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Resumo

O Direito à Educação caracteriza-se como um direito de empoderamento que

confere  ao  indivíduo  as  condições  necessárias  para  o  seu  desenvolvimento

enquanto ser  humano. O presente trabalho tem como objetivo analisar  como os

professores do NUEN/UISM avaliam a promoção desse direito aos adolescentes em

cumprimento de medida de internação estrita na instituição, elencando os desafios e

apontando as perspectivas para a sua garantia. A metodologia utilizada a partir de

uma  abordagem  qualitativa  teve  início  na  pesquisa  bibliográfica,  passando  pela

análise  de  documentos  que  norteiam  a  socioeducação  no  Brasil  e  no  Distrito

Federal, incorporando como fonte de pesquisa o histórico da instituição e entrevistas

semiestruturadas com os professores que atuam diretamente com esse grupo de

sujeitos. Outrossim, demonstra a necessidade de adaptação e aperfeiçoamento das

ações educativas para que o adolescente privado de sua liberdade não seja privado,

também, do direito fundamental à educação, sobretudo a educação formal, que pode

ser  determinante  ao  processo de  ressocialização  desses jovens.  Além disso,  foi

realizada uma oficina pedagógica de formação com os professores como proposta

de pesquisa-intervenção, entendendo-a como importante momento de construção

coletiva e de estreitamento de relações profissionais na escola.

Palavras chave: 1. Educação. 2. Socioeducação. 3. Adolescentes.
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Abstract

The Right to Education is characterized as a right of empowerment allowing

individuals  to  porsue  the  necessary  conditions  for  their  development  as  human

beings.  This paper aims to analyze how teachers from NUEN/UISM evaluate the

promotion of this right to adolescents in compliance with strict detention order in the

institution,  listing  the  challenges  and  prospects  for  pointing  its  warranty.  The

methodology from a qualitative approach began in literature, through the analysis of

documents that guide the socio-educational model in Brazil and the Federal District,

incorporated as a source of research the history of the institution and semi-structured

interviews with teachers who work directly with this group of individuals. Furthermore,

it demonstrates the need for adaptation and improvement in educational activities for

the adolescents deprived of their liberty, for them not to be deprived also of their

fundamental right to education, especially formal education, which can be crucial to

the rehabilitation process of these young people. In addition, an educational training

workshop  with  teachers  was  held  as  a  proposal  for  intervention-research,

understanding  it  as  an  important  moment  of  collective  construction  and  closer

working relationships at school.

Keywords: 1. Education 2. Socio-educational 3. adolescents
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1  Problematização

Considerado  inimputável  para  fins  penais,  o  adolescente  brasileiro  recebe

tratamento  diferenciado  através  da  Lei  Complementar  nº  8069/90  –  Estatuto  da

Criança e do Adolescente (ECA).  Esse caminho legal  atende recomendações da

Constituição Federal (1988), que de acordo com o artigo 227, reconhece esse grupo

como sujeitos de direitos para os quais se destina prioridade absoluta do Estado na

aplicação  de  políticas  públicas.  Contudo,  após  duas  décadas  e  meia  da

promulgação do ECA, lei que regulamentou essas orientações, o que temos visto é

que ainda estamos distantes  da plena garantia  de seus direitos.  Em relação ao

Direito à Educação, os adolescentes que cometeram atos infracionais e estão em

cumprimento de medida socioeducativa no Distrito Federal encontram-se no centro

de  ações  descoordenadas,  nas  quais  foi  possível  perceber  que  boa  parte  dos

profissionais responsáveis em atendê-los demonstram desconhecer a legislação, o

ECA,  o  Sistema  Nacional  do  Atendimento  Socioeducativo,  Lei  Federal  nº

12.594/2012 (SINASE) e até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Depois  de  cumprir  a  promessa  de  demolição  do  prédio  da  Unidade  de

Internação  do  Plano  Piloto  (UIPP),  antigo  Centro  de  Atendimento  Juvenil

Especializado (CAJE), o Governo do Distrito Federal inaugurou em março de 2014

novos Centros de Internação para Adolescentes em conflito com a Lei. O intuito de

acabar definitivamente com o famigerado CAJE, instituição que durante quase 40

anos atendeu os jovens em regime de internação estrita, renovou a esperança do

Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ)  e  de  todos  os  envolvidos  no  processo  de

ressocialização em dias melhores para esses sujeitos.

Após muitos anos de uma gestão confusa e um vasto histórico de fugas,

mortes e maus tratos, a UIPP tornou-se alvo de várias ações do Ministério Público

que  julgara  que  os  serviços  prestados  pela  instituição  não  atendiam  as

recomendações do SINASE e que os adolescentes em cumprimento de medida em

regime de internação não estavam recebendo o tratamento adequado por parte do

poder  público.  Apesar  de  responder  ao  anseio  da  sociedade  brasiliense,  a

inauguração  a  “toque  de  caixa”  das  novas  Unidades  evidenciou  uma  série  de

problemas estruturais que trouxeram novos transtornos.
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Já inaugurada, a Unidade de Internação de Santa Maria (UISM) precisou dar

início aos trabalhos da escola para que os internos tivessem acesso ao Direito à

Educação conforme prevê a legislação. Como no antigo CAJE existia um Núcleo de

Ensino, parte dos professores que lá atuavam foi remanejada. Em Santa Maria, a

escola  iniciou  as  suas  atividades  de  forma  rápida  e  sem  estrutura  física  e

organizacional adequadas para atender as recomendações da legislação. De acordo

com relato  dos membros da gestão,  não havia  sequer  energia  elétrica no bloco

destinado  ao  funcionamento  da  escola  a  despeito  da  instalação  elétrica  estar

concluída. Além disso, as salas de aula não apresentam dimensões próprias para a

prática do ensino. Após apreensão inicial, com o passar dos meses, as condições de

trabalho melhoraram, o grupo de professores e servidores ficou completo e ainda

houve chegada de mobiliário e materiais necessários para prosseguir com o ano

letivo de forma aceitável.

Mesmo sendo um prédio novo, o espaço físico não atendeu às expectativas

dos profissionais que há vários anos se dedicam ao trabalho de ressocialização e ao

anseio da comunidade atendida, que esperavam por um espaço onde a estrutura

oferecesse não só um teto, mas condições de desenvolver um trabalho eficiente.

Infelizmente a estrutura mostrou-se inapropriada para segurança dos adolescentes e

dos profissionais; as paredes já contam com rachaduras, as salas de aulas possuem

inúmeras  goteiras,  e  não  contam  com  ventilação  apropriada,  suas  portas  são

inadequadas,  dificultando uma evacuação emergencial.  Além disso,  os banheiros

foram construídos em espaço e quantidade inadequadas para uso do alunos e dos

professores, que também  não contam com uma copa que ofereça condições de

prepararem um alimento, uma vez que boa parte não se ausenta da Unidade no

horário do almoço.

Para  a  equipe  de  Gestão  da  Escola  da  UISM,  além  dos  problemas

relacionados à precariedade estrutural,  as dificuldades de aprendizagem de parte

dos alunos são também um desafio a ser superado e são decorrentes dos muitos

anos de exclusão, abandono e desinteresse do estado em proporcionar educação

de  qualidade.  Ainda  assim,  essas  características  dos  alunos  tem  dado  tom  ao

trabalho, focado no resgate da autoestima a na promoção de atividades de revisão

dos conteúdos.
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Ademais, o efetivo de Atendentes de Reintegração Socioeducativo (ATRS),

identificados como agentes de segurança, é insuficiente para atender as demandas

da escola de forma segura e não cumpre as orientações do SINASE, requerendo o

atendimento de forma adaptada, ou seja, com reduzido quantitativo de alunos, ainda

que  estejam  matriculados.  A situação  do  baixo  número  de  ATRS  implica  faltas

“justificáveis”  dos alunos/internos, comprometendo o cumprimento do dia letivo e

demais planejamentos pedagógicos da equipe de professores. As cinco salas de

aula que originalmente foram destinadas à escola são insuficientes para atender os

alunos  matriculados  e  em consequência  disso  houve  perda  de  espaços  para  o

laboratório  de  informática  e  sala  de  leitura.  Essa  situação  é  agravada  quando

consideramos a escassez de recursos e falta de material pedagógico como: folhas,

cadernos e canetas, que muitas vezes tem que ser disponibilizadas pelas famílias

dos internos.

Diante  do  quadro  apresentado,  os  profissionais  em  educação  lotados  no

Núcleo  de  Ensino  (NUEN)  da  Unidade  de  Internação  de  Santa  Maria  (UISM)

mostram-se pouco motivados e entram em sala de aula sem acreditar se realmente

podem contribuir para a ressocialização através da educação. Além disso, existem

outros  aspectos  igualmente  excruciantes,  dentre  os  quais  podemos  destacar  os

constantes conflitos entre os internos e a dificuldade da relação entre estes e os

agentes de segurança.

 Nesse  sentido,  essa  pesquisa-intervenção  traz  como  cerne  os  desafios

encontrados  pelos  gestores  e  professores  da  UISM  em  garantir  o  Direito  à

Educação, o desânimo dos professores em realizar o seu trabalho, os fatores que

têm contribuído para esse quadro e como isso afeta a garantia do direito a esses

adolescentes. Portanto, a pergunta norteadora é: “Em que medida a garantia do

direito a educação está sendo assegurado no NUEM/UISM de forma a promover o

processo de ressocialização dos adolescentes?”
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2  Introdução e Justificativa

O presente trabalho parte das dificuldades em garantir o Direito à Educação

aos adolescentes em medida socioeducativa de regime fechado, considerando as

características  e  especificidades  próprias  desse  grupo.  Essas  questões  serão  o

ponto de partida dessa pesquisa, abarcando ainda os elementos que geram falta de

convicção dos professores na eficácia de suas ações pedagógicas.

A ideia da pesquisa teve sua gênese esboçada a partir  de uma conversa

informal na sala dos professores do Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de

Santa  Maria  (NUEN-UISM).  Na  ocasião,  professores  discutiam  se  a  educação

escolar oferecida pela Unidade ajudaria os adolescentes deixarem a prática de atos

infracionais para seguir o caminho da ressocialização. A surpresa foi que parte dos

presentes afirmam que, da forma como tem sido promovida, a educação pouco pode

contribuir para a ressocialização dos internos, o que é preciso ser problematizado,

indagando  as  razões  pelas  quais  os  professores  não  creditam  ao  trabalho

pedagógico desenvolvido pelo NUEN/UISM a devida importância ao processo de

ressocialização.

A justificativa dessa pesquisa como importante está em verificar o nível de

efetivação do Direito  à  Educação  dentro  da  Unidade,  bem como analisar  se  as

condições encontradas interferem sua plena consolidação. Esse documento servirá

como  um  norteador  para  o  planejamento  de  ações  pedagógicas  exequíveis,

permitindo  aos  professores  do  NUEN/UISM  reflexões  sobre  suas  práticas  e

possibilitando novas formas de atuar e de operacionalizar o currículo.
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3  Referencial Teórico

3.1  O Direito à Educação e o Sistema Socioeducativo

3.1.1  Direito Humano à Educação

Reconhecido  com  um  dos  Direitos  Humanos,  o  Direito  à  Educação  está

preconizado no art.  26  da Declaração  Universal  dos Direitos  Humanos de 1948

(DUDH):

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos
nos  graus  elementares  e  fundamentais.  A  instrução  elementar  será
obrigatória.  A instrução  técnico-profissional  será  acessível  a  todos,  bem
como a instrução superior, está baseada no mérito.

2.  A instrução  será  orientada  no  sentido  do  pleno  desenvolvimento  da
personalidade  humana  e  do  fortalecimento  do  respeito  pelos  direitos
humanos  e  pelas  liberdades  fundamentais.  A  instrução  promoverá  a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol
da manutenção da paz.

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que
será ministrada aos seus filhos.

Ao atentarmos para o artigo da DUDH percebemos que a educação é a forma

mais eficiente de promover o desenvolvimento do indivíduo, adquirindo a condição

de direito humano, uma vez que faz parte da dignidade humana e contribui para

ampliá-la  com  conhecimento,  saber  e  discernimento.  Além  disso,  pelo  tipo  de

instrumento que constitui, trata-se de um direito multifacetado, abrangendo aspectos

da  vida  social,  econômica  e  cultural.  Direito  social  por  promover  o  pleno

desenvolvimento  da  personalidade  humana.  Direito  econômico  por  favorecer  a

autossuficiência econômica por meio do emprego ou do trabalho autônomo. E direito

cultural, já que documentos universais que a norteiam a posicionam como condição

sine qua non na busca por uma cultura universal de Direitos Humanos. A educação é

o  alicerce  na  construção  de  uma  sociedade  mais  justa  e  solidária  e  elemento

fundamental para o indivíduo atuar plenamente como cidadão e sujeito de direitos.

Nesse sentido, o Direito à Educação caracteriza-se ainda como um direito de

empoderamento que confere ao indivíduo o controle sobre a sua vida, dando-lhe

plenas condições de realizar as escolhas necessárias para o seu desenvolvimento

pessoal.  Por  apresentar  características  que  permeiam  todos  os  outros  Direitos



10

Humanos, quando não é assegurado provoca resultados catastróficos, pois além de

impedir o crescimento humano, distancia todos os alijados da integralidade de sua

cidadania.

O  Direito  à  Educação  transcende  e  ideia  de  escolarização,  não  estando

limitado a educação escolar ou formal. Nota-se que o processo educativo acontece

durante toda a vida do indivíduo e que a aprendizagem acontece nas mais diversas

esferas, na família, na comunidade, no trabalho, entre amigos, em grupos sociais e

na escola.

Assim,  o  Direito  a  Educação  se  distingui  como  o  direito  humano  que

possibilita à pessoa desenvolver-se em sua plenitude, criando espaços para que

possa continuar aprendendo ao longo de toda a sua vida, a educação é um bem

público e fundamental para o desenvolvimento de um país pois sua garantia permite

acesso a todos os outros direitos.

O  direito  humano  à  educação  reconhecido  foi  consolidado  como  norma

jurídica  internacional,  principalmente,  pelo  Pacto  Internacional  dos  Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais (art. 13 e 14), da Convenção Relativa à Luta contra

a Discriminação no Campo do Ensino, da Convenção sobre os Direitos da Criança

(art.  28  e  29)  e  do  Protocolo  Adicional  à  Convenção  Americana  sobre  Direitos

Humanos em Matéria de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (art.

13).

3.1.2  O Direito à Educação na Socioeducação

Considerada  um  marco  na  promoção  dos  Direitos  Humanos  em  nível

internacional  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA  estimulou  o

desenvolvimento das políticas de atenção à infância e adolescência e tem como

arcabouço  principal  a  chamada  Doutrina  da  proteção  integral,  preconizada  pela

Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 227:

É dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança,  ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,  discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 91)
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Esse  importante  avanço  na  legislação  possibilitou  a  reestruturação  da

socioeducação no Brasil, que se sustenta, enquanto política pública, com base nos

princípios, concepções e objetivos dispostos no estatuto. A partir  do ECA tanto a

criança quanto o adolescente passaram a ser considerados sujeitos em condição

peculiar, e com prioridade absoluta passaram a dispor de direitos imprescindíveis ao

seu  pleno  desenvolvimento.  Esta  legislação  teve  seu  começo  em  um  contexto

histórico de importantes avanços sociais e políticos, tendo como pano de fundo a

promulgação  da  Constituição  de  1988  marco  do  fim  de  um período  de  poucos

avanços na área  social.  A promulgação  do ECA impactou o  aprimoramento  das

políticas de atenção à crianças e adolescentes, obrigando o poder público tomar

iniciativas com o objetivo de assegurar as conquistas e promover sua concretização,

dentre as quais destacamos a criação de uma política pública de socioeducação,

sustentadas em relevantes legislações internacionais, as quais o Brasil é signatário.

