciplina, servidores administrativos) para estudo social dos adolescentes
	Eixo – Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual
	Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas.
	1) Consolidar parcerias com Secretarias estaduais e municipais, órgãos, coordenadorias e similares responsáveis pela política pública, ONGs, iniciativa privada no desenvolvimento de programas que fortaleçam a inclusão étnico-racial e de gênero nos programas socioeducativos;
	2) Incluir ações afirmativas, promover a igualdade e combater a discriminação, o preconceito e a desigualdade racial no âmbito do atendimento socioeducativo com o objetivo de erradicar as injustiças e a exclusão social;
	3) Garantir a eqüidade no atendimento socioeducativo prestado aos adolescentes de ambos os sexos, principalmente no que se refere à qualidade e oferta de serviços e atividades;
	4) Promover a autoestima dos adolescentes na sua especificidade de gênero e étnico-racial,enfatizando a autovalorização e o autorespeito;
	5) Implementar ações voltadas à valorização do adolescente, promovendo a participação familiar e comunitária;
	6) Configurar um canal de comunicação capaz de estimular e oportunizar a discussão sobre gravidez, aborto, nascimento de filho, responsabilidade paterna e materna, nascimento de filho(a), responsabilidade de cuidado com irmãos e filhos, saída precoce de casa, vida sexual,namoro, casamento e separação, deficiência, violência física, psicológica, exploração sexual,abandono, trabalho infantil e de padrões de gênero, raça e etnia e orientação sexual que comumente naturalizam e justificam a violência, entre outros;
	7) Capacitar os profissionais que atuam no atendimento socioeducativo sobre tais temas buscando qualificar a intervenção junto ao adolescente;
	8) Realizar oficinas pedagógicas com objetivo de trabalhar as diferenças de raça, etnia e construção de identidade; e
	9) Inserir, obrigatoriamente, nos arquivos técnico-institucionais dos adolescentes o quesito raça/etnia,permitindo um diagnóstico mais preciso da situação do adolescente no atendimento socioeducativo.
	Eixo – Educação
	Específico às entidades e/ou programas que executam as medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação
	1) Garantir na programação das atividades, espaço para acompanhamento sistemático das tarefas escolares, auxiliando o adolescente em possíveis dificuldades (oficina de letramento), contudo, trabalhando para sua autonomia e responsabilidade;
	2) Construir sintonia entre a escola e o projeto pedagógico do programa de internação, sendo as atividades conseqüentes, complementares e integradas em relação à metodologia, conteúdo e forma de serem oferecidas (exclusivos para internação);
	3) Garantir o acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação,devendo para tanto, promover a inserção na rede pública externa (após o cumprimento da medida);
	Eixo – Esporte, Cultura e Lazer
	Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
	1)Propiciar o acesso a programações culturais, teatro, literatura, dança, música, artes, constituindo espaços de oportunizarão da vivência de diferentes atividades culturais e artísticas, e também de favorecimento à qualificação artística, respeitando as aptidões dos adolescentes;
	2)Consolidar parcerias com Secretarias estaduais e municipais, órgãos e similares responsáveis pela política pública, ONGs e iniciativa privada no desenvolvimento e oferta de programas culturais, esportivos e de lazer aos adolescentes;
	3)Propiciar o acesso dos adolescentes a atividades esportivas e de lazer como instrumento de inclusão social, sendo as atividades escolhidas com a participação destes e respeitados o seu interesse;
	4)Assegurar no atendimento socioeducativo espaço a diferentes manifestações culturais dos adolescentes;
	5) Possibilitar a participação dos adolescentes em programas esportivos de alto rendimento,respeitando o seu interesse e aptidão;
	6) Promover por meio de atividades esportivas, o ensinamento de valores como liderança, tolerância, disciplina, confiança, eqüidade étnico-racial e de gênero; e
	7) Garantir que as atividades esportivas de lazer e culturais previstas no projeto pedagógico sejam efetivamente realizadas, assegurando assim que os espaços físicos destinados às práticas esportivas, de lazer e cultura sejam utilizados pelos adolescentes.
