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Quero falar de um lugar – o CASE –  

Centro de Atendimento Socioeducativo, 

Onde fui para o ensino formal coordenar. 

Foi o (re) início de uma nova fase 

Em que, conhecimentos e práxis: precisei ressignificar. 

 

Primeiro, causou-me estranhamento 

Adolescentes e jovens tão inteligentes ali encontrar,  

Um espaço por lei indicado para o confinamento... 

Quem são? Como ver imune, suas vidas mazelar?  

 

E ocasionou-me mais estranhamento: 

Diferir no modo de abraçar...  

Ver lápis, papel (...) virarem arma em um momento! 

Sobre tudo isso, eu precisava averiguar. 

 

Senti o desejo de criar um documento 

Para os novos conhecimentos registrar. 

O questionário aberto e a etnografia explicam esse movimento 

      Somados aos grandes especialistas que fui estudar.  



 

 

Sobre leis, teorias e sociólogos fiz vários apontamentos, 

“o querer bem,” o esperançar e o “ser mais”, em Freire fui encontrar, 

Ampliaram meus horizontes, esses conhecimentos, 

E fizeram minha prática de sala de aula melhorar. 

 

Vi para além do “ato”, o fomento, 

E ao desnaturalizar passei a refletir e questionar:  

Como adolescentes e jovens em desenvolvimento 

Podem não querer estudar ou se quer a escola frequentar?  

 

Descobri um equívoco nesse questionamento, 

Percebi a necessidade de escutar, dialogar e problematizar 

“Do que elas NÃO gostam na escola” é o argumento: 

Então, conteúdos e métodos vão “com elas” adequar.  

 

Por que alguns adolescentes têm esse comportamento?  

Frigotto e Dayrell procuraram elucidar 

E nas “adolescências” encontraram embasamento 

Pois, desigualdades e abandono fazem a vida vergar. 

 

Nesse sentido trago um alento,  

Mostrar que, para adolescentes e jovens a vida melhorar   

Merecem  educação de qualidade e bom tratamento 

Para aprender à sua, à minha, à nossa vida valorizar. 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa versa sobre a escolarização de adolescentes e jovens do sexo 
feminino em um ambiente de privação de liberdade, no Estado de Pernambuco, no sentido de 
contribuir para a elaboração de uma Proposta Pedagógica no âmbito de uma Sociologia 
Crítica. Nossa problematização teve origem com o estranhamento causado pelo 
relacionamento dessas estudantes com o ambiente educacional, que pode ser sintetizada numa 
afirmação recorrente delas: “Oia mulé, só vim pra essa escola pra não ficar de tranca”. Com 
essa questão em mente, nosso objetivo geral é elaborar uma Proposta Pedagógica de uma 
Sociologia Crítica, utilizando o protagonismo juvenil e a participação da comunidade escolar 
sem nos desvenciliarmos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e que contribua para a 
formação cidadã de adolescentes e jovens em privação de liberdade. Seguimos o caminho 
metodológico com a pesquisa exploratória, que amparada nas grandes teorias explica ou 
interpreta fenômenos específicos (Minayo, 2008). O convívio com os sujeitos dessa pesquisa 
possibilitou a observação participante e a etnografia baseadas em Amado (2017) e André 
(2005), sendo norteada pela pesquisa bibliográfica. Para a coleta de dados, decidimos pelo 
questionário aberto, assim, os dados estatísticos obtidos serviram de base para uma análise 
qualitativa, nesse sentido temos uma abordagem qualiquantitativa. Iniciamos com um 
histórico sobre os nossos primeiros contatos com essas estudantes, o qual justifica este 
trabalho. Em seguida trazemos a legislação federal e estadual que tratam da garantia dos 
direitos a educação de adolescentes e jovens em conflito com a lei. Sobre o currículo, 
apresentamos Arroyo (2013) quando coloca que o tempo de escolarização será para os 
estudantes o momento de confronto entre como se pensam e como são pensados nos saberes 
curriculares. Trazemos Silva (2005) com a sua definição sobre a teoria crítica cujas ideias se 
coadunam com o que acreditamos ser o ideal para a Proposta Pedagógica, pois preconiza a 
produção cultural, social e autônoma. Nos identificamos com os pensamentos de Freire 
quando defende a educação como prática de liberdade e como uma relação dialógica. E para 
embasar a sociologia crítica buscamos Apple (2006). A partir desses estudos identificamos 
quatro categorias: identidade, cultura, cidadania e autonomia como  temas 
geradores.Traçamos o perfil das estudantes, o qual nos mostrou entre outras coisas que: 
grande número delas durante a infância conviveu com mais de um ente familiar; o ato 
infracional mais praticado é o roubo; a idade de maior conflito com a lei é entre 16 e 18 anos 
de idade; a época de maior abandono da escola é na conclusão do ensino fundamental nos 
anos iniciais. De posse desses e de outros dados elaboramos a Proposta Pedagógica de uma 
Sociologia Crítica embasada na voz das estudantes, nos círculos de cultura de Freire (1987) e 
na BNCC. Assim, concluimos que o currículo para o CASE, não necessita de novos 
conteúdos, mas de conteúdos relacionados à realidade social e cultural na qual as estudantes 
estão inseridas através de metodologias problematizadoras, dinâmicas e interativas. 