Buscou-se, diante destas e em consonância com a CF e com o ECA desenvolver os

princípios,  concepções  e  objetivos  para  a  política  pública  de  atendimento  aos

adolescentes em conflito com a lei.

Ao regulamentar o Artigo 227 da CF, a Lei Federal nº 8.069 de 13 de junho de

1990 instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em substituição ao

antigo Código de Menores de 1979, o qual não assegurava a condição de sujeitos

de direito às crianças e adolescentes e os colocava em uma posição de inferioridade

conforme aponta Jesus (2006).

 A partir do ECA vimos o caminho aberto para a criação do Conselho Nacional

dos Direitos da Criança – CONANDA criado pela Lei nº 8.242 como o principal órgão

do chamado Sistema de Garantia  de Direitos (SGD).  Esse sistema prevê que a

gestão compartilhada do Poder Público e Sociedade Civil definam as diretrizes para

a Política Nacional da Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

Esse  proeminente  conselho,  em  parceria  com  a  Secretaria  Especial  dos

Direitos  Humanos  (SEDH)  e  com  a  Associação  Brasileira  de  Magistrados,  e

Promotores da Infância e Juventude (ABMP) foram protagonistas na construção do

texto  de  sustentação  do  Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  –

SINASE, aprovado em assembleia do CONANDA em 13 de julho de 2006. Fruto de

um enorme esforço coletivo envolvendo várias esferas governamentais, entidades e
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especialistas o SINASE foi aprovado pela Lei nº 12.594 em 18 de janeiro de 2012 e

tem como escopo dar orientações de como o atendimento aos adolescentes autores

de atos infracionais deve ocorrer, formando-se na necessidade de sistematizar os

procedimentos  dos  operadores  do  sistema  socioeducativo,  além  de  promover  a

operacionalização de regras processuais de execução de medidas socioeducativas,

já que o ECA não estabelece critérios para esse fim. O processo de elaboração do

SINASE

[...] concentrou-se principalmente num tema que tem mobilizado a opinião
pública, a mídia, e diversos segmentos da sociedade brasileira: o que deve
ser  feito  no  afrontamento  de  situações  de  violência  que  envolvem
adolescentes enquanto autores de ato infracional ou vítimas de violação de
direitos no cumprimento de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2006, P. 13).

A aprovação do SINASE pode ser considerada um grande avanço na luta

pelos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais e de suas famílias, uma

vez  que  garante  seus  direitos  individuais  e  sociais,  corroborando  todos  os

documentos que recomendam os direitos fundamentais. Nesse sentido o SINASE

pode ser compreendido como um

[...] conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico,
político,  pedagógica,  financeiro  e  administrativo,  que  envolve  desde  o
processo  de  apuração  de  ato  infracional  até  a  execução  de  Medida
Socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital
e municipais, bem como todas as políticas, planos, e programas específicos
de atenção a esse público (BRASIL, 2006, p.22).

Composto por programas, serviços, ações e projetos das diferentes políticas

setoriais e no Sistema de Garantia de Direitos o SINASE representa a articulação

entre os sistemas de ensino, o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único da

Assistência Social (SUAS), além das políticas de cultura, esporte e trabalho, visando

o atendimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. A Lei do

SINASE regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratica

ato infracional,  determinando de forma objetiva os parâmetros (normas, padrões)

que devem ser  seguidos por  todas as  instituições e profissionais  que atuam no

sistema socioeducativo (BISINOTO, 2014).

Dentre  importantes diretrizes já mencionadas,  a  Lei  do SINASE comprova

necessidade de constituição de estabelecimento educacional, referindo-se a toda a

estrutura física onde se materializam os programas de atendimento socioeducativo

de semiliberdade ou internação.  Não se refere  a escolas em geral,  nem a uma
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escola dentro de uma unidade de internação, mas entende a própria unidade como

sendo uma instituição de ensino.

Por motivos diversos, muitos descritos ao longo deste trabalho veremos que

realidade do atendimento socioeducativo no Distrito Federal  ainda não possibilita

que as unidades de internação tornem-se instituições essencialmente educativas.

Assim, os núcleos de ensino que funcionam escolas dentro das unidades assumem

o importante papel de garantir a escolarização a esses jovens.

O  ECA  estabelece  que  os  adolescentes  autores  de  atos  infracionais

sentenciados  devem  cumprir  medidas  socioeducativas  que  lhes  oportunizem

condições de ressignificar o ato infracional cometido e as suas trajetórias de vida.

Nesse  sentido,  a  dimensão  pedagógica  da  socioeducação,  traduzida  em  ação

formadora  e  transformadora  dos  sujeitos,  posiciona-se  como  um mecanismo  de

qualificação dos processos de escolarização desses jovens. Buscando romper os

ciclos  de  violência  e  exclusão  vivenciados  por  esses  adolescentes,  o  processo

socioeducativo  se  fundamenta  em uma concepção  de  educação  voltada  para  a

autonomia  e  a  vida  em  liberdade.  Contudo,  na  prática,  o  que  vemos  são

adolescentes  trancafiados,  que  têm  na  escola  uma  das  poucas  atividades  de

ressocialização dentro das Unidades de Internação.

3.1.3  O Direito à Educação nas Unidades de Internação 
do DF

Tendo sido iniciado ainda na década de oitenta  pela extinta  Fundação do

Serviço Social (FSS), órgão que operava o Projeto de Atendimento ao Menor Infrator

(PROAMI)  o  atendimento  aos  adolescentes  autores  de  atos  infracionais  no  DF

sempre  foi  marcado  por  iniciativas  bem  elaboradas  e  fundamentadas  nas  leis,

contudo,  historicamente  sua  operacionalização  tem  esbarrado  em  dificuldades

estruturantes, como ausência de investimentos e de recursos materiais e humanos.

Só a  partir  da promulgação do ECA o sob a  pressão do Conselho Nacional  de

Justiça e Instituições que defendem os direitos das crianças e dos adolescentes é

que as ações governamentais passaram a buscar a garantia do direitos desse grupo

de sujeitos de forma mais incisiva.  

Sendo competência de dois órgãos do Governo do Distrito Federal:  SEDF e

Secretaria  de  Estado  de  Políticas  para  Crianças,  Adolescentes  e  Juventude  a
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política educacional para as Unidades de Internação no DF ainda não conseguiu

desenvolver ações concretas que objetivem o incremento das práticas educativas e

consequentemente melhorias no atendimento aos adolescentes internados em suas

instituições.  Contudo,  a  legislação  que  a  sustenta  pode  ser  considerada  muito

avançada e de grande abrangência. Ao atentarmos para os avanços presentes na

política de escolarização na socioeducação percebemos claramente que o Distrito

Federal  já  ultrapassou  a  etapa  que  discute  o  Direito  à  Educação  dentro  das

Unidades de Internação para jovens em conflito com a Lei.  Entendemos que no

estágio  atual  deve  analisar  as  suas  práticas  e  experiências,  procurando  instituir

programas, consolidar e avaliar propostas e políticas.

O caráter pedagógico da medida socioeducativa é um dos principais aspectos

que diferencia o SINASE do antigo Código de Menores e a garantia da oferta e

acesso a escolarização elemento estruturante do atendimento socioeducativo. Com

isso,  a  garantia  do  Direito  à  Educação  aos  adolescentes  dentro  do  sistema

socioeducativo pode ser a última linha de defesa social desses sujeitos, conforme já

detalhamos. Desse modo a promoção desse direito fundamental pode determinar os

rumos da vida de um indivíduo. O jurista Paulo Afonso Garrido de Paula em seu

artigo Direito e Cidadania destaca a importância da educação para o ser humano:

"Garantidas a vida e a saúde de uma pessoa, a educação representa o bem
mais valioso da existência humana, porquanto confere a possibilidade de
influir para que os demais direitos se materializem e prevaleçam. Somente
reivindica  aquele  que conhece,  que tem informação,  saber, instrução,  e,
portanto,  cria  e  domina  meios  capazes  de  levar  transformações  à  sua
própria  vida  e  história  (...)  Inexiste  algo  mais  nobre  do  que  socializar  o
conhecimento,  de vez que aquele que ensina aprende o real  sentido do
saber;  e  aquele  que  aprende  ensina  o  verdadeiro  propósito  de  educar"
(PAULA, 1995, p. 103)

Em observância ao que preconiza o SINASE e considerando a Doutrina da

Proteção Integral,  o Governo do Distrito Federal vem tentando garantir o aspecto

pedagógico  da  medida  socioeducativa.  Para  isso  implantou  uma  política  de

intersetorial entre a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e

Juventude (antiga SECriança) e Secretaria de Estado de Educação ficando sob a

responsabilidade  das  duas  pastas;  e  regulamentou  uma  série  de  instrumentos

legais,  objetivando  a  organização  da  política  de  escolarização  no  contexto  do

sistema socioeducativo do DF.
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Os principais  instrumentos  legais  que  norteiam a  escolarização  dentro  do

sistema socioeducativo no Distrito Federal podem ser observados na tabela:

POLÍTICA EDUCACIONAL INTERSETORIAL – SEDF/SECriança

Portaria conjunta nº 08, de 16/04/2013
Dispõe sobre a lotação dos profissionais da educação e a escrituração escolar
dos alunos que atuam nos Núcleos de Ensino que funcionam nas unidades de
Internação Socioeducativas e de Internação Cautelar do Distrito Federal.

Portaria Conjunta n° 09, de 16/04/2013
Dispõe sobre as rotinas de acompanhamento da escolarização de adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas, e dá outras providências.

Termo  de  Cooperação  Técnica
SEEDF/SE Criança n° 02/2013

Acordo  firmado  para  mútua  cooperação  das  partes  a  fim  de  garantir  a
escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Portaria nº 257 de 11/10/2013
Dispõe sobre os critérios de recrutamento, seleção e avaliação em processo, de
servidores da carreira Magistério da Secretaria de Estado de Educação do DF,
para exercício nos Núcleos de Ensino das UIS.

Portaria Conjunta nº 03 de 21/03/2014
Revoga a Portaria n° 08 de 16/04/2013. Dispõe sobre a lotação dos profissionais
da educação que atuam nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação
Socioeducativa e sobre a escrituração escolar dos estudantes.

Parecer   do   Conselho   de Educação
do DF, n° 59/2014

Responde  a  Coordenação  de  Educação  em  Direitos  Humanos  (COEDH)  da
Subsecretaria  de  Educação  Básica  (SUBEB)  o  pedido  de  diferenciação  e
legalidade   na   questão   sobre   a   frequência   de estudantes a partir da
efetivação da sua matrícula.

Portaria n° 71 de 17/04/2014

Resolve  autorizar,  em  caráter  excepcional,  que  a  SEDF  considere  que  a
frequência  do  estudante  oriundo  do  sistema  socioeducativo  seja  computada
somente  a  partir  da  data  de  efetivação  da  matrícula,  nas  instituições
educacionais do Sistema de Ensino do DF, até que sejam definidas diretrizes
específicas.

Circular  Conjunta  SUBEB/SUPLAV
n°05 de 19/03/2014

Trata das orientações para todas as escolas da rede Pública de Ensino do DF no
que se refere ao sigilo das informações dos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa e efetivação das matrículas na rede.

Circular SUBEB n° 62 de 18/03/2014 Orientações para cumprimento da Portaria Conjunta n° 09/2013

Circular SUBEB n°932 de 06/05/014
Trata das orientações para todas as escolas da rede Pública de Ensino do DF
cumprirem a Portaria n° 71.

Portaria nº 278, de 22/12/2014
Aprova   as   Diretrizes   Pedagógicas   para   a Escolarização na Socioeducação
para o Sistema de Ensino do DF.

Parecer nº 223/2014-CEDF

Aprova   as   Diretrizes   Pedagógicas   para   a Escolarização na Socioeducação
para o Sistema de Ensino   do   DF, observadas   as   recomendações constantes
do  teor  deste  parecer,  incluindo  as  matrizes  curriculares  das  Unidades  de
Internação Socioeducativa.

Diretrizes  Pedagógicas  para  a
Escolarização na Socioeducação para
o Sistema de Ensino do DF, aprovada
em dezembro de 2014

Orienta a organização do trabalho pedagógico nas UIS e de Internação Cautelar
e nas escolas que possuem    adolescentes    que    cumprem    medidas
socioeducativas    de    semiliberdade, de    liberdade assistida e de prestação de
serviço à comunidade

Fonte: ALBUQUERQUE (2015). A Política de Escolarização para Adolescentes Privados de Liberdade no Distrito
Federal.

3.2  O papel da escola na garantia do Direito à Educação
Como  vimos,  a  escola  tem  um  papel  fundamental  ao  processo

socioeducativo, contudo para muitos, garantir o Direito à Educação aos jovens com

conflito  com  a  lei  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa  de  internação  é

premiar o comportamento criminoso. Quebrar esse paradigma torna-se primordial na

promoção da educação a esse grupo de sujeitos. Segundo relato de profissionais

que trabalham no Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria – DF
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até mesmo alguns jovens não entendem porque mesmo tendo sido sentenciados,

ainda  lhes  é  oferecida  a  oportunidade  de  frequentar  a  escola.  Eles  não

compreendem que o fato de estarem cumprindo medida de internação não os torna

alijados de sua condição de sujeito de direitos. 

De  acordo  com  Costa  (2002),  ao  violar  o  direito  de  outros  sujeitos  o

adolescente precisa ser responsabilizado respeitando-se sua situação peculiar de

desenvolvimento.   É  válido  ressaltar  que  o  adolescente  que  comete  um  ato

infracional não deixa de ser sujeito de direitos fundamentais, visto que, “não estamos

diante  de  um  infrator  que,  por  acaso,  é  um  adolescente,  mas  diante  de  um

adolescente, que, por circunstâncias, cometeu ato infracional” (COSTA, 2002, p. 16).

Na  busca  por  desenvolver  atividades  pedagógicas  dentro  de  unidade  de

internação a escola enfrenta inúmeros desafios, sobretudo por ter que atuar diante

da dicotomia presente na relação: punição/educação. Em sua obra Pedagogia do

Oprimido, Freire (1999) defende que a educação deve realizar-se como prática da

liberdade, sendo que os caminhos da liberdade só estabelecem sujeitos livres e a

prática da liberdade só pode ser concretizada numa pedagogia em que o oprimido

tenha  condições  de  descobrir-se  e  conquistar-se  como  sujeito  de  sua  própria

destinação histórica.

Refletindo  sobre  a  obra  de  Freire  nos  deparamos  com  os  seguintes

questionamentos:  será  possível  educar  para  a  liberdade  estando  os  alunos  em

cumprimento  de  medida  de  restrição  de  liberdade?  Conseguiremos  desenvolver

projetos  educacionais  que  resgatem  sonhos  e  perspectivas  tendo  como

fundamentos a construção da cidadania e o respeito a autonomia estando em um

ambiente  tão  inapropriado?  Durante  a  realização  deste  trabalho  verificamos  em

conversas com professores que atuam na escola da unidade que muitos de seus

alunos sequer conhecem seus direitos fundamentais, o que torna a promoção da

educação a esses sujeitos uma oportunidade de construírem sua cidadania. 

Diante  disso,  a  escola  e  os  profissionais  em  educação  no  sistema

socioeducativo  precisam  promover  uma  proposta  educativa  que  transcenda  a

assimilação de conteúdos e o desenvolvimento de competências cognitivas num

formato  de  prática  educativa  fundamentada  no  que  Freire  (1996)  denominou

Pedagogia da Autonomia. Para o renomado autor, ensinar requer aceitar os riscos

do desafio do novo, enquanto inovador, enriquecedor, e rejeitar quaisquer formas de
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discriminação que separe as pessoas em raças ou classes. É ter certeza de que faz

parte de um processo inconcluso, apesar de saber que o ser humano é um ser

condicionado, portanto há sempre possibilidades de interferir na realidade a fim de

modificá-la. Acima de tudo, ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando.