	Eixo – Saúde
	Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação
	1)Implantar e implementar ações no âmbito da promoção da saúde, prevenção de riscos e assistência a agravos dentro dos princípios da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica da Saúde (LOS)47, da Norma Operacional de Assistência à Saúde e do ECA em parceria com a rede de atendimento à saúde, através do SUS;
	Eixo – Abordagem familiar e comunitária
	Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação.
	1) Promover atividades de integração para as famílias dos adolescentes, inclusive aqueles oriundos de outros municípios, de modo que a família seja co-participante do processo pedagógico desenvolvido no programa de atendimento socioeducativo;
	2)Garantir o acesso desses adolescentes a atendimentos de orientação sexual com profissionais qualificados, acesso aos demais métodos contraceptivos devidamente orientados por profissional da área de saúde;
	3)Discutir nos grupos de famílias, as temática relacionada à diversidade étnico-racial, de gênero e orientação sexual;
	4) Pactuar com as famílias juntamente com a direção da unidade, técnicos, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude, a co-responsabilidade no acompanhamento da execução do Plano Individual de Atendimento – PIA, do adolescente/jovem;
	5) Na revista à família, se faz necessária uma abordagem adequada, portanto, humanizada, onde haja respeito à dignidade dos familiares;
	6) Articular com a rede Intersetorial e socioassistencial, a inclusão das famílias nos espaços e serviços ofertados nos territórios;
	Eixo – Profissionalização/ Trabalho/Previdência
	Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas (1)
	1)Consolidar parcerias com as Secretarias de Trabalho ou órgãos similares visando o cumprimento do artigo 69 do ECA;
	2)Possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento de competências e habilidades básicas, específicas e de gestão e a compreensão sobre a forma de estruturação e funcionamento do mundo do trabalho. Juntamente com o desenvolvimento das competências pessoal (aprender a ser), relacional (aprender a conviver) e a cognitiva (aprender a conhecer), os adolescentes devem desenvolver a competência produtiva (aprender a fazer), o que além de sua inserção no mercado de trabalho contribuirá, também, para viver e conviver numa sociedade moderna;
	3)Oferecer ao adolescente formação profissional no âmbito da educação profissional, cursos e programas de formação inicial e continuada e, também, de educação profissional técnica de nível médio com certificação reconhecida que favoreçam sua inserção no mercado de trabalho mediante desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. A escolha do curso deverá respeitar os interesses e anseios dos adolescentes e ser pertinente às demandas do mercado de trabalho;
	4) Encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho desenvolvendo ações concretas e planejadas no sentido de inseri-los no mercado formal, em estágios remunerados, a partir de convênios com empresas privadas ou públicas, considerando, contudo, o aspecto formativo, em articulação com a coordenação de profissionalização e de egressos;
	5) equiparar as oportunidades referentes à profissionalização/trabalho aos adolescentes com deficiência em observância ao Decreto nº 3.298 de 20/12/99;
	Eixo – Segurança
	Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação
	1) Otimizar as ações do cotidiano socioeducativo e investir nas medidas de prevenção das situações-limite (brigas, quebradeiras, motins, fugas, invasões, incêndios, agressões e outras ocorrências desse tipo) compõe o conjunto de ações fundamentais do núcleo de intervenção estratégica da segurança preventiva;
	2) A unidade demanda que a organização espacial, funcional e a estrutura física da unidade de atendimento socioeducativo – orientadas pelo projeto político pedagógico – favoreçam a convivência entre os profissionais e adolescentes em um ambiente tranqüilo e produtivo onde as situações críticas tenham chances reduzidas de eclosão e proliferação;
	3) Cumprir com os procedimentos operacionais padronizados nos relacionamentos com a coordenação de segurança da Fundac, com as Polícias Militar e Civil, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a Justiça da Infância e Juventude assegurando o provimento de condições adequadas de segurança no atendimento socioeducativo;
	4) Receber fiscalização periódica e sistemática nos programas de atendimento socioeducativo do Ministério Público, da Justiça da Infância e da Juventude, dos Conselhos e instâncias do controle social e do Conselho Tutelar;
	5) Se faz necessário que o processo de recrutamento e seleção do pessoal dirigente, técnico e operacional seja orientado pelo projeto pedagógico, e, sobretudo que os profissionais sejam vocacionados e estejam preparados para enfrentar e resolver as situações críticas;
	6) Demandamos que, no máximo a cada semestre, ocorram treinamentos práticos de segurança,combate a incêndio e a prestação de atendimento de primeiros socorros para todos os profissionais do atendimento socioeducativo.