 

 

Palavras-chave: Adolescentes e jovens. Currículo e autonomia. Sociologia crítica. 



 

 

ABSTRACT 

This research work deals with the education of female adolescents and young people in an 
environment of deprivation of liberty, in the State of Pernambuco, in order to contribute to the 
elaboration of a Pedagogical Proposal within the scope of a Critical Sociology. Our 
problematization originated with the strangeness caused by the relationship of these students 
with the educational environment, which can be summed up in a recurring statement from 
them: “I only came to this school to avoid being locked up”. With this question in mind, our 
general objective is to elaborate a Pedagogical Proposal for a Critical Sociology, using the 
youth protagonism and the participation of the school community without straying from the 
National Common Curricular Base (NCCB) and to contribute to the citizenship formation of 
deprived adolescents and young people. We followed the methodological path with 
exploratory research, which, supported by great theories, explains or interprets specific 
phenomena (Minayo, 2008). Living with the subjects of this research enabled participant 
observation and ethnography based on Amado (2017) and André (2005), being guided by 
bibliographic research. For data collection, we decided on the open questionnaire, thus, the 
statistical data obtained served as the basis for qualitative analysis, in this sense we have a 
quali-quantitative approach. We started with a history of our first contacts with these students, 
which justifies this work. Then we bring the federal and state legislation that deal with 
guaranteeing the rights to education of adolescents and young people in conflict with the law. 
About the curriculum, we present Arroyo (2013) when he states that the time of schooling 
will be for students the moment of confrontation between how they think and how they are 
thought in curricular knowledge. We bring Silva (2005) with his definition of critical theory 
whose ideas are in line with what we believe to be the ideal for the Pedagogical Proposal, as it 
advocates cultural, social, and autonomous production. We identify with Freire's thoughts 
when he defends education as a practice of freedom and as a dialogical relationship. And to 
support critical sociology we look for Apple (2006). From these studies, we identified four 
categories: identity, culture, citizenship and autonomy as generating themes. We traced the 
profile of the students, which showed us, among other things, that: during childhood, a large 
number of them lived with more than one family member; the most common infraction is 
theft; the age of greatest conflict with the law is between 16 and 18 years of age; the time 
when school is most abandoned is when primary school is completed in the early years. With 
these and other data in mind, we prepared the Pedagogical Proposal for a Critical Sociology 
based on the voice of the students, in Freire's culture circles (1987) and at NCCB. Thus, we 
conclude that the curriculum for CASE does not need new content, but content related to the 
social and cultural reality in which students are inserted through problematizing, dynamic and 
interactive methodologies. 
 