Entendemos assim, que a escola dentro de uma unidade de internação deve

ter uma proposta pedagógica capaz de superar todos os desafios dessa modalidade

de ensino, tendo sempre como pressuposto a ressocialização desses jovens. Pois,

[...]  a  escola  também  tem  a  função  de  despertar  potencialidades,  de
incentivar maneiras diferentes de interpretar e agir sobre o mundo, de incitar
o  desenvolvimento  de  formas  criativas  e  inovadoras  de  transformar  a
realidade (BISINOTO, 2012, p. 22-23).

Veremos na pesquisa-intervenção proposta por este trabalho que a educação

de  adolescentes  em  conflito  com  a  lei  é  uma  tarefa  extremamente  complexa

considerando as especificidades que envolvem a socioeducação, contudo a escola e

seus  profissionais  precisam atuar  sabedores  de  que  seu  trabalho  pode  sim  ser

decisivo ao processo de ressocialização, uma vez que:  

o educador que atua junto a jovens em dificuldade situa-se no fim de uma
corrente de omissões e transgressões. Sobre seu trabalho recaem as falhas
da família, da sociedade e do Estado. Sua atuação, frequentemente, é a
última linha de defesa pessoal e social do seu educando (COSTA, 2001,
p.17)

Ademais, a elaboração de um Projeto Político Pedagógico (PPP) que envolva

a participação de todos os profissionais em educação que atuam nas escolas dentro

das unidades de internação, os estudantes, gestores, familiares e operadores do

sistema socioeducativo permitirá à escola delinear sua identidade e consolidar sua

autonomia. 

Segundo Veiga (1998), a construção de um PPP fortalece a autonomia da

escola em suas dimensões financeira, jurídica, pedagógica e administrativa; além de

promover o resgate do ambiente escolar como espaço público, lugar de debate, do

diálogo, fundado na reflexão crítica. Entendemos que em uma escola dentro de uma

unidade  de  internação  todas  essas  características  tornam-se  ainda  mais

importantes,  pois  deve  instigar  os  adolescentes  internos  a  transformam  sua

realidade e fortalecer sua identidade, abrindo portas para ressocialização através de

sua libertação, pessoal, cultural e social.
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3.3  Docência na Socioeducação
A docência  na  socioeducação é uma modalidade relativamente  nova,  que

com a chegada do SINASE teve sua importância redimensionada, essa realidade

pôde ser observada a partir da obrigatoriedade do poder público em cumprir a lei e

promover  o  Direito  à  Educação  aos  adolescentes  autores  de  atos  infracionais.

Considerando a especificidade dos alunos, bem como dificuldades como conflitos e

desinteresse  pelos  estudos,  a  atuação  dos  professores  dentro  do  sistema

socioeducativo  não  deve  limitar-se  a  transmitir  conteúdos  e  desenvolver

competências cognitivas. A responsabilidade com a formação para a cidadania, por

meio de valores para transformação da realidade de seus alunos deve perpassar

todo o seu planejamento. Segundo MENIN (2002):

A escola pode prover um fórum acessível para participação e procedimento
de resolução de conflitos, engajando os alunos na discussão de questões
legais contemporâneas; além disso, a educação legal ou qualquer tipo de
educação cívica ou social pode ser dada não somente formalmente através
de  currículos  como,  também,  informalmente,  através  de  processos  de
instrução, organização e administração da escola e da relação da escola
com a comunidade (2002, p. 132).

Diante  disso,  a  formação  docente  precisa  e  deve  estar  pautada  no

conhecimento dos marcos históricos e teorias que sustentam a socioeducação, bem

como nas leis que a preconiza. Possuir conhecimentos em Direitos Humanos, com

foco em direito das crianças e adolescentes permitirá ao profissional em educação

que  atua  na  socioeducação  ressignificar  a  visão  de  mundo  de  seus  alunos,

despertando-os  para  a  prática  da  cidadania,  favorecendo  a  mudança  de

comportamento  ao  propor  que  se  reconheçam como  pessoa  humana.  Seguindo

esse entendimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) propõem que os

professores redefinam as relações que estabelecem no espaço escolar, envolvendo

reciprocidade quanto à questão da cidadania, dignidade e respeito.

Propor  que a  escola  trate  questões  sociais  na  perspectiva  da  cidadania
coloca imediatamente a  questão da formação dos educadores e  de sua
condição  de  cidadãos.  Para  desenvolver  sua  prática  os  professores
precisam  também  desenvolver-se  como  profissionais  e  como  sujeitos
críticos na realidade em que estão, isto é precisam poder situar-se como
educadores e como cidadãos, e, como tais, participantes do processo de
construção da cidadania, de reconhecimento de seus direitos e deveres, de
valorização profissional (BRASIL, 1998, p. 31).

Isso  não  significa  que  o  professor  deva  trabalhar  só  os  conteúdos

relacionados a cidadania ou aos Direitos Humanos. Ao atuar para garantir o Direito à
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Educação deve sim seguir os conteúdos programáticos previstos para a série/ano

que o aluno está matriculado, entendendo o conhecimento multidisciplinar como um

elemento  do desenvolvimento  pessoal  e  componente  para  sua transformação.  A

ciência  deve  ser  o  objeto  de  seu  trabalho que deve ser  norteado  por  questões

sociais capazes de promover a construção de sua cidadania.  

O  profissional  em  educação  que  não  esteja  comprometido  com  a

transformação  de  seus  alunos  dificilmente  conseguirá  desenvolver  um  trabalho

significativo dentro da socioeducação. Ele deve aperfeiçoar-se no exercício de suas

práticas  pedagógicas,  buscando  sempre  formação  continuada  voltada  ao

desenvolvimento  da pessoa humana,  visando zelar  e  promover  a  dignidade dos

seus alunos, além é claro do aperfeiçoamento de suas técnicas de ensino. Para

Freire (2009), o professor não precisa saber apenas o conteúdo, mas também como

ensinar aquele conteúdo. O que requer atenção e disciplina para não dar ênfase

apenas aos problemas sociais e políticos deixando de lado o conteúdo, ou o inverso,

enfatizando um conteúdo desvinculado das questões políticas e sociais do meio.

O professor que atua com alunos em restrição de liberdade deve embasar

suas  ações  em uma concepção de educação  que  desenvolva  a  percepção  e  o

compromisso dos indivíduos em relação aos direitos das pessoas quando esses são

negados, esquecidos ou violados, baseando-se em uma cultura de direitos. À vista

disso,  devem  promover  o  protagonismo  desses  alunos,  permitindo  sempre  que

sejam sujeitos de seu aprendizado. Para tanto, é necessário que adotem:

Um método pedagógico que tenha o educando como sujeito de seu próprio
aprendizado. Isso implica ter presente não apenas o que se ensino, mas
também como se ensina.  Aqueles que costumam desvincular  método de
conteúdo, subestimando o primeiro e identificando o segundo apenas com
conhecimentos de massa de informações, não se dão conta de que, numa
concepção ampla de saber que inclui conhecimentos e, atitudes, valores,
comportamentos e tudo que diz respeito à cultura humana, o método de
ensino é também conteúdo, sendo indissociável, especialmente quando se
pretende educar para a autonomia intelectual e política [...] (PARO, 1997,
P.92-93)

Daí a importância de uma formação para e em Direitos Humanos, onde os

professores  adquiram conhecimentos  e  desenvolvam habilidades  que  favoreçam

mudanças de postura e ressignificação de suas práticas; tornando-as instrumentos

para o desenvolvimento de uma escola que assume a função social de ir além da

simples  transmissão  do  conhecimento  sistematizado,  preocupando-se  em formar
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cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres na

busca por um futuro melhor.

3.3.1  O Adolescente privado de liberdade e a escola

No imaginário da sociedade, para dar aulas para adolescentes autores de

atos infracionais, os professores precisam dispor de equipamentos especiais como

coletes à prova de balas e escudos, além de grades que os separem fisicamente

desses sujeitos. Por mais absurdo que pareça, essa interpretação equivocada da

realidade  dos  adolescentes  ainda  influencia  a  docência  dentro  das  escolas  que

funcionam nas unidades de internação. Nelas, o medo e a insegurança continuam

sendo fatores decisivos ao alcance dos objetivos dos planejamentos pedagógicos.

Contudo,  ao  lidar  diariamente  com  esses  jovens  percebemos  que  o  grau  de

periculosidade não inviabiliza o processo ensino-aprendizagem, principalmente por

tratarmos essencialmente com humanos que, por natureza, são seres sociais.

No contato com os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa,

os professores percebem que tratam-se de jovens que trazem consigo as mesmas

demandas que outros da mesma faixa etária. A diferença básica é que trazem em

sua história uma estreita relação com a violência. Tal como afirma Silva (2012):

As diversas expressões da violência, os conflitos familiares e comunitários,
a  desigualdade social,  a  exclusão e  a  ausência  de garantias  e  políticas
públicas  transformam  determinados  adolescentes  e  jovens  em  sujeitos
vulneráveis à criminalidade. A prática de atos infracionais, nesse contexto,
constitui-se como um dos resultados de toda essa dinâmica de privações e
violações,  na  qual  adolescentes  e  jovens  protagonizam  ações  que
corroboram para o ciclo de violência vividos (SILVA, 2012, p. 97).

Esse  ciclo  de  violência  interfere  e  marca  de  forma  negativa  toda  a  vida

escolar  desses  adolescentes,  culminando  em  quase  todos  os  casos  em

reprovações,  interrupções  na  escolarização  e  evasão  escolar.  Ao  chegar  nas

Unidades de Internação e não encontrarem outras opções para passar  o  tempo

tentam estabelecer uma relação melhor com os estudos, mas na maioria das vezes

encontram  o  mesmo  modelo  de  escola  que  contribuiu  para  sua  exclusão.

Percebemos que o sentimento de exclusão dos adolescentes é muito intenso e é

redimensionado  quando  considerados  o  sentimento  de  vitimização  pela

desigualdade social e, consequentemente, o de ter sido injustiçado socialmente.
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Experiências escolares, marcadas por tensões e conflitos,  reforçam para o

aluno que a sua trajetória escolar depende do seu desempenho e que a escola não

é  pra  eles.  Muitos  chegam a  afirmar  que  não  precisam da  escola,  evitando  se

integrar num universo no qual serão excluídos novamente. Por isso, grande parte

dos alunos procuram não desenvolver uma identificação com a escola rechaçando

os projetos pedagógicos e propostas de atividades, para evitar que mais uma vez

sejam imputados como responsáveis pelos seus insucessos. Segundo Dubet (2003):

a exclusão é o indicador de uma transformação da escola que ultrapassa
amplamente os casos agudos da exclusão. O problema da exclusão nos
ensina que as relações da escola e da sociedade se transformaram e que a
escola  perdeu  sua  inocência.  Ela  própria  é  o  agente  de  uma  exclusão
especifica que transforma a experiência dos alunos e abre uma crise de
sentido nos estudos, às vezes até da legitimidade da instituição escolar. A
escola convida [...] a nos interrogarmos sobre as finalidades da educação
(DUBET, 2003, p. 44).

O  grande  desafio  da  escola  dentro  do  sistema  socioeducativo  está  na

necessidade de resgatar sua legitimidade enquanto instituição, propondo projetos e

atividades  que  a  distancie  da  escola  que  historicamente  exclui  e  limita  as

potencialidades de seus alunos. Além disso, precisa transformar seus métodos de

forma a se reapresentar aos jovens. Esse novo encontro com a escola deve ser

significativo ao ponto promover o restabelecimento de relação de confiança e de

harmonia.  Assim,  o  adolescente  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa

encontrará  na  escola  caminhos  para  ressignificar  práticas  de  atos  infracionais

através da educação.

Os adolescentes em conflito com a lei precisam encontrar na escola ambiente

para desenvolver sua consciência crítica, permitindo que tornar-se sujeito do seu

processo  de  formação.  Para  Freire  (1987)  para  uma  educação  libertadora  é

fundamental  que os  homens sintam-se sujeitos de seu pensar, discutindo o seu

pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente nas

suas sugestões e nas de seus companheiros. Paulo Freire ainda destaca que a ação

libertadora  da  educação  só  será  materializada  quando  os  alunos  tiverem

conhecimento de sua própria condição e acesso a sua cidadania.

  É  preciso  que  em todos  as  etapas  do  planejamento  escolar  dentro  da

Unidade  de  Internação  sejam  consideradas  a  realidade  social  e  a  condição  de

vulnerabilidade desse grupo de alunos, marcado por interrupções e insucessos e

violências. Segundo Silva (2012):
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A privação dos direitos assegurados a essa parcela da população torna-se
uma dos condicionantes da sua fragilidade, frente às obrigações atribuídas
ao indivíduo em um Estado Democrático de Direito. O não acesso à boas
condições  de  saúde,  a  uma  educação  de  qualidade,  aos  mínimos
necessários para a sobrevivência,  à  moradia  adequada,  a equipamentos
comunitários  de  lazer,  esportes  e  cultura,  entre  outros  espaços  de
socialização  saudáveis  e  de  desenvolvimento  humanos  torna-se  fator
determinante  para  a  fragilização  dos  sujeitos  em seu  ambiente  familiar,
comunitário e social. (SILVA, 2012, p. 98):

Apenas um olhar especial por parte dos gestores responsáveis em assegurar

o  Direito  à  Educação  e  a  construção  de  uma proposta  de  trabalho  firmada  em

práticas pedagógicas inovadoras provocará o rompimento com o modelo escolar

excludente. Essa atitude permitirá aos adolescentes internados reconstruírem suas

trajetórias de vida. Mas isso só acontecerá efetivamente quando toda a rede de

atenção  e  atendimento  indicada  pelo  Sistema  Nacional  de  Atendimento

Socioeducativo oferecer a devida assistência. Os fatores que os trouxeram os jovens

para a internação, bem como os motivos que determinaram sua sentença devem ser

investigados e combatidos. A prioridade absoluta recomendada pelo ECA deve ser

respeitada, livrando as crianças brasileiras de sua condição de vulnerabilidade.

O ECA e o SINASE não precisam de mudanças estruturais, precisam sim de

políticas que garantam sua plena efetivação. Não é a redução da maioridade penal

que trará justiça e paz à sociedade e sim a garantia dos direitos das crianças e dos

adolescentes. Para González e Castro (2015, p. 6) “o conceito de paz abrange a

liberdade e identidade do ser humano, abrange tudo o que o ser humano precisa

para o seu desenvolvimento pleno, implicando, assim, o cumprimento dos Direitos

Humanos”.

4  Objetivo Geral

Analisar como os professores do NUEN/UISM avaliam a promoção do Direito

à  Educação  dentro  da  instituição  e  em  que  medida  pode  contribuir  para  a

ressocialização dos adolescentes.

4.1  Objetivos Específicos
Analisar o Direito à Educação dentro do Sistema Socioeducativo.

Identificar  os  principais  desafios  na  promoção  do  Direito  à  Educação  na

UISM.
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Apontar quais são as perspectivas para a garantia do Direito à Educação aos

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de restrição de liberdade.

5  Metodologia

Buscando compreender como o Direito à Educação vem sendo promovido

aos adolescentes em internação estrita na Unidade de Internação de Santa Maria-

DF, o  trabalho  terá  início  com a  revisão  de  literatura,  passando  pela  legislação

específica  na  área  do  direito  da  criança  e  do  adolescente,  pela  Constituição

Brasileira, Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN),

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo (SINASE), trazendo um breve histórico da situação dos adolescentes

infratores  no  DF  e  as  dificuldades  enfrentadas  por  esse  grupo  de  sujeitos  em

acessar o Direito à Educação.