	7) É preciso investimento na capacitação introdutória e contínua de todos os envolvidos no atendimento socioeducativoa a partir do diagnóstico das potencialidades e dificuldades da equipe institucional considerando as competências específicas e complementares, juntamente com a coordenação de capacitação e treinamento da Fundac;
	8) Cumprir com o que determina os parâmetros da segurança no que diz respeito às regras e mecanismos ágeis para a substituição de profissionais quando os mesmos adotarem condutas desleais, retaliadoras, rancorosas, vingativas, provocativas ou outras atitudes antipedagógicas;
	9) Estabelecimento do fluxo na comunicação com os adolescentes favorecendo o bom andamento do trabalho socioeducativo e a manutenção de um clima de entendimento e paz e, sobretudo coibindo e evitando todo e qualquer tipo de tratamento vexatório, degradante ou aterrorizante contra os adolescentes; e
	10) Utilizar a contenção do adolescente somente como recurso para situações extremas que envolvam risco à sua integridade e de outrem.
	Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação (1)
	1) Elaborar plano de segurança institucional individual da unidade, visando garantir a segurança de todos que se encontram no atendimento socioeducativo, bem como, orientações às ações do cotidiano, solução e gerenciamento de conflitos;
	2) Há necessidade de que seja garantido segurança externa para o programa, com a atuação diuturna (24h) de policiais militares treinados para o trabalho socioeducativo;
	3) Determinar com precisão e fazer constar no regimento interno quando e como acionar a segurança externa para agir internamente (Polícia Militar);
	4) Adotar as medidas de segurança adequadas considerando três níveis de riscos para a integridade física, psicológica e moral dos adolescentes: i) no relacionamento dos adolescentes com os profissionais; ii) no relacionamento direto entre os adolescentes; iii) no relacionamento direto do adolescente com a realidade externa ao atendimento;
	5) Oferecer diferentes atividades socioeducativas (esportivas, culturais, de lazer, de estudos, entre outras) no período entre o entardecer e o recolhimento bem como nos finais de semanas e feriados evitando sentimentos de isolamento e solidão;
	6) Constar no regimento interno as medidas de contenção e segurança adotadas pela entidade de atendimento socioeducativo e, sobretudo ser de conhecimento de todos, devendo todos os profissionais ser preparados para o seu cumprimento com eficácia;
	7) Mapear, conhecer e ter croquis (de fácil acesso) com o detalhamento dos diversos espaços e ambientes institucionais, bem como equipamentos e materiais existentes em cada compartimento das atividades desenvolvidas;
	8) Analisar cuidadosamente com toda a equipe do atendimento socioeducativo os casos de ocorrência e o enfrentamento de situações-limite, visando a sua compreensão e identificação de falhas ou na atuação da equipe profissional buscando, assim, ajustes necessários para sua superação;
	9) Assegurar diuturnamente, inclusive nos finais de semanas e feriados, a presença de profissional responsável pela coordenação da entidade e/ou programa de atendimento socioeducativo;
	10) e garantir aos adolescentes o acesso ao Defensor Público e as informações relativas à sua situação processual.