 
Keywords: Adolescents and young people. Curriculum and autonomy. Critical Sociology. 
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 INTRODUÇÃO 

Tenho a mente livre e a paz no coração 
Garra pra seguir em frente com disposição 

Guarda fechada contra o ódio e a traição 
Base preparada pra buscar superação 

(Gabriel Pensador) 
 

 

O presente estudo aborda a educação formal de adolescentes e jovens em cumprimento 

de medida socioeducativa de privação de liberdade, por esse motivo ele se enquadra dentro da 

linha de pesquisa “juventudes e questões contemporâneas”, pois realizamos uma investigação 

sobre a condição do jovem na sociedade brasileira, em especial nos espaços escolares que 

atendem a essa parcela da população. Buscamos relacionar essa questão no âmbito das 

ciências sociais dentro dos direitos humanos e do trabalho, questões raciais, entre outros. 

Assim, apresentamos a introdução e seis capítulos, resumidos a seguir.  

Na introdução narramos como se deu nosso encontro com adolescentes e jovens em 

conflito com a lei, o estranhamento, a curiosidade e o desejo de investigar a educação formal 

dentro do CASE. Trazemos ainda um breve histórico da origem do sistema socioeducativo, o 

objetivo geral, os objetivos específicos e a metodologia utilizada nesse trabalho de pesquisa.   

No capítulo um, intitulado “marco legal e teórico”, contemplamos o primeiro objetivo 

específico trazendo os caminhos legais da educação que perpassam os muros do CASE, isto é, 

a legislação que trata do direito à educação para todos, incluindo os adolescentes e jovens em 

conflito com a lei e, por esse motivo, privados de liberdade. Iniciamos com a Constituição 

Federal de 1988, passamos pelo ECA, LDB, BNCC, SINASE, a Proposta Pedagógica para os 

CASEs/PE até as Instruções Normativas estaduais. Em seguida, apresentamos os teóricos que 

embasam essa pesquisa, bem como o estado da arte sobre o tema.  

O capítulo dois apresenta o título: “Currículo, concepções, categorias e a atual proposta 

curricular de sociologia nas escolas públicas de Pernambuco”, no qual buscamos atender ao 

segundo e ao terceiro objetivos específicos, abordando concepções sobre currículo, 

relacionando alguns teóricos e apresentando quatro categorias chaves para complementar o 

currículo da Proposta Pedagógica de uma sociologia crítica. Em seguida, tratamos sobre o 

currículo de sociologia adotado na rede pública e concluímos com uma análise parcial dos 

parâmetros curriculares de Pernambuco. 
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 O capítulo três apresenta o lócus da pesquisa e um perfil das Socioeducandas. Nesse 

momento, procuramos atender o que nos propusemos no quarto objetivo específico, que é 

traçar um perfil das adolescentes e jovens privadas de liberdade que tem sua escolarização em 

um anexo de uma escola da comunidade. Iniciamos trazendo a concepção de adolescentes e 

jovens que serve de base para esse estudo. Prosseguindo, fazemos uma descrição minuciosa 

dos dois espaços por onde circulam as estudantes: o CASE e a escola, os quais são descritos 

como lócus da pesquisa. Em seguida, abordamos a relação escola-família das adolescentes do 

CASE e trazemos um perfil dessas estudantes elaborado a partir da apuração e análise de 

dados obtidos com a aplicação do Questionário Socioeducativo. Na conclusão deste tópico, 

descrevemos cinco cenas que tiveram como palco o chão da escola do CASE. 

No capítulo quatro, trazemos a discussão dos achados resgatando alguns avanços ou não 

e sobre o direito à educação de adolescentes e jovens em cumprimento de medida de 

internação, e algumas constatações como, por exemplo, o respaldo para elaboração de uma 

Proposta Pedagógica e a inserção das estudantes em qualquer época do ano no Sistema de 

Educação de Pernambuco (SIEPE).  