Além  da  revisão  da  literatura,  o  trabalho  deve  incorporar  como  fonte  de

pesquisa a análise de documentos da instituição e de entrevistas semiestruturadas

com os professores que atuam diretamente com os adolescentes em regime de

internação. As entrevistas serão realizadas com 10 professores que atuam na UISM

por meio de uma pesquisa qualitativa. 

A opção por desenvolver esse formato de pesquisa sustenta-se na intenção

de  elaborar  um  panorama  da  atual  situação  da  educação  formal  dentro  da

instituição,  buscando  investigar  os  fenômenos  que  incidem  sobre  as  práticas

educativas e suas consequências, sem buscar uma conclusão ou um responsável

por  eventuais  problemas,  mas  a  construção  de  um  resultado  abarcando  a

contribuição de todos os atores inseridos no processo. 

Tal  como  aponta  André  (2000),  numa  abordagem qualitativa,  a  teoria  vai

sendo construída e reconstruída  durante  o próprio  processo de pesquisa,  sendo

gradativamente explicadas e redefinidas. A análise das informações foi sendo feita
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concomitantemente  às  observações,  tendo  sempre  os  encaminhamentos  do

pesquisador como ponto de partida.

Nessa  mesma  linha  de  compreensão,  Cavalcanti  e  Moita  Lopes  (1991)

apontam  como  características  da  pesquisa  qualitativa:  ser  uma  pesquisa

eminentemente exploratória; não exigir hipóteses prévias nem categorias rígidas de

análise; permitir ao pesquisador tomar decisões ao longo do estudo; possibilitar uma

teorização calcada nos dados; preocupar-se com o particular.

Nesse  sentido,  foram  feitas  perguntas  nas  quais  os  entrevistados  se

posicionaram de  forma a  expor  suas  opiniões  sobre  os  desafios  e  perspectivas

quanto  à  promoção  da  educação  dentro  do  sistema  socioeducativo,  levantando

quais são as percepções dos mesmos acerca do Direito à Educação aos jovens

internados na UISM, como esse direito está sendo materializado e em que medida a

educação pode influenciar o processo de ressocialização.

Como ação interventiva a proposta foi  realizar  uma oficina pedagógica de

formação com os professores do NUEN/UISM, entendendo ser este um importante

momento de construção coletiva, aprendizagem significativa e de estreitamento de

relações profissionais na escola.

Para Candau, (1995) a oficina pedagógica constitui  o lugar do vínculo, da

participação,  da  comunicação,  da  produção  social  de  objetos,  acontecimentos  e

conhecimentos,  a  leitura  e  a  discussão  de  textos,  o  trabalho  com  distintas

expressões  da  cultura  popular,  são  elementos  fundamentais  na  dinâmica  das

oficinas  pedagógicas.  Para  a  autora,  essa  metodologia  constitui  um  espaço  de

construção coletiva do conhecimento, de análise da realidade, de um confronto e

troca  de  experiências.  A atividade,  a  participação,  a  socialização  da  palavra,  a

vivência de situações concretas através de sociodramas, análise de acontecimentos,

a leitura e a discussão de textos, o trabalho com distintas expressões da cultura

popular, são elementos fundamentais na dinâmica das oficinas pedagógicas.

As oficinas são espaços que apontam novas descobertas e caminhos, uma
vez  que  consiste  num  processo  em  construção  de  todos  os  atores
envolvidos,  tornando-se  espaços  oportunos  para  a  comunicação,  para  a
contextualização,  para  o  estabelecimento  de  vínculos,  de  reflexão,  de
mudanças, de construção coletiva de um saber (CANDAU, 1999)

Esse momento será mediado pelo professor  autor  da pesquisa e terá por

objetivo promover uma análise das condições em que a educação tem sido proposta
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dentro  da  Unidade.  Os  procedimentos  e  ações  da  oficina  serão  detalhadas  no

tópico:  Ação  Interventiva  e  sua  avaliação  constará  na  Análise  e  Discussão  do

Processo de Intervenção.

5.1  Instrumentos da Pesquisa
A  análise  das  informações,  bem  como  a  compilação  das  observações,

entrevistas,  diálogos,  documentos  e  efeitos  da  oficina  proposta  como  Ação

Interventiva foram realizadas no decorrer do trabalho, possibilitando uma avaliação

processual das informações coletadas.

Um momento significativo dessa etapa do trabalho foi o contato com o interior

da UISM, no qual apuramos que a grande quantidade de grades e alambrados que

não só fere orientações do SINASE como apontam para a prevalência da ordem sob

rígidos  procedimentos  de  segurança.  O aspecto  de prisão  prevalece e  minimiza

qualquer característica de um ambiente voltado a ressocialização.

Para  a  análise  e  interpretação  do  material  das  entrevistas  foi  adotado

procedimento similar a técnica de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2000),

onde ponderamos todas as respostas às questões semiestruturadas considerando

as  etapas:  leitura  exaustiva  das  falas,  pré-análise,  exploração,  tratamento  e

interpretação  de  resultados.  Com  isso,  apresentamos  as  informações  de  forma

descritiva e após seus comentários, obtivemos categorias de resultados.

A pesquisa buscou situar as contribuições dos colegas professores de acordo

com  as  questões  do  roteiro.  Para  melhor  compreensão  das  informações  foram

criadas dez categorias temáticas para discutir os resultados obtidos nas entrevistas,

sendo  elas:  1.  Formação  profissional  e  motivação  no  trabalho;  2.  Motivos  e

motivações  para  atuar  na  UISM;  3.  As  especificidades  de  ser  professor  (a)  no

contexto de medidas socioeducativas; 4. Percepção dos (as) professores (as) sobre

o  seu  reconhecimento  profissional;  5.  Planejamento  das  aulas  no  contexto  de

medidas socioeducativas; 6. Avaliação dos recursos disponíveis para realização das

aulas; 7. Motivações para trabalhar nas turmas de alunos que cumprem medidas

socioeducativas; 8. Principais desafios na promoção do direito à educação na UISM;

9.  Percepções  sobre  as  influências  da  própria  pedagógica  no  processo  de

ressocialização dos socioeducandos e 10. Estratégias para assegurar o Direito à

Educação aos adolescentes internados na UISM. Todas as discussões e análise das
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informações  serão  apresentadas  a  seguir,  buscando  uma  relação  com  a

fundamentação teórica deste trabalho.

5.2  Contexto de intervenção
A pesquisa intervenção será realizada no Núcleo de Ensino da Unidade de

Internação de Santa Maria, escola vinculada ao Centro Educacional 310 de Santa

Maria-DF, unidade escolar pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal. A UISM é uma instituição para adolescentes sentenciados em cumprimento

de  medida  socioeducativa  de  internação,  mantida  pela  Secretaria  de  Estado  de

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, popularmente conhecida pelo

nome SECriança.  A parceria entre as secretarias fora estabelecida objetivando a

garantia da política de escolarização na socioeducação e está regulamentada por

meio do Termo de Cooperação Técnica nº 02/2013; documento que estabelece as

atribuições e responsabilidades das pastas para o cumprimento da política pública

de ressocialização de jovens em conflito com a lei.

5.2.1  Unidade de Internação de Santa Maria (UISM)

Localizada na Região Administrativa de Santa Maria – DF (RA XIII) a UISM foi

Inaugurada em 20 de março de 2014 com a finalidade de atender  adolescentes

oriundos da extinta UIPP. Construída em uma área de 6,2 mil  metros quadrados

trazia previsão inicial para funcionar com 10 módulos, posto de saúde, espaços para

oficinas profissionalizantes,  escola,  área para  visitantes,  teatro de  arena,  espaço

ecumênico, refeitórios, ginásio coberto, quadra polivalente (descoberta), lavanderia,

espaço para horta; e capacidade para receber em regime de internação estrita no

máximo 90 adolescentes do sexo masculino e 20 adolescentes do sexo feminino. O

início das atividades previa plena observação a orientações do Plano Nacional de

Atendimento Socioeducativo, que estabelece as diretrizes e eixos operativos à lei

conhecida apenas como SINASE.

Com foco na adequação do espaço físico, a  então Secretaria  da Criança,

responsável  pela  nova  Unidade  não  atentou  para  a  necessidade  de  oferecer

condições  para  o  desenvolvimento  de  ações  educativas  que  objetivassem  a

ressocialização dos adolescentes. Apesar de observar importantes recomendações
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da lei,  a  inauguração UISM evidenciou  preocupante  desestruturação do Sistema

Socioeducativo no Distrito Federal que demonstrara não possuir um plano de ações

pedagógicas coordenadas que resultassem em práticas educativas compatíveis com

a  função  de  preparar  os  jovens  para  o  convívio  social  e  para  o  exercício  da

cidadania conforme preconiza o SINASE:

O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que
contribua na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão autônomo
e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e
com tudo que integra a sua circunstância e sem reincidir na prática de atos
infracionais.  Ele  deve  desenvolver  a  capacidade  de  tomar  decisões
fundamentadas,  com  critérios  para  avaliar  situações  relacionadas  ao
interesse  próprio  e  ao  bem  comum,  aprendendo  com  a  experiência
acumulada individual  e  social,  potencializando sua competência  pessoal,
relacional, cognitiva e produtiva (BRASIL, 2006, p.46).

Atualmente a UISM atende cerca de 125 adolescentes do sexo masculino e

24 do sexo feminino (esse número muda quase que diariamente), bem mais do que

previsão inicial.  Como agravante não há oferta  de formação para o trabalho em

oficinais profissionalizantes e pode ser observada significativa carência de recursos

humanos e materiais. O aspecto prisional tem prevalecido em detrimento de ações

educativas  que  desenvolvam  competências  pessoais,  relacionais  e  cognitivas

firmados  na  cidadania  e  na  convivência  coletiva.  Assim,  a  educação  escolar

oferecida pelo Núcleo de Ensino tem sido um dos poucos momentos dos internos

fora do eles mesmos convencionaram chamar de “tranca” que é o momento onde

ficam trancados sem realizar qualquer atividade.

5.2.2  Núcleo de Ensino (NUEN)

Com o objetivo de atender o artigo 205 da Constituição Federal e garantir o

direito à educação aos adolescentes em conflito com a lei, a Secretaria de Estado de

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude em parceria com a Secretaria de

Educação (SEDF) implantou em cada uma de suas Unidades de Internação um

Núcleo de Ensino que apesar  de  possuir  Diretrizes Pedagógicas específicas,  na

prática  funciona  basicamente  como  uma  escola  comum;  com  enturmação,

disciplinas,  grade  horária  e  currículos  que  pouco  se  diferem  dos  modelos

implantados em centros regulares de ensino. No NUEN/UISM todos os internos são

obrigados a frequentar as aulas e, quando considerados os problemas decorrentes

da defasagem idade/série, baixo ou quase nenhum interesse pelos estudos e grande
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índice  de  conflitos,  garantir  o  Direito  à  Educação  torna-se  uma  atividade

extremamente complexa.

O  Núcleo  de  Ensino  que  funciona  na  UISM  recebe  atualmente  todos  os

internos, com exceção daqueles que estão em medida de Proteção de Integridade

Física  (PIF)  acautelados  em módulo  de  segurança.  Vale  destacar  que  o  NUEN

atende quase todas as modalidades de internação: masculina, feminina, provisória

(adolescentes que passam apenas um período de 45 dias de reclusão), e de sanção

(adolescentes que passam apenas um período de até 90 dias de reclusão).

A partir do ano letivo 2015 o NUEN/UISM tem tentado organizar o trabalho

pedagógico atendendo as orientações das “Diretrizes Pedagógicas, escolarização

na socioeducação”. Esse importante documento foi criado por equipe da SEDF com

o objetivo de orientar a ordenação escolar e prevê a matrícula dos alunos em dois

blocos de aprendizagem para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e dois blocos

para os Anos Finais. No caso do Ensino Médio a matrícula se dará na série /ano em

que estiver cursando, num total de 3 anos. Cabe ressaltar que essa formação foi

aprovada  pelo  Conselho  de  Educação  do  Distrito  Federal  no  ano  de  2013,

referendada  pelos  pareceres  nº  225/2013  e  nº251/2013  e  posteriormente

homologadas pela SEDF por meio das portarias nº 285/2013 e nº 304/2013.

Além  das  recomendações  para  organização  do  tempo  e  espaço  essas

diretrizes  ainda  propõem  o  redimensionamento  do  Conselho  de  Classe  como

momento para auto avaliação da atuação de todos os envolvidos com o processo

educativo e orienta o trabalho pedagógico por meio de atividades diversificadas para

o atendimento das especificidades desse grupo de alunos.

Para o ano letivo 2015 o NUEN/UISM tem buscado promover as diretrizes e a

organização do tempo e espaço escolar visando atender aos diferentes níveis de

aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo e respeitando o

tempo diferenciado que cada um requer para o seu desenvolvimento. A Organização

em Ciclos  para  as  Aprendizagens  destaca  a  necessidade  de  planejar  as  ações

pedagógicas por meio de práticas coletivas, em planejamentos por meio de projetos.

Para isso, são sugeridas atividades extraclasse em parceria com as equipes

de atendimento formadas pelos profissionais da Secretaria de Estado de Políticas

para Crianças, Adolescentes e Juventude, sendo que em alguns momentos o aluno

deverá realizar atividades no contra turno escolar sempre que houver possibilidade.
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Estas horas deverão ser acrescidas na carga horária do aluno e computadas num

campo específico do diário de classe.

5.2.3  Gestores e professores

O  grupo  de  professores  que  atua  no  NUEN/UISM  é  formado  por  27

profissionais sendo 24 professores regentes, 2 coordenadores e um professor que

atua como supervisor de núcleo. Nesse grupo, apenas 5 já trabalhavam na UISM

desde o ano letivo 2014, configurando assim uma significativa renovação em seu

quadro. Para atuar na UISM os novos professores se submeteram a um processo

seletivo simplificado onde tiveram que apresentar títulos e passar por entrevista para

análise  de  perfil  profissional.  Os  professores  que  já  atuavam  no  sistema  não

precisaram passar pela seleção e tiveram sua experiência considerada habilitação

para atuação. Dentre os professores que compõem o quadro do NUEN cerca de

30% são temporários e não passaram pelo processo de entrevistas. Para eles, o

critério  utilizado para trabalhar  na UISM foi  ao fazer  a  prova de seleção para o

contrato temporário ter feito opção prévia para atuar no sistema socioeducativo.

Apesar da indicação da Portaria nº 257/2013 - SEDF que prevê que todos os

profissionais que atuam em Núcleos de Ensino das Unidades de Internação tenham

formação envolvendo temáticas próprias da socioeducação de no mínimo 80 horas

anuais; no NUEN/UISM são poucos os que possuem cursos na área. Essa realidade

deve mudar de forma gradual já que os cursos propostos pela SEDF através da

Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE) oferecem poucas

vagas a cada edição. Mesmo sem formação específica em educação no sistema

socioeducativo os professores possuem boa formação geral, aproximadamente 90%

possuem cursos de especialização e 10% cursos de mestrado.

Por  ser  vinculada ao CED 310,  o  NUEN/UISM não possui  diretoria  e  sua

gestão é realizada pelo supervisor designado para desempenhar o papel de diretor.

A equipe que desempenha todo o trabalho pedagógico e administrativo conta ainda

com dois coordenadores e uma secretaria escolar.
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5.2.4  Alunos

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos,

registrados no documento denominado “Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

em Conflito com a Lei - Levantamento Nacional” os adolescentes em restrição de

liberdade no Brasil  são em sua maioria do sexo masculino (em média 96%). No

Distrito Federal esse número é ainda mais expressivo alcançando quase 98% dos

internos.  Na  UISM  esse  quadro  é  alterado  significativamente  já  que  todas  as

adolescentes  sentenciadas  no  DF  (atualmente  18  internas)  e  as  que  cumprem

internação provisória (em média 6 por semana) estão na instituição. Representando

quase 18% do total de adolescentes na instituição.

Assim  que  chegam  na  UISM  esses  jovens  são  matriculados  no  NUEN,

seguindo  as  orientações  das  Diretrizes  Pedagógicas,  escolarização  na

socioeducação da SEEDF. A grande dificuldade é enturmá-los já que apresentam

dificuldades  de  convivência  e  por  motivo  de  segurança  não  podem  estudar

livremente  com os  internos  de  módulos  distintos.  Com histórico  de  abandono  e

pouco interesse pelos estudos os adolescentes apresentam expressivas dificuldades

de aprendizagem e baixa autoestima em se tratando de possíveis avanços pessoais.

Os  alunos  estão  matriculados  em  17  turmas,  sendo  13  de  Ensino

Fundamental  e  quatro  do  Ensino  Médio.  A  escolarização  dos  estudantes

matriculados no Ensino Fundamental é feito em Ciclos e dividido em blocos; dois de

Anos Iniciais (Bloco I – 1º ao 3º anos e Bloco II – 4º/5º anos) e dois de Anos Finais

(Bloco I – 6º/7º anos e Bloco II – 8º/9º anos). Os alunos matriculados no o Ensino

Médio são atendidos de forma seriada e em regime anual (1º, 2º e 3º Anos). As

adolescentes  em  Internação  Provisória  e  os  adolescentes  em  cumprimento  de

medida sanção assistem aulas em turmas multisseriadas.

Com os alunos em regime de internação provisória e de sanção vem sendo

desenvolvidos projetos pontuais que tem como finalidade dar segmento aos estudos

realizados  em  suas  escolas  de  origem.  Como  esses  alunos  têm  um  tempo

predeterminado para o término do cumprimento de suas medidas, os professores

desenvolveram  ações  voltadas  para  a  conscientização  através  de  exemplos

práticos, vídeos motivacionais e atividades priorizando a ética nas relações humanas

e a necessidade da promoção da paz entre os seres humanos.
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5.3  Participantes da Pesquisa
Participaram  desta  pesquisa  10  professores,  sendo  metade  do  sexo

masculino  e  outra  do  sexo  feminino,  dentre  os  quais  8  dão  aulas  para  turmas

formadas por alunos na faixa etária entre 14 e 18 anos incompletos e dois atuam na

área da gestão. Todos responderam a questões semiestruturadas em formato de

entrevistas que foram realizadas entre os dias 31 de agosto e 17 de setembro de

2015 e duraram em média 01h00min cada. Nelas, puderam expor suas impressões

quanto a ao processo educacional sistematizado dentro da UISM.

Os participantes foram selecionados previamente, obedecendo o critério da

diversidade  na  área  de  formação,  proporcionando  a  participação  de  professores

formados em humanas, exatas códigos/linguagens e atividades. Todos responderam

à  pesquisa  de  forma  voluntária,  demostrando  grande  intenção  em  auxiliar  o

pesquisador, não havendo registro de recusas ou questionamentos a respeito da

natureza da mesma.

Vale destacar que dentre os entrevistados foram escolhidos dois professores

que atuam como gestores do NUEN/UISM, com a intenção de ouvir profissionais

que convivem diariamente com a responsabilidade de operacionalizar as diretrizes

propostas  para  a  educação  escolar  dentro  do  sistema  socioeducativo  e  assim

agregar opiniões daqueles que estão fora da sala de aula, dando maior abrangência

a pesquisa. 

Por meio da pesquisa qualitativa buscou-se elencar informações relevantes

para o trabalho. É válido salientar que a experiência do pesquisador em atuar como

coordenador pedagógico  do NUEN desde meados do ano letivo 2014 contribuiu

significativamente na coleta dessas informações, sobretudo quanto a percepção dos

espaços, processos e projetos pedagógicos na instituição.
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6  Ação Interventiva

Em consonância com a metodologia proposta por este trabalho, nesse tópico

apresentamos  a  ação  interventiva  adotada  como  estratégia  de  discussão  dos

desafios na promoção do Direito à Educação aos adolescentes em conflito com a lei

dentro da Unidade de Internação de Santa Maria-DF, levantamento das perspectivas

e de apontamento de sugestões para a garantia desse direito dentro da instituição.

6.1  Oficina – Apresentação
Esta oficina consistiu em um importante encontro de formação continuada dos

professores  do  NUEN/UISM  e  sua  realização  surge  de  demanda  por  formação

continuada apontada na pesquisa realizada como parte do trabalho de conclusão do

Curso de Especialização em Educação em e para os Direitos Humanos, no contexto

da Diversidade Cultural. Nela, os participantes terão a oportunidade de refletir sobre

os desafios encontrados para garantia do Direito a Educação dentro do Sistema

socioeducativo, em especial na UISM. Além disso, poderão apontar diretrizes para

minimizar  aspectos  que  porventura  estejam  interferindo  o  desenvolvimento  da

educação escolar na instituição.

Com o título:  “O Direito a Educação na UISM: desafios e perspectivas”,  a

oficina pretende obter indicações, sugestões e proposições para a adequação do

trabalho pedagógico as peculiaridades da Unidade.

6.1.1  Objetivos da Oficina

Promover reflexões sobre a realidade do NUEN/UISM quanto a garantia do

Direito à Educação.

Propiciar uma oportunidade aos participantes de assinalarem alternativas às

dificuldades identificadas a partir de apontamentos e opiniões colhidos no próprio

grupo, considerando os aspectos observados no desenvolvimento da oficina.
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6.1.2  Desenvolvimento

Tabela 2 - Oficina: O Direito à Educação na UISM: desafios e perspectivas.

ATIVIDADE
DURAÇÃO

(Aproximada)
1 Recepção “Carômetro” 5’
2 Abertura Fala do Mediador - Objetivos 5’
3 Roda  de  apresentação  e

sentimentos
“Como me sinto  enquanto  parte  fundamental  na
garantia do Direito à Educação?”

15’

4 Elencando  desafios  e
perspectivas.

35’

5 Compartilhamento. 50’
6 Avaliação da oficina Volta ao carômetro. 5’
7 Considerações Finais 5’

TOTAL 120’ (2 horas) 

6.1.3  Descrição das Atividades

 Atividade 1 – Recepção – “Carômetro”

Duração: 5’

Colocar na parede da sala onde será realizada a oficina um painel com rostos

expressando sentimentos como alegria,  tristeza,  raiva,  indiferença, insegurança e

medo. Cada participante deverá assinalar o que mais identifica o seu estado de

espírito naquele dia no início e ao final das atividades.

Atividade 2 – Abertura – Objetivos.

Duração: 5’

O mediador fará uma breve exposição dos objetivos da oficina apresentando

uma síntese dos resultados da pesquisa desenvolvida na Instituição, apontando para

a necessidade da promoção de momentos de formação e construção coletiva para

os profissionais em educação da UISM.

Atividade 3 – Roda de apresentação e sentimentos.

Duração: 15’

Em círculo,  cada  participante  terá  um tempo  para  que  expresse  os  seus

sentimentos, motivados pela pergunta: “como me sinto enquanto parte fundamental

na garantia do Direito à Educação?”

Atividade 4 – Elencando desafios e perspectivas.

Duração: 35’
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Serão  distribuídos  aleatoriamente  entre  os  participantes,  fichas  coloridas

identificadas  como:  alunos,  professores,  escola  e  unidade.  Serão  seis  fichas  de

cada, totalizando 24. Em cada ficha, os participantes deverão escrever livremente o

que  pensam sobre  os  sujeitos  e  ou  instituições  retratados.  Após  esse  momento

inicial, será proposto que os participantes se agrupem de acordo com as cores de

suas fichas, formando 4 grupos com 6 participantes cada.

Já  nos  grupos,  os  participantes  serão  orientados  a  socializar  (dentro  do

grupo)  o  que escreveram em suas fichas explicando suas opções.  Em seguida,

deverão  responder  quais  são  os  desafios  e  perspectivas  (entendida  aqui  como

expectativas)  quanto  a  cada  um  dos  sujeitos  e  instituições.  Nesse  momento

receberão materiais para registrarem suas considerações, como cartolinas e pincéis.

Cada grupo deverá escolher uma forma criativa (não será obrigatório o uso da

cartolina) para expor as considerações aos colegas dos outros grupos.

Atividade 5 – Compartilhando experiências.

Duração: 50’

Cada grupo deverá apresentar os conceitos e considerações resultantes da

construção  coletiva,  tentando  responder  ao  questionamento:  “como  me  sinto

enquanto parte fundamental na garantia do Direito à Educação?”

Atividade 6 – Avaliação da Oficina – Volta ao carômetro.

Duração: 5’

Cada participante voltará ao carômetro e escolherá um rosto para expressar

seu sentimento em relação a oficina.

Atividade 7 – Considerações Finais

Duração: 5’

O  mediador  fará  as  considerações  finais  tendo  como  premissa  as

contribuições dos colegas participantes da oficina.

6.2   Análise e discussão do processo de intervenção.
Atividade  1 (Recepção/Carômetro)  –  Contando com a participação de 20

professores e da secretária da escola a atividade seguiu toda a programação pré-

estabelecida, tendo se estendido aproximadamente 15 minutos além do previsto.

Atividade  2 (Abertura)  –  Alguns  professores  apresentaram resistência  em

participar da dinâmica do carômetro, mas após incentivo e explicação detalhada do
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objetivo todos foram sensibilizados a colaborar. Ao expor os objetivos da oficina, o

mediador comentou os passos do trabalho de pesquisa destacando o fato da ideia

ter surgido quando em uma conversa informal os professores colocarem em dúvida

a relevância do trabalho do NUEN como elemento do processo de ressocialização

dentro da UISM. Em seguida explanou o resultado das entrevistas enfatizando os

principais desafios encontrados para a promoção da educação na instituição, dentre

as quais destacou a falta de materiais pedagógicos, pouco apoio por parte do poder

público  e  escassez  de  recursos  humanos  para  atender  as  recomendações  do

Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo.

Atividade 3 (Roda de apresentação e sentimentos)  -  A apresentação dos

sentimentos revelou que quase todos os presentes sentem-se desapontados por

não poderem desenvolver seus planejamentos. Os participantes foram unânimes em

considerar  o  momento  vivido  pelo  NUEN/UISM  como  crítico,  principalmente

considerando que a quantidade de aulas não tem sido suficientes para o avanço dos

alunos. Como foi dada a liberdade de escreverem o sentimento que mais ilustrasse

sua  condição,  a  maioria  não  seguiu  as  palavras  sugeridas,  sendo  que  as  que

prevaleceram foram: desapontamento, frustração e decepção. O fato é que o NUEN

atravessa  um  momento  complicado  do  ponto  de  vista  da  execução  de  suas

propostas pedagógicas e projetos. Os alunos tem saído pouco dos módulos para a

escola e isso, no entendimento de muitos, pode comprometer o ano letivo 2015.

Assim, o sentimento de apreensão tem sido percebido e perturbado a todos.

Atividade 4 (Elencando desafios e perspectivas) – Nessa etapa da oficina

tudo correu como o previsto, exceto quanto ao número de participantes que ficou um

pouco  abaixo  do  esperado.  Os  professores  puderam  elencar  os  dificuldades  e

expectativas quanto aos alunos, professores, NUEN e UISM; e ao socializar entre os

colegas de grupo registraram suas considerações. Cada grupo escolheu uma forma

de expor suas conclusões, o primeiro destacou a dificuldade na relação dos alunos

com os agentes de segurança através de uma pequena esquete teatral (breve peça

teatral cômica), nela apresentaram o cenário real e o ideal.

No  primeiro,  os  adolescentes  representados  pelos  componentes  do  grupo

recebiam  tratamento  extremamente  rígido,  corroborando  o  aspecto  prisional  em

detrimento da relação mais humanizada; na visão do grupo essa postura provoca

ressentimentos que culminam em comportamentos ainda mais agressivos por parte
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dos  alunos,  comprometendo  o  ambiente  das  aulas.  No  cenário  ideal,  os  alunos

recebiam  tratamento  caracterizado  por  aspectos  mais  sociáveis,  com  isso  o

ambiente ficou mais tranquilo e propício a prática do ensino.

O grupo que ficou como sujeito professor utilizou um cartaz com desenho de

um docente com a fisionomia triste  e decepcionada e outro com um contente e

motivado.  No  cartaz  ilustrando  o  professor  decepcionado  escreveram  as

expressões: desvalorização, desrespeito, pouco caso, abandono e despreparo. Já

no cartaz ilustrando o professor motivado escreveram: valorização, parceria, união e

reconhecimento. Dois componentes do grupo explicaram os cartazes demonstrando

que se o professor encontra boas condições de trabalho e tratamento adequado por

parte do Estado e da Escola produz mais e melhor, além de não se eximir de suas

responsabilidades.

O terceiro grupo ficou com a instituição Núcleo de Ensino, identificada pelos

componentes apenas como escola. O grupo analisou a participação do NUEN dentro

do sistema socioeducativo, mais especificamente na UISM e criou uma forma muito

criativa de expor suas considerações. Confeccionaram em cartaz com um grande

semáforo onde a cor verde indicava o que está bom e deve continuar (seguir em

frente), a cor amarela o que segundo eles precisa de ajustes para continuar (pare e

pense) e a cor vermelha as ações que precisam ser abortadas imediatamente para

serem repensadas (pare). No círculo com a cor verde inseriram: união do grupo de

professores;  prova  multidisciplinar;  boa  relação  gestão/professores;  projeto  de

leitura;  projeto  Olimpíada  da  Matemática  e  preparação  para  o  ENEM.  Na  cor

amarela  destacaram:  relação  professor/agentes  de  segurança;  utilização  de

materiais considerados perigosos pela Gerência de Segurança como apontadores e

tesourinhas; projeto de apresentação de filmes; infraestrutura e recursos materiais.

Na vermelha registraram a relação agente-aluno,  acondicionamento  de materiais

dos alunos, redução da maioridade penal, acesso ao prédio destinado às aulas.

O quarto e último grupo ficou com instituição UISM e com o intuito de realizar

uma avaliação de sua participação confeccionou um cartaz com um acróstico da

palavra  RESSOCIALIZAR.  Para  cada  letra  relacionou  uma  outra  palavra  que

segundo o grupo deve nortear as ações de seus servidores. O acróstico ficou assim

montado: Respeito, Esperança, Segurança, Solidariedade, Otimismo, Compreensão,

Interesse, Afetividade, Liberdade, Integração, paZ, Amizade e Responsabilidade. Ao
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explicar a opção pelo acróstico o grupo alegou não possuir legitimidade para sugerir

ações  a  Gestão  da  UISM já  que  a  instituição  não  está  ligada  a  Secretaria  de

Educação do  DF. Os  componentes  ainda  completaram dizendo  que as  palavras

escolhidas sugerem uma busca pela humanização das relações dentro da instituição

e que a UISM precisa buscar distanciar-se do aspecto prisional não só em relação a

sua estrutura física, mas sobretudo no que diz respeito ao tratamento entre seus

atores.

Atividade 5 (Compartilhando experiências) – Nessa etapa os grupos tiveram

a  oportunidade  de  apresentar  suas  considerações  e  ouvir  as  contribuições  dos

colegas  dos  demais  grupos.  O  excelente  nível  dos  participantes  contribuiu

decisivamente  para  o  sucesso  da  oficina  que proporcionou ricas  discussões.  As

intervenções  dos  colegas  dos  quatro  grupos  foram  sempre  no  sentido  de

acrescentar algo e de promover uma ampliação no entendimento dos temas por eles

suscitados. Cabe ressaltar que a sintonia entre as opiniões dos professores, bem

como a demonstração de interesse na busca por alternativas cabíveis aos desafios

encontrados  mereceram  comentários  muito  positivos  por  parte  de  todos  os

presentes. A maioria dos comentários se deu no sentido de enfatizar a necessidade

de união dos profissionais que atuam no NUEN UISM na busca por soluções as

dificuldades encontradas na promoção do Direito à Educação na instituição.