No capítulo cinco, intitulado “a Proposta Pedagógica: nossa contribuição com os pés no 

chão da escola” atendeu ao objetivo geral desse trabalho de pesquisa que é a elaboração da 

Proposta Pedagógica de uma sociologia crítica. Introduzimos o capítulo com as concepções de 

escola substantivamente democrática pautada em Freire (1987) e educação de qualidade 

embasada em Dourado e Oliveira (2009). Apresentamos uma experiência onde as estudantes, 

ao “construírem uma escola”, falavam sobre o que gostariam que a escola tivesse e 

complementamos a concepção de uma Proposta Pedagógica de uma sociologia crítica. Em 

seguida, trazemos as competências e habilidades das Ciências Sociais e da disciplina de 

Sociologia na BNCC, elencamos alguns constitutivos da pedagogia freireana e o pensamento 

crítico como sugestão das atividades e finalizamos esclarecendo sobre avaliação na Proposta 

Pedagógica. 

No último capítulo, trazemos as considerações finais e “reunimos os pontos para colocar 

um ponto que ainda não é o final”. Nesse momento de conclusão, revisitamos a legislação, 

alguns dados do questionário socieducativo onde percebemos que as adolescentes veem na 

educação uma possibilidade de conseguir melhores condições de vida e os benefícios de uma 

Proposta Pedagógica de uma sociologia crítica. 

Assim, Iniciamos esse estudo relatando nosso encontro com adolescentes em situação 

de restrição e privação de liberdade e como se desenvolveu nossa relação com o tema.  
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Nossa experiência profissional se deu na rede pública estadual de ensino e nos trouxe 

realizações, alegrias e a certeza que esse é o caminho profissional que desejamos para nossa 

vida. Os anos passaram e em função dos filhos passamos a residir na capital do Estado, onde 

foi possível voltar à sala de aula como aluna em um curso de extensão na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e depois em mais uma especialização, sendo esta na 

modalidade à distância (EAD). Nesse contexto, sentimos renascer um desejo adormecido há 

muitos anos enquanto aguardávamos os filhos alçarem voos próprios, que era voltarmos à 

academia.  

Enquanto essa oportunidade não se apresentava, resolvemos participar de uma seleção 

simplificada interna do Estado para trabalharmos na Gerência Regional de Educação (GRE), 

onde ampliamos as experiências e a visão sobre educação, ensino e direitos humanos.  

Durante a experiência na GRE ocupamos um cargo técnico e acumulamos a função de 

Coordenadora Pedagógica do Programa de Correção de Fluxo da Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco (Programa TRAVESSIA - Ensino Fundamental). Entre as atividades 

desenvolvidas nesse período, uma era visitar as escolas e as salas de aula desse programa. 

Assim, fomos conhecer duas dessas turmas que funcionavam em um anexo para atender 

adolescentes privadas de liberdade. Realizamos a primeira visita para conhecermos a estrutura 

física e os professores que lecionavam nesse espaço, e a segunda possuía o objetivo de 

conhecer as estudantes.  

Nesse segundo momento, estávamos temerosas porque eram meninas “presas”. Ficamos 

a imaginar: O que elas teriam feito para estarem ali? Seriam violentas, perigosas, capazes de 

nos fazer algum mal? Tais pensamentos nos acompanharam apenas até o momentos em que as 

encontramos. Elas estavam na sala de aula, usando o fardamento da rede pública estadual 

realizando as atividades e foi nesse instante que desapareceram nossos temores ou talvez 

nossa visão preconceituosa pela falta de conhecimento dessa realidade.  