Atividade 6  (Avaliação da oficina) – Na volta ao carômetro pelo menos a

metade dos participantes  decidiram trocar  as  fisionomias iniciais  por  expressões

como confiança e esperança. Um dos presentes fez questão de destacar que os

avanços conquistados nos últimos anos, principalmente com o advento do SINASE

promoveram  mudanças  muito  positivas  e  que  estamos  caminhando  para  dias

melhores. Nesse sentido afirmou: “Temos que acreditar que o amanhã será muito

melhor e trabalhar para isso. Não podemos nos conformar com a situação atual,

nem tampouco desprezar os grandes avanços que já presenciamos.” Ao final todos

os presentes avaliaram bem a oficina e se dispuseram a realizar mais momentos de

construção coletiva.

Atividade 7  (Considerações Finais) – O mediador agradeceu a participação

de  todos  e  reafirmou  a  importância  de  investirmos  mais  em momentos  como o

proposto pela oficina. Um aspecto que merece destaque é a motivação registrada ao

término  dos  trabalhos.  Verificamos  importante  interação  entre  os  presentes  e  a
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relevância das contribuições de todos. É possível afirmar que todos os participantes

têm a dimensão exata dos desafios que ainda precisam ser superados e que quando

analisadas  as  suas  contribuições  possuem  plenas  condições  colaborar  para  a

melhoria da qualidade da educação formal dentro do sistema socioeducativo.

6.2.1  Avaliação da Oficina.

A oficina compreendeu a realização de 7 momentos que se interligaram e a

avaliação feita pelos participantes foi muito positiva, alcançando todos os objetivos

propostos.  Os  resultados  desse  importante  momento  de  construção  coletiva

sugerem  uma  retomada  pela  busca  na  qualidade  do  trabalho  pedagógico

desenvolvido dentro do NUEN e proporcionou um novo olhar sobre as práticas de

ensino em andamento na instituição.

Foram registrados algumas apontamentos na tentativa de superar os desafios

encontrados  e  serão  encaminhados  para  a  gestão  do  NUEN/UISM  a  título  de

sugestões, dentre os quais destacamos:

- Criação de momentos de confraternização entre os ATRS, equipe técnica e

professores;

- Criação de sala ambiente para aulas de artes plásticas e artesanato;

- Criação de equipe fixa de ATRS para atendimento aos alunos no NUEN;

- Utilização de depósitos que estão fechados para guardar alguns materiais e

assim organizar melhor os espaços da escola;

- Criação de agenda de formação para os professores do NUEN/UISM;

- Fortalecimento das reuniões intersetoriais;

- Mudanças no horário de aulas para atender mais alunos;

-  Envio  de  documentos  solicitando  doações de  móveis  e  equipamentos  a

instituições parceiras e

- Criação e implantação de projetos de resgate da auto estima e incentivo aos

alunos.

A proposta de intervenção proporcionou ricas discussões acerca da temática

da educação dentro do sistema socioeducativo e garantiu aprendizagens a todos os

participantes,  confirmando  essa  metodologia  de  trabalho  em  grupo  como  uma
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“construção  coletiva  de  um  saber,  de  análise  da  realidade,  de  confrontação  e

intercâmbio de experiências” (Candau, 1999, p. 23).

7  Análise da Pesquisa

7.1  Formação profissional e Motivação no trabalho.
A pesquisa  apontou  que  a  maioria  dos  professores  entrevistados  possui

formação  em  nível  de  especialização  e  cursos  de  aperfeiçoamento  nas  mais

diversas  áreas,  com  destaque  para  cursos  em  gestão  escolar.  Verificou-se  nas

respostas  que  os  profissionais  tiveram muitos  impedimentos  para  completar  sua

formação,  principalmente  por  terem  que  conciliar  os  estudos  com  o  trabalho  e

tiveram, na maioria dos casos, que concluir seus cursos no período noturno. Outra

informação  significativa  é  que  apenas  3  fizeram  seus  cursos  em  instituições

públicas,  sendo  que  grande  parte  disse  ter  tido  dificuldades  para  pagar  as

mensalidades nas faculdades privadas.

Em relação ao aspecto motivacional no trabalho, todos afirmaram ter entrado

na profissão por acreditar poder fazer algo positivo aos alunos, enfraquecendo o

aforismo de que a maioria dos professores não se importa com a educação. Foi

possível perceber em suas falas um grande apreço pela profissão, além de interesse

em permanecer na carreira. Quanto aos cursos que fizeram foi consenso afirmar ter

sido falhos por não preparem para situações próprias de sala de aula, sobretudo por

oferecer  pouca ênfase nas práticas  pedagógicas.  Os  colaboradores na pesquisa

ainda acreditam que os cursos de licenciatura no Brasil são extremante teóricos e

não priorizam as técnicas de ensino. Para eles, esse quadro afeta diretamente a

qualidade da educação e por isso precisam ser aperfeiçoados.

Ademais, a formação continuada foi mencionada como sendo a forma mais

prática  e  rápida  para  aprimorar  a  formação  dos  professores,  sendo  necessário
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mudar  a  prioridade de suas abordagens.  Alegaram ainda que a experiência e a

prática  em  sala  de  aula  foram  fundamentais  para  o  aperfeiçoamento  de  sua

formação.

Oriundos quase em sua totalidade de famílias com pouca condição financeira,

os  professores  tiveram  no  ingresso  à  profissão  uma  nova  perspectiva  de

crescimento  pessoal  e  econômico.  Vale  destacar  que  no  Distrito  Federal  -DF  a

carreira magistério se distingue das outras unidades da federação por possuir um

bom plano de carreira e remunerar melhor seus profissionais. No DF muitos bons

professores  permaneceram  na  carreira,  com  foco  na  melhoria  da  qualidade  do

ensino e no desejo de realizar um trabalho significativo.

A  partir  disso,  percebemos  que  os  entrevistados  possuem  uma  trajetória

profissional repleta de superações e demonstraram o desejo de continuar estudando

para  aprimoramento  de  suas  práticas  docentes.  Suas  experiências  exitosas

enquanto estudantes são fortes modelos de persistência e de vontade de vencer e

podem ser usadas para incentivar seus alunos e superar seus desafios.

7.2  Motivos e motivações para atuar na UISM
Ao analisar as respostas sobre os motivos que levaram os professores a atuar

na UISM podemos destacar a necessidade de novos desafios na carreira e desejo

de  aprendizagem  como  alguns  dos  motivos  para  ingresso  no  sistema

socioeducativo.  Para o grupo de entrevistados,  o  trabalho com adolescentes em

conflito com a lei exige dos professores uma postura diferenciada, especialmente no

que diz respeito a capacidade de mediar conflitos e incentivar o envolvimento dos

alunos  nos  projetos  da  escola.  Nesse  sentido,  a  maioria  afirmou  não  estar

totalmente preparada para possíveis eventualidades envolvendo rixas e alterações.

Todos, sem exceção, acreditam possuir perfil profissional para atuarem com jovens

em conflito com a lei,  mas precisam de formação para momentos de crise como

rebeliões e tentativas de fuga.

Entre  os  entrevistados,  6  elegeram  o  desafio  profissional  como  principal

motivo para atuar com esse grupo de alunos, afirmando ainda estarem dispostos a

transformar práticas docentes em prol de um trabalho com resultados mais efetivos,

caracterizando  expressiva  intenção  em  colaborar  para  a  inserção  social  dos
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adolescentes.  Deste  modo,  podemos  registrar  uma  consistente  perspectiva  de

mudanças e de melhoria na qualidade da educação oferecida pelo NUEN.

Um dos entrevistados destacou como elemento motivador para sua entrada

no NUEN/UISM a possibilidade de desenvolver projetos que promovam a elevação

da autoestima dos estudantes, propondo atividades que incentivem o protagonismo

juvenil  e o desenvolvimento de suas potencialidades ratificando sua condição de

seres humanos. Somente esse entrevistado demonstrou total  convicção em suas

respostas, sendo essa questão uma das mais delicadas do ponto de vista da pronta

atenção dos participantes.

Sem ter cito citada entre os principais motivos para virem atuar na instituição,

a expectativa de melhoria no salário foi mencionada por alguns entrevistados, visto

que os professores que atuam nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação

no DF recebem gratificações que podem acrescentar  ao salário  em até 15% do

vencimento bruto.

Outra  consideração  presente  nas  respostas  foi  o  desejo  em  ajudar  a

promover  o  processo  de  ressocialização  dos  internos.  Todos  entendem que,  se

garantida efetivamente, a Educação pode transformar a vida dos adolescentes em

restrição de liberdade na instituição.

É  importante  salientar  que,  em  suas  respostas,  os  entrevistados

apresentaram o anseio de contribuir  para a promoção de uma educação melhor,

desenvolvendo estratégias para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dentro

do sistema socioeducativo.

7.3  As especificidades de ser professor (a) no contexto de
medidas socioeducativas.
Em relação à especificidade de ser professor ou professora no contexto de

medidas socioeducativas, o que mais sobressaiu no discurso dos participantes foi a

questão da flexibilidade. Essa foi entendida como competência de adequar-se às

especificidades  do  grupo  de  alunos  que  atende,  bem  como  a  habilidade  de

reformular  quase  diariamente  seus  planejamentos.  Tais  aspectos  posicionam  o

professor  no  sistema  socioeducativo  como  um  especialista  em  adaptar-se  a

imprevistos e situações inusitadas. A disposição em ressignificar os valores que os

adolescentes  trazem  de  sua  realidade  social,  ouvir  suas  demandas  e  focar  no
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resgate  de  sua  autoestima  também  figura  entra  as  principais  peculiaridades

mencionadas pelo grupo. Essa habilidade é destacada por Costa (1999):

Se o educador escuta o educando empenhando-se de forma sincera em
colocar-se no seu lugar sem julgar aquilo que está sendo passado, o jovem
se  sentirá  envolto  num espaço  de  calor  e  reciprocidade,  reduzindo  sua
tensão e seu sofrimento (p. 139)

Acreditar  no  ser  humano  foi  competência  mencionada  por  5  professores

entrevistados como sendo fundamental ao processo de ensino dentro da instituição.

Ao pedir que especificassem essa competência disseram que seria ter esperança na

recuperação social dos alunos, concordar que podem sim transformar sua realidade.

Contudo,  quando  perguntados  se  eles  acreditavam na ressocialização  apenas 2

responderam com segurança,  demonstrando  que  esse  tema ainda  necessita  de

discussão  e  que  há  incertezas  quanto  a  eficácia  do  trabalho  desenvolvido  pela

escola enquanto elemento na reinserção social dos alunos.

Nas respostas, vimos que para atuar com alunos em regime de internação e

restrição de liberdade faz-se necessário que o professor tenha clareza de seu papel,

sendo  imprescindível  oportunizar  aos  adolescentes  atividades  que  ajudem  a

promover  a  reparação  suas  trajetórias  de  fracasso  escolar  e  de  aversão  aos

estudos.

Além disso, para metade dos entrevistados é preciso que os profissionais que

atuam  na  UISM  trabalhem  incessantemente  para  o  resgate  da  autoestima  dos

alunos, o que já havia sido dito em outro momento da entrevista. Para isso, não

podem demonstrar constrangimento ao atendê-los, nem considerar suas histórias de

cometimento de atos infracionais. Nesse sentido, um dos entrevistados declarou: “É

preciso assumir  uma postura de imparcialidade,  entender  que não estamos aqui

para julgar os adolescentes e sim para promover o ensino.”

Outra característica mencionada foi a sensibilidade de perceber o momento

de mudar o planejamento e redefinir as aulas já iniciadas. Segundo os entrevistados,

a capacidade de superar barreiras como a falta de apoio da Secretaria de Políticas

para Crianças, Adolescentes e Juventude e Secretaria de Educação, torna a função

de professor que atua na Instituição um profissional um grande desafio. Por fim, a

habilidade de conviver com o clima de animosidade entre alguns internos, bem como

com a sensação de insegurança gerada a partir  da relação conflituosa entre os
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internos e os ATRS foram avaliadas fundamentais aos professores em exercício no

NUEN.

7.4  Percepção dos (as) professores (as) sobre o seu 
reconhecimento profissional.
Ao propor a pergunta de como cada professor percebe o seu reconhecimento

profissional,  o  entrevistador  solicitou  que  os  entrevistados  posicionassem  suas

respostas quanto ao reconhecimento por parte do Estado, da sociedade, dos alunos

e dos colegas de forma distinta, para assim traçar um panorama do que pensam

sobre esse tema.

Quanto ao reconhecimento por parte do Estado, destacaram que apesar do

Governo do Distrito Federal ter regulamentado recentemente um plano de carreira

que assegura em forma de lei várias conquistas, ainda está longe de ser o ideal. A

maioria mencionou as péssimas condições de trabalho e a escassez de recursos

como o retrato do tratamento dos governos para com os professores.

Já o reconhecimento da sociedade, se encontra num plano muito subjetivo,

onde boa parte ainda distingue os profissionais em educação como ativistas que

continuam fazendo de tudo para ensinar seus alunos, mesmo diante das mazelas

que historicamente acompanham essa carreira.

O reconhecimento por parte dos alunos foi  destacado como sendo o mais

importante pela maioria dos entrevistados, que declararam que a falta de interesse e

o  pouco  caso  dos  mesmos  pelo  trabalho  que  desenvolvem é  o  fator  de  maior

desgaste emocional e de abatimento entre os docentes. Destacaram que quando os

alunos apresentam bons resultados nas avaliações e demonstram estar felizes com

as aulas há um renovo imediato em suas motivações, favorecendo a execução das

propostas e trazendo ânimo para o planejamento. O fato é que ser professor exige

do profissional um comprometimento físico e emocional acima da média de outras

profissões  e  no  caso  de  atuação  com  alunos  em  restrição  de  liberdade  esse

empenho precisa ser ainda maior quando consideradas as especificidades desse

grupo de sujeitos.

Para  o grupo,  a  impressão dos colegas de profissão sobre  a atuação na

Unidade de Internação pode ser dividida em três direções: na primeira acreditam

que ao aceitar atuar em uma instituição com jovens infratores os professores estão
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assumindo riscos desnecessários, por exemplo, de se tornarem reféns em possíveis

rebeliões e nem mesmo a gratificação compensa tal  empreitada.  Outra  vertente,

segundo os entrevistados, a decisão em atuar com esses jovens é motivada apenas

pela gratificação já que os alunos não “querem nada” com a educação e por isso

estariam no sistema socioeducativo para passar o tempo e esperar a aposentadoria.

Outros porém, consideram admirável a escolha em atuar com esses adolescentes

por acreditarem que poder ajudá-los no processo de ressocialização. Para Marchesi

(2008), “o reconhecimento e o apreço dos colegas é uma das principais fontes de

satisfação profissional dos professores.” Obter a consideração e a estima de seus

pares, reconforta e resume grande parte das aspirações, tendo em vista o exercício

da profissão,  que exige uma relação muito  próxima com os outros.  Apenas dois

entre os entrevistados declararam não perceber reconhecimento algum pelo trabalho

que desenvolvem na UISM, e que a falta de prestígio da categoria dos professores

entre os servidores públicos influencia negativamente o seu oficio.

Desse  modo,  podemos  perceber  a  grande  diversidade  no  discurso  dos

professores, demonstrando que há uma possibilidade infinita de percepções acerca

do reconhecimento profissional nesse contexto. Cada professor e professora sente-

se reconhecimento de modo singular, de acordo com suas vivências e experiências

de vida também, abarcando as diferentes esferas sociais. É, portanto, um desafio

valorizar  e  reconhecer  cada professor  como sujeito  fundamental  no processo de

educação,  sobretudo no âmbito  de medidas socioeducativas.  Tal  reconhecimento

influencia ainda a maneira com a qual cada educador irá se posicionar nas aulas e

planejá-las, o que será discutido adiante.

7.5  Planejamento das aulas no contexto de medidas 
socioeducativas.
Para a questão de como cada professor planeja e preparar as suas aulas, as

respostas foram bem diferenciadas, caracterizando formas distintas de planejamento

e ação. Essa diversidade é justificada pelo fato dos professores escolhidos para a

pesquisa  serem  de  áreas  diferentes  e  de  possuírem  formação  pedagógica

diversificada.

Parte dos entrevistados declarou que para desenvolver o trabalho pedagógico

em Unidade de Internação é necessário dispor de planejamentos alternativos, pois o
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grupo de alunos pode mudar repentinamente,  impossibilitando a continuidade de

atividades e conteúdos já introduzidos. Outra informação relevante levantada junto

aos professores foi a dificuldade de planejamento a longo prazo, obrigando todos a

prepararem aulas para no máximo uma semana.

Para  os  entrevistados,  peculiaridades  do  sistema  socioeducativo  como

questões  de  segurança,  impossibilidade  dos  alunos  desenvolverem  atividades

extraclasse  e  a  falta  de  agentes  para  trazer  os  adolescentes  para  a  escola

complicam o preparo das aulas, que muitas vezes precisam ser reduzidas em tempo

e materiais didáticos. Desse modo, o coordenador pedagógico não consegue prestar

a devida assistência aos professores e é obrigado a atuar na maioria das vezes

apenas para viabilizar o atendimento mínimo aos alunos para garantia do dia letivo.

Com  esse  questionamento,  verificou-se  a  destreza  dos  professores  em

adaptar conteúdos, propor alternativas e planejar em grupo. Em vários momentos,

os planejamentos tem que ser coletivos, através de projetos multidisciplinares. Essa

característica  positiva  promove  uma  boa  interação  entre  os  profissionais  do

NUEN/UISM.  Mesmo  respeitando  as  características  próprias  das  disciplinas  que

ministram, um elemento comum nas respostas dos professores foi a frase: “é preciso

adequar-se à realidade dos alunos”. Para metade dos entrevistados, a falta de pré-

requisitos e de conteúdos básicos interfere diretamente no planejamento das aulas

que precisam ser adequadas em nível mais acessível.

O supervisor do NUEN destacou a necessidade dos professores prepararem

suas aulas contando com um plano secundário, valendo-se sempre da criatividade

para não utilizar materiais  que possam colocar  em risco a integridade física dos

alunos e professores, tais como tesouras e objetos pontiagudos.

Todos os profissionais que atuam em sala de aula demonstraram segurança

nesse quesito e para a prática diária de ensino e preparação das aulas apontaram

algumas  técnicas,  tais  como:  elaboração  de  fichas  síntese,  projetos

multidisciplinares,  leituras  dirigidas,  uso  de  recursos  audiovisuais,  roteiros  de

perguntas,  exercícios  de  fixação,  atividades  físicas  e  artísticas.  Com  isso

percebemos nesse grupo de professores boas propostas de trabalho e considerável

envolvimento com o processo educativo.
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7.6  Avaliação dos recursos disponíveis para a realização 
das aulas
Considerados  como  imprescindíveis  ao  desenvolvimento  de  aulas

significativas  e  interessantes,  os  recursos  didático-pedagógicos  disponíveis  no

NUEN/UISM acompanham a realidade encontrada na maioria das escolas públicas

do DF e são unânimes ao declarar que faltam materiais básicos para a prática da

atividade  docente.  Conforme  relato  de  um  dos  entrevistados,  por  consequência

desse quadro, ao planejar suas aulas é obrigado a reproduzir planos e seguir com

frequência  estratégias  já  utilizadas.  Fato  esse,  segundo  o  professor,  interfere

inteiramente na qualidade do trabalho e prejudica diretamente o desempenho dos

alunos.  Para  eles  os  recursos  disponíveis  são  considerados  insuficientes  e  ou

inadequados.

A  escassez  de  materiais  elementares  ao  desenvolvimento  do  trabalho

pedagógico, bem como a precariedade de equipamentos fora destacado por 4 entre

os convidados. Para eles, por se tratar de uma escola dentro de uma Unidade de

Internação,  com alunos com expressivos atrasos e defasagens,  a  UISM deveria

dispor de várias opções de recursos visando qualificar as aulas, inclusive recursos

tecnológicos como lousas digitais, computadores e projetores multimídia. A realidade

porém é outra, de acordo com levantamento junto à coordenação da escola faltam

até cadernos para os alunos, que muitas vezes têm que escrever em folhas avulsas.

Esse situação é redimensionada quando consideradas as peculiaridades do espaço

físico destinado à escola,  que deixa a desejar  em quase todos os aspectos.  Os

participantes da pesquisa admitiram que a maioria de suas aulas são expositivas,

utilizando-se basicamente do quadro branco e pincel atômico e ainda afirmaram que

sem os recursos adequados fica muito difícil realizar aulas dinâmicas, criativas e que

estimulem a participação ativa dos adolescentes.

Oito entre os entrevistados declararam já ter adquirido com recursos próprios

algum material para o desenvolvimento de suas aulas, entre os materiais citados

estão pincéis atômicos, tintas e até bolas para prática de esportes. Foi observado a

informação de que desde a inauguração da UISM, o NUEN não recebeu nenhuma

verba  específica  para  o  incremento  de  suas  atividades  e  projetos,  gerando

dependência  de  doações  do  CED 310  e  do  empenho  da  gestão  da  escola  em

viabilizar materiais e recursos que precisam. Outro importante ponto destacado nas
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respostas foi a frequente disposição dos profissionais que atuam no NUEN/UISM no

sentido de unir  esforços para suprir  a ausência de recursos; tendo em vista que

foram citados vários rateios para compra de aparelhos de DVD, de filtros para água

e até de uma pia para sala dos professores.

7.7  Motivações para trabalhar nas turmas de alunos que 
cumprem medidas socioeducativas.
Ao analisar as respostas em relação à pergunta: “você se sente motivado(a) a

desenvolver o seu trabalho como professor(a) de turmas formadas por alunos em

cumprimento de medida socioeducativa? Justifique sua resposta”, podemos verificar

que para 3 entrevistados, a motivação pode ser vista sob ângulos diferentes. Para

eles, há uma motivação geral, que abrange o trabalho como um todo e a motivação

diária ou específica, esta muitas vezes abalada por circunstâncias resultantes de

situações  próprias  do  sistema,  onde  até  mesmo  as  características  das  turmas

podem  desanimar  o  profissional  no  exercício  de  sua  função.  Os  participantes

lembraram que em algumas turmas os alunos apresentam bom comportamento e

demonstram interesse pelas atividades propostas, já em outras o que prevalece é

um clima desfavorável de conflitos e de resignação. Ao responder a pergunta, um

dos  entrevistados  mencionou  uma  situação  recente  onde  um grupo  de  internos

tentou fugir da unidade, os fatos que sucederam esse episódio alterou drasticamente

a motivação dentro da Unidade. Dessa forma, é possível inferir que momentos de

tensão  e  insegurança  tendem  a  influenciar  o  trabalho  pedagógico  dentro  da

instituição.

Sobre a motivação específica, um deles declarou: “A motivação é algo muito

pessoal. Para muitos, acredito, é a gratificação. Não consigo crer por exemplo um

colega que percorre 100 km por dia para atuar aqui o faz simplesmente por ‘querer

contribuir com a ressocialização’ acho sim que é pelo dinheiro e isso não é ilegítimo”.

Percebemos nessa fala que as gratificações que incidem sobre o salário tem um

lugar  de  destaque  dentro  dos  elementos  que  compõem  a  motivação  dos

professores. Como já mencionado, as características das turmas, dos alunos, bem

como a especificidade da modalidade de docência na socioeducação servem tanto

como  elementos  motivacionais,  quanto  para  o  aumento  do  desalento  desses

profissionais.
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De um modo geral, revelaram que apesar de todas as problemáticas próprias

da atuação em escola para adolescentes em conflito com a lei, sentem-se motivados

a desenvolver  o  seu trabalho e as justificativas mais apontadas foram o desafio

profissional  e a possibilidade em contribuir  para a ressocialização de alguns dos

internados.  Nesse  sentido,  a  declaração  de  uma  participante  traduz  bem  esse

sentimento:  “Nossos  alunos  são  seres  humanos  como  qualquer  outro  da  rede

pública.  Não  estou  aqui  para  condená-los  e  entendo  que  preciso  ajudá-los  a

perceber  o  mundo  de  outra  forma,  preciso  ajudá-los  a  se  conhecerem,  amar  e

valorizar-se.”

7.8  Principais desafios na promoção do direito à 
educação na UISM.
São vários os desafios na promoção do Direito à Educação apontados pelos

entrevistados. Para melhor percepção, foram selecionados 4 entre os mais citados

para que fossem explicitados, que serão apresentados a seguir:

-  Baixo  efetivo  de  Atendentes  de  Reintegração  Socioeducativa  (ATRS),

prejudicando a realização das aulas por falta de movimentação dos alunos.

O SINASE orienta que para que haja a movimentação dos internos para o

Núcleo de Ensino é preciso atentar para o quantitativo de agentes, sendo necessário

1 agente para cada 5 adolescentes.

A  relação  numérica  de  um  socioeducador  para  cada  dois  ou  três
adolescentes  ou  de  um  socioeducador  para  cada  cinco  adolescentes
dependerá  do  perfil  e  das  necessidades  pedagógicas  destes.  (BRASIL,
2006, p. 45)

Como o efetivo é baixo as aulas ficam prejudicadas, na escola há turmas com

mais de 20 matriculados e que sem ter como sair dos módulos acabam impedidos

de frequentarem as aulas todos os dias por motivo de segurança.

- Ausência de recursos para melhoria da qualidade das aulas propostas.

Esse problema foi um dos que mais vezes foi mencionado, sendo responsável

pela  manutenção  de  práticas  educativas  comprovadamente  pouco  eficazes.  Os

professores afirmam que precisam se desdobrar para conseguir certos recursos e se

não  tivessem  o  apoio  direto  da  gestão  do  NUEN  e  dos  colegas  dificilmente

conseguiriam desenvolver suas aulas.

- Inadequação do prédio da escola para a prático de ensino.
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Todos consideram o prédio destinado ao Núcleo de Ensino inadequado para a

promoção da educação.  Para  eles  faltam saídas emergenciais,  ventilação,  salas

específicas, laboratórios e espaço nas salas de aula.

-  Falta  de  integração entre  os  setores  da  Unidade  de Internação:  escola,

saúde, segurança e equipe técnica.

Segundo os entrevistados não há uma integração entre as equipes técnicas,

escola, equipe de saúde e segurança. Com isso várias informações importantes não

são repassados. Além disso, entendem que é preciso adequar a visão pedagógica

identificada nas propostas dos professores com a visão punitiva encabeçada pelos

agentes de segurança. Para eles, boa parte dos agentes que acompanham as aulas

apresentam  uma  postura  rígida  e  muitas  vezes  incompatível  com  o  trabalho

realizado em sala de aula.

O  fato  de  duas  Secretarias  de  Estado  serem responsáveis  em garantir  o

Direito à Educação dentro da instituição poderia ser considerado um ponto positivo,

contudo  a  impressão  que  fica  é  que  uma  espera  que  a  outra  dê  os  devidos

encaminhamentos os problemas aumentando a sensação de abandono por parte do

poder público.

7.9  Percepções sobre as influências da própria prática 
pedagógica no processo de ressocialização dos 
socioeducandos.
Para a questão sobre as percepções sobre as próprias práticas pedagógicas

foi  destinado um tempo maior  para que os participantes pudessem refletir  sobre

suas respostas e fazer uma auto avaliação de sua participação na promoção da

ressocialização  dentro  do  NUEN/UISM.  Ao  analisar  as  falas  dos  convidados  foi

possível  observar  a  concordância  do  grupo  em considerar  que  para  atuar  com

sujeitos  com  características  tão  peculiares  faz-se  necessário  que  haja  maior

capacitação;  adequação  de  procedimentos,  recursos  e  principalmente  da

infraestrutura. Para um dos entrevistados a necessidade frequente de atendimento

de inúmeras demandas faz do professor que atua em Unidade de Internação apenas

uma das peças dessa grande engrenagem. Nessa linha, afirmou: “Nosso papel é

fundamental,  mas  sozinhos  e  sem  apoio  pouco  podemos  contribuir  para  a

ressocialização desses jovens.”
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Para  a  maior  parte  dos  professores,  quando  a  relação  professor-aluno  é

aperfeiçoada  por  meio  do  respeito  mútuo,  observação  e  entendimento  da

diversidade é possível desconstruir a lógica que trouxe o jovem para a restrição de

liberdade.  Para  isso  é  preciso  ampliar  conceitos  de liberdade,  fraternidade  e  de

humanidade; favorecendo a reflexão sobre suas práticas infracionais. Nesse sentido,

os colaboradores da pesquisa destacaram a necessidade de se investir em projetos

que promovam o resgate da autoestima dos socioeducandos e que resignifiquem

sua  atuação  na  sociedade.  Entendem  que  mesmo  sendo  processual  a

transformação por meio da educação é a mais duradoura e que produz melhores

frutos sociais.

Os entrevistados concordam que educar é, essencialmente, transmitir valores.

Dessa  forma,  avaliam  que  se  o  planejamento  for  bem  direcionado  e  as  aulas

alcançarem  os  objetivos  podem  sim  contribuir  para  a  ressocialização  dos

socioeducandos.  Com base nessa perspectiva podemos afirmar que é consenso

entre os professores reconhecer a imprescindibilidade da educação formal dentro do

sistema socioeducativo.

O trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores foi  considerado por

todos como sendo extremamente prejudicado pela falta de efetivo de agentes e de

um planejamento comum entre a gerência de segurança da UISM e a gestão do

NUEN. Segundo os professores, isso tem comprometido a influência positiva dos

projetos  pedagógicos  na  instituição,  além de  provocar  desesperança  em alguns

profissionais.

Apesar  de  todas  as  dificuldades  mencionadas  foi  observado  um  grande

desejo por parte dos professores em colaborar para a transformação de vida dos

adolescentes matriculados.

7.10  Estratégias para assegurar o direito à educação 
aos adolescentes internados na UISM.
As respostas sobre o que os entrevistados acham que pode ser feito para que

o  Direito  à  Educação  seja  assegurado  aos  adolescentes  internados  na  UISM

evidenciaram vários  desafios  a  serem superados  dentro  do  NUEN/UISM e  para

melhor  percepção  foram  classificadas  pelo  pesquisador  em  necessidades

estruturais,  organizacionais  e  de  recursos  humanos.  Quanto  às  necessidades
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estruturais, os entrevistados destacaram a melhoria no prédio destinado a escola na

UISM como prioridade absoluta, citaram ainda problemas de infiltração, de falta de

janelas e de espaços apropriados para equipamentos e salas ambientes. Sugeriram

uma mudança  no  acesso à  escola  com instalação de toldo  ao  algo  similar  que

possibilite a movimentação em dias chuvosos. Também lembraram a demanda por

materiais  e  equipamentos  como  computadores,  lousas  digitais,  televisores  e

projetores multimídia.