O passar dos dias nos revelou que o prédio onde realizamos as visitas destinava-se 

apenas para o funcionamento da escola, que o local onde ficavam reclusas era outra casa em 

um bairro próximo. As pessoas encarregadas de cuidar das estudantes, com exceção dos 

quatro professores, eram ligadas à Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNASE), 

uma autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

(SDSCJ) do governo do Estado de Pernambuco. A FUNASE foi criada para acolher, cuidar e 

encaminhar adolescentes em conflito com a lei, desde a Unidade de Atendimento Inicial 

(UNIAI), o Centro de Internação Provisória (CENIP), o Centro de Atendimento 
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Socioeducativo (CASE), até a Casa de Semiliberdade (CASEM) (FUNASE, 2018).  O 

conjunto desses centros, nos dias atuais, forma um total de 25 Unidades de Atendimento 

Socioeducativo da FUNASE, distribuídas entre a capital, região metropolitana e interior do 

Estado de Pernambuco. Para uma melhor compreensão da organização e localização de todas 

essas casas, por município, trazemos abaixo a Tabela 1, atualizada pelo site da FUNASE em 

fevereiro de 2020 (FUNASE, 2020).  

 

Tabela 1: Unidades de atendimento socioeducativo em Pernambuco 

Cidades/ 
Localização 

UNIDADES DE ATENDIMENTO DA FUNASE 

UNIAI 
CENIP 
Masc. 

CENIP 
Fem. 

CASE 
Masc. 

CASE 
Fem. 

CASEM 
Masc. 

CASEM 
Fem. 

Recife 01 01 01 011 01 03 01 
Jaboatão dos 
Guararapes 

- - - 01 - 01 - 

Cabo de Santo 
Agostinho 

- - - 01 - - - 

Abreu e Lima 
- - - 

012 
Desativado 

- - - 

Timbaúba - - - 01 - - - 
Vitória de 
Santo Antão 

- - - 01 - - - 

Caruaru - 01 - 01 - 01 - 
Garanhuns - 01 - 01 - 01 - 
Arcoverde - 01 - 01 - - - 
Petrolina - 01 - 01 - 01 - 
Total 01 05 01 09 01 07 01 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados obtidos em FUNASE (2020). . 

 

Para uma melhor compreensão do nosso vínculo com o CASE, voltamos ao ano de 

2012, pois enquanto continuávamos visitando as turmas como coordenadora pedagógica do 

Programa Travessia Fundamental, a Secretaria de Educação do Estado, considerando a Lei 

estadual nº 14.874, tornou público o edital do Processo Seletivo Simplificado Interno para 

professores e Coordenadores Pedagógicos, com o objetivo de trabalharem com adolescentes 

privados(as) de liberdade, recolhidos(as) em Centros de Internação Provisória (CENIP) e 

Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), localizados nas cidades do interior, região 

metropolitana e na capital do Estado de Pernambuco.   

                                                           
1 Este CASE entrou em funcionamento em fevereiro de 2020 com a desativação do CASE de Abreu e 

Lima, durante a realização dessa pesquisa. 
2 O CASE Abreu e Lima foi desativado em fevereiro de 2020, durante a realização dessa pesquisa. 
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O edital trazia como um dos pré-requisitos a disponibilidade para uma jornada de oito 

horas diárias, e por essa razão, esses profissionais receberiam em seus proventos uma 

gratificação com valor semelhante ao que recebem os professores das escolas de referência do 

Estado. Participamos dessa seleção concorrendo, e obtendo êxito, à vaga para coordenação 

pedagógica no único CASE localizado na capital do Estado na época. No início do ano 

seguinte, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco concluiu o processo seletivo e 

formou seu quadro de profissionais para trabalhar nos CASEs e nos CENIPs.  

Com essa ação, firmou-se uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado (SEE) 

e a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ) através da Fundação 

de Atendimento Socioeducativo (FUNASE). Essa colaboração atende ao que preconiza o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), quando orienta no sentido de 

que sejam firmados acordo de cooperação para garantir o acesso dos adolescentes e jovens à 

educação (PERNAMBUCO, 2010, p. 23).  

Assim, iniciamos as atividades em um CASE como coordenadora pedagógica, 

acompanhada de uma equipe de quatro professores efetivos na única unidade do Estado para 

acolher meninas em conflito com a lei. Esse quantitativo mínimo de profissionais deve-se ao 

fato de que o número de meninas em privação de liberdade ser bem menor que o de meninos. 