Em relação às necessidades organizacionais,  apontaram para ausência de

um Projeto Político Pedagógico comum aos setores que compõem a UISM, carência

por  cursos de formação continuada para  os profissionais que atuam no sistema

socioeducativo; promoção de momentos para maior integração entre os professores

e equipes psicopedagógicas; e realização de projetos multidisciplinares.

A necessidade de contratação de pessoal nas diversas áreas dentro da UISM

foi destacada como um dos problemas mais relevantes. De acordo com relato dos

colaboradores da pesquisa, faltam recursos humanos nas equipes de atendimento,

nas  equipes  de  saúde,  entre  os  professores,  monitores,  coordenadores  e

principalmente nas equipes de segurança. A falta de agentes tem comprometido o

envio dos internos para a escola, além de impossibilitar a promoção de cursos de

formação e de momentos de práticas esportivas.

Ao  analisar  as  respostas  percebemos  que  é  preciso  promover  grandes

mudanças quanto a ressocialização dos adolescentes em conflito com lei na UISM,

vimos que apesar  dos avanços e na abrangência das leis  que regem o sistema

socioeducativo  o  dia  dia  na  instituição revela  uma preocupante  distância  de  um

atendimento  que  atenda  recomendações  legais.  De  acordo  com  um  dos

entrevistados a responsabilidade pelo suporte as demandas apresentadas precisa e

deve ter a participação de todos os atores envolvidos no processo: Secretaria de

Educação,  Secretaria  de  Estado  de  Políticas  para  Crianças,  Adolescentes  e

Juventude,  Secretaria  de  Justiça,  Conselho  Nacional  de  Justiça,  Secretaria  de

Direitos Humanos entre outros. O trabalho precisa ser intersetorial e apontar para

ações práticas na melhoria do atendimento socioeducativo.
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8  Considerações Finais

Independente do ato infracional que cometeram, os adolescentes em regime

de internação na UISM têm em comum a realidade de não disporem de condições

adequadas a sua ressocialização, fato que evidencia a desestruturação do sistema

socioeducativo no Distrito Federal. Como já mencionado, a legislação brasileira é

muito avançada no que se refere a previsão da garantia dos direitos das crianças e

dos adolescentes. Exemplo desse arcabouço legal é o Estatuto da Criança e do

Adolescente  -  ECA que  estabelece  como  um  de  seus  princípios  norteadores  o

reconhecimento de que crianças e adolescentes gozam de uma condição peculiar

de pessoa em desenvolvimento e essa condição faz-se inquestionável, a justificar a

existência  de  um  sistema  diferenciado  de  atendimento  deste  grupo  de  sujeitos.

Essas  orientações  são  ratificadas  pelo  Sistema  Nacional  de  Atendimento

Socioeducativo que dispõe:

O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que
contribua na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão autônomo
e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e
com tudo que integra a sua circunstância e sem reincidir na prática de atos
infracionais.  Ele  deve  desenvolver  a  capacidade  de  tomar  decisões
fundamentadas,  com  critérios  para  avaliar  situações  relacionadas  ao
interesse  próprio  e  ao  bem  comum,  aprendendo  com  a  experiência
acumulada individual  e  social,  potencializando sua competência  pessoal,
relacional, cognitiva e produtiva (BRASIL, 2006, P.46.).

Não obstante, vemos poucas ações concretas por parte do Estado no sentido

de garantir a esse grupo de sujeitos condições mínimas a sua ressocialização, isso

pôde ser confirmado durante a realização deste trabalho, onde apontamos várias

demandas por uma proposta pedagógica capaz de abranger os múltiplos aspectos

da socioeducação dentro da Unidade de Internação de Santa Maria – DF. Ainda

assim, o trabalho efetivo da escola (NUEN) mostrou-se fundamental ao objetivo de

trazer novamente os adolescentes ao convívio familiar e social.  Contudo, quando

considerados  todos  os  desafios  já  identificados  podemos  afirmar  que  existe  um

longo caminho até a plena garantia do Direito à Educação, especialmente por não

haver  dentro  da  instituição  as  condições  adequadas  ao  desenvolvimento  do

processo ensino-aprendizagem.

A ausência  de  boas  condições  de  funcionamento  do  NUEN se  deve  aos

vários desafios verificados por meio da pesquisa e da análise da ação interventiva a
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coloca numa condição de extrema fragilidade, tornando suas ações pouco eficientes.

Podemos concluir  que na UISM a materialização do Direito  à  Educação tem se

valido  do  grande  esforço  da  gestão da UISM,  da  Escola  e  dos  professores  em

viabilizar o mínimo de atendimento aos alunos internos. Notamos que os professores

buscam adaptar  os projetos  pedagógicos ao pouco tempo que tem tido com os

alunos.  O planejamento pedagógico tem que ser modificado frequentemente e a

dificuldade em dar a devida continuação às aulas impossibilita o cumprimento dos

conteúdos  programáticos  previstos,  tornando-as  pouco  proveitosas  quanto  a

aprendizagem.

Mesmo  sendo  um  direito  fundamental  público  de  aplicação  imediata  a

educação não encontra nos estabelecimentos de privação de liberdade condições

adequadas para  sua efetivação.  Isso  acontece principalmente  devido  ao fato  de

vários adolescentes em conflito com a lei entrarem no sistema socioeducativo tendo

evadido da escola regular, e por consequência disso apresentarem baixo grau de

escolaridade. Como agravante não conseguem superar todas as suas dificuldades e

permanecem apresentando déficit no ensino por mais uma vez terem dificuldades

em adaptar-se ao formato da Escola. Assim, é imprescindível repensar o modelo de

escola dentro do sistema socioeducativo de forma a torná-la capaz de transformar a

realidade dos alunos, libertando-os não só das “trancas” físicas, mas daquelas que

debelam sua humanidade e restringem sua cidadania.

Para  Freire  (2006),  a  escola  deve  se  apresentar  como  o  cenário  ideal  à

libertação, proporcionando a possibilidade de debater, discutir e dialogar buscando

sempre a compreensão sobre a realidade circundante,  para assim, ser  possível,

escrever a história das mudanças e das transformações. Nesse sentido afirma:

é preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e
em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem
chegar  a  ser  sujeito,  construir-se  como  pessoa,  transformar  o  mundo,
estabelecer  com  os  outros  homens  relações  de  reciprocidade,  fazer  a
cultura  e  a  história  [...]  uma  educação  que  liberte,  que  não  adapte,
domestique ou subjugue (FREIRE, 2006, p. 45)

Conclui-se que é preciso criar condições para que o tão importante direito

encontre  ambiente  propício  a  sua  garantia,  fortalecendo  o  Projeto  Político

Pedagógico, valorizando a escola para que fortaleça suas propostas pedagógicas,

práticas de ensino e estrutura organizacional, investindo em formação continuada

dos  profissionais  que  atuam  no  sistema,  com  foco  em  cursos  com  conteúdos
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programáticos em Educação para, e em Direitos Humanos com foco no direito das

crianças e dos adolescentes.

Inferimos  que  o  Direito  à  Educação  garantido  na  forma da  lei  é  fruto  de

processos  históricos  de  lutas  e  caracteriza-se  como  uma  das  mais  importantes

conquistas sociais. Apesar disso, por vezes é tratado como um benefício e até um

privilégio.  Boa parte da sociedade e até mesmo pessoas que atuam diretamente

com os adolescentes creem que qualquer iniciativa positiva no sentido de ajudar

esses internos significa recompensar o comportamento criminoso. 

Essa realidade confirma atitudes contraditórias entre esses profissionais, na

UISM percebemos que alguns defendem a educação como forma de emancipação e

promoção  da  pessoa  humana  e  outros,  sobretudo  os  que  atuam  na  área  da

segurança, preferem assumir uma postura firmada no castigo e restrição de direitos,

utilizando práticas firmadas na punição e repreensão.

É  importante  destacar  que  a  promoção  da  educação  aos  adolescentes

privados de liberdade não configura um benefício e sim a garantia de um direito

humano previsto em todas as legislações correlativas e faz parte da política pública

de socioeducação sustentada na ressocialização e reinserção social. A realidade de

terem sido sentenciados não representa a perda de seus direitos civis e políticos e a

interrupção de sua liberdade não implica na suspensão de direitos fundamentais.

O  Direito  à  Educação  dentro  das  Unidades  de  Internação  deve  ser

assegurado respeitando-se as peculiaridades e necessidades sociais desse grupo

de sujeitos  e de  sua família,  não ficando restrita  às recomendações e  diretrizes

fixadas pela lei.  Vimos a necessidade de uma ressignificação do ambiente onde

cumprem medida de internação, rompendo com a lógica prisional que prevalece em

detrimento  de  um  atendimento  mais  humanizado,  com  projetos  e  metodologia

adequados,  buscando  parcerias  que  potencializem  as  ações  a  serem

implementadas salvaguardadas os Direitos Humanos fundamentais.

Durante  a  realização  da  pesquisa  intervenção  realizada  no  NUEN/UISM

confirmamos a fragilidade na formação de vários profissionais que atuam no sistema

socioeducativo, principalmente no que se refere a educação em Direitos Humanos. 

Especificamente, quanto a estrutura do trabalho a maior dificuldade foi ter que

estudar  sobre  metodologia  de  pesquisa  durante  a  realização  da  mesma,

evidenciando também debilidade da formação do aluno pesquisador. Contudo, foi
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uma  experiência  verdadeiramente  significativa  por  proporcionar  aprendizagens  e

abrir  possibilidades  de  estender  o  trabalho  sobre  a  educação  formal  na

socioeducação. O valioso aprendizado alcançado durante e realização da pesquisa,

bem como  da  ação  interventiva  servirão  como  incentivo  a  realização  de  outros

cursos e de aprimoramento em Direitos Humanos, ampliando as possibilidades de

atuação na área.

Por  fim,  podemos  considerar  que  todos  os  objetivos  propostos  por  este

trabalho foram alcançados e que seu resultado servirá como elemento norteador das

práticas  educativas  dentro  da  instituição,  além  de  promover  em  todos  os

participantes  a  reflexão  sobre  a  necessidade  de  aperfeiçoamento  das  práticas

educativas e no atendimento aos adolescentes internados na instituição.
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10  Anexos

Anexo 1 – Carta de autorização
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria
CED 310 – Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de

Santa Maria – DF

CARTA DE AUTORIZAÇÃO

Eu,  Alberto  Vieira  do  Nascimento  – Matrícula  38.446-1,  supervisor  do

Centro Educacional 310 e gestor responsável pelo Núcleo de Ensino da Unidade de

Internação de Santa Maria – DF, tenho ciência e autorizo a realização da pesquisa

intitulada:  Adolescentes em Restrição de Liberdade na Unidade de Internação

de  Santa  Maria  e  o  Direito  a  Educação:  Desafios  e  Perspectivas,  sob

responsabilidade do pesquisador Sr. Isnar Dantas Longuinho,  orientada pela Prof.

(ª)  Ms.  Taísa Resende Sousa,  da  Faculdade de Psicologia  da  Universidade de

Brasília no âmbito da SECADI/MEC. no Núcleo de Ensino da Unidade e Internação
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de Santa Maria, no período do segundo semestre do ano de 2015. Para isto, serão

disponibilizados ao pesquisador toda a documentação do núcleo, bem como acesso

aos  projetos  pedagógicos  e  liberdade  para  desenvolver  oficina  de  formação  de

professores.

Santa Maria, Distrito Federal, ______ de ________ de 2015.

____________________________________________________

ALBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO
Mat. 38.446-1

Supervisor

Anexo 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO

                                   Universidade de Brasília – UnB 
Pós-Graduação Lato Sensu em Educação em e para os Direitos 
Humanos no Contexto da Diversidade Cultural

Prezado(a) Senhor(a)

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudo  ADOLESCENTES

EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SANTA

MARIA E O DIREITO À EDUCAÇÃO:  DESAFIOS E PERSPECTIVAS,  que  tem

como objetivo analisar como os professores do NUEN/UISM avaliam a promoção do

Direito à Educação dentro da instituição e em que medida pode contribuir para a

ressocialização dos adolescentes internados na instituição.

A pesquisa, utilizando a metodologia de abordagem qualitativa consistirá na

realização  de  a  análise  de  documentos  da  instituição  e  de  entrevistas

semiestruturadas  e  realização  de  oficina  pedagógica  com  aos  participantes  do
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estudo e posterior análise dos dados. Será conduzida dessa forma, pois além de

verificar  o  nível  de  efetivação  do  Direito  à  Educação  dentro  da  Unidade,

pretendemos avaliar se as condições encontradas interferem sua consolidação.

Trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvido por

ISNAR DANTAS LONGUINHO (pesquisador) e orientada pela Prof.(ª) Ms.  TAÍSA

RESENDE SOUSA,  da  Faculdade de Psicologia  da  Universidade de Brasília  no

âmbito da SECADI/MEC.

A  qualquer  momento  da  realização  desse  estudo  qualquer

participante/pesquisado  ou  o  estabelecimento  envolvido  poderá  receber  os

esclarecimentos  adicionais  que  julgar  necessários.  Qualquer  participante

selecionado ou selecionada poderá recusar-se a participar ou retirar-se da pesquisa

em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou

prejuízo  aos  mesmos.  O  sigilo  das  informações  será  preservado  através  do

adequado encaminhamento dos instrumentos de coleta de dados. Especificamente,

nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. Todos

os  registros  efetuados  no  decorrer  desta  investigação  serão  usados  para  fins

unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de TCC.

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que

assine este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo.

Desde  já  agradecemos  sua  colaboração  e  nos  comprometemos  com  a

disponibilização  à  instituição  dos resultados  obtidos nesta  pesquisa,  tornando-os

acessíveis a todos os participantes.

Isnar Dantas Longuinho
Pesquisador

Curso de Especialização em Educação em e para os
Direitos Humanos,

no contexto da Diversidade Cultural

Orientadora: MS. Taísa Resende Sousa
Universidade de Brasília

Instituto de Psicologia - SECADI/MEC

Eu,  ____________________________________________________________,  as-

sino o termo de consentimento, após esclarecimento e concordância com os objeti-

vos e condições da realização da pesquisa “Adolescentes em Restrição de Liber-

dade na Unidade de Internação de Santa Maria e o Direito à Educação: Desafi-
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os e Perspectivas”, permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo se-

jam divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados.

Brasília - DF, _____ de _____ de 201___.
Assinatura do Pesquisado/da

Pesquisada

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com os responsáveis pelo estudo: 

e-mail: isnarlonguinho@hotmail.com                                   Telefone: 61-8409-5734

Anexo 3 – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

                                   Universidade de Brasília – UnB 
Pós-Graduação Lato Sensu em Educação em e para os Direitos 
Humanos no Contexto da Diversidade Cultural

Descrição do entrevistado: 

Idade:____________________________________________

Sexo:_____________________________________________

Tempo de atuação como professor: ___________________________________

Tempo de atuação na Socioeducação: ____________________________________

Perguntas:

1. Qual é a sua trajetória de formação profissional?

mailto:isnarlonguinho@hotmail.com
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2. Quais são os motivos pelos quais você veio atuar na UISM?

3. Quais são as especificidades de ser professor(a) no contexto de medidas so-

cioeducativas?

4. Como você percebe o seu reconhecimento profissional?

5. Como você prepara suas aulas?

6. Como você avalia os recursos disponíveis para a realização das aulas?

7. Você se sente motivado(a) a desenvolver o seu trabalho como professor(a) de

turmas formadas por alunos em cumprimento de medida socioeducativa? Jus-

tifique a sua resposta:

8. Quais os principais desafios na promoção de Direito à Educação dentro da

UISM?

9. Como você entende que seu trabalho influencia o processo de ressocializa-

ção dos socioeducandos?

10.O que você acha que pode ser feito para que o Direito à Educação seja asse-

gurado aos adolescentes internos na UISM?
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