De acordo com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das 

Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), “existem mais de 22 

mil jovens internados nas 461 unidades socioeducativas em funcionamento no país”. Desse 

somatório, apenas 841 são meninas (DMF/CNJ, 2018).  

O reencontro com as adolescentes e jovens não trouxe mais o “receio” da convivência 

ou do comportamento, já havíamos superado esse sentimento e estávamos retornando para 

iniciarmos uma convivência diária de oito horas no exercício da docência com as estudantes.  

A escola havia mudado para outro bairro, uma casa onde funcionavam também oficinas de 

pintura e artesanato oferecidas pela FUNASE. Nesse espaço havia uma coordenadora (espécie 

de diretora) que organizava a entrada e saída das estudantes, os Agentes Socioeducativos 

(ASEs), os horários, a distribuição da merenda, os conflitos. Essa pessoa nos orientou como 

seria o trabalho da educação no sistema socioeducativo. Como exemplo, recordamos que “não 

devíamos dar um abraço de frente com as adolescentes, este deveria ser dado de lado para 

manter um distanciamento e não possibilitar intimidade com elas. Outro aprendizado foi o 

cuidado com os objetos de sala de aula, tudo precisa ser contado no início e no final das 



20 

 

atividades, nada poderia faltar” porque esses objetos podem se transformar em armas 

repentinamente, trazendo risco de morte para as estudantes e também para os docentes. 

Nesse sentido, fomos “obrigados” a reaprender a prática de sala de aula e, com isso, 

fomos invadidos por um sentimento de instabilidade e incerteza. As experiências vividas nas 

escolas fora desse ambiente pareciam não se adequar ao cotidiano da dinâmica da escola do 

CASE. Isto significava e significa planejar as aulas sem poder contar com equipamentos 

eletrônicos, elas não levam atividades para fazer no CASE porque os cadernos ficam na 

escola e ao usar materiais mais comuns, permanecermos com a atenção no nível máximo. 

Para além dessa aprendizagem a convivência com as adolescentes na escola, trouxe 

estranhamento diante desse mundo até então “desconhecido”, apesar de ter visitado essas 

turmas anteriormente. Muitas vezes nos assustávamos com a explosão de emoções, de 

sentimentos, de violência, com a falta de sonhos, de perspectivas de futuro, de referências. 

Esse turbilhão de sentimentos pode ser observado, por exemplo, em momentos que elas estão 

conversando ou brincando entre si parecendo “tranquilas”, mas de repente se uma “disser algo 

que a outra não goste”, ou apenas “olhar para outra pelo canto dos olhos”... Isso é motivo para 

gerar discussão, discórdia, chegando até ao embate corporal com tal intensidade que se não 

forem contidas, podem ferir, se machucar ou algo mais grave. Tudo rápido, em questão de 

segundos formam-se grupos rivais, que parecem desconhecer o mundo e as pessoas a sua 

volta. Nessas ocasiões, fomos orientados a solicitarmos a presença e ação do agente 

socioeducativo3 (ASE).  

Nesse novo contexto, enquanto estranhávamos algumas situações e atitudes, 

buscávamos conhecer melhor as estudantes e, para isso, utilizávamos o horário antes do início 

das aulas, e durante o intervalo, para conversarmos de maneira informal ou ouvirmos suas 

histórias de vida. O que nos guiava nesses momentos encontrava e encontra inspiração nos 

princípios freireanos ao defender que a nossa posição de docente deve ser de respeito à pessoa 

que queira mudar ou que recuse mudar (FREIRE, 1996, p. 70).  

A justificativa para a realização deste trabalho de pesquisa nasce a partir desse 

estranhamento e do incômodo que se instalaram em nós desde os primeiros dias de aula no 

CASE. A chegada à escola das adolescentes algemadas (a influência desse fato na 

aprendizagem), as expressões faciais, os olhares de desconfiança, as cicatrizes aparentes e 

aquelas não visíveis ao olhar comum, o comportamento arredio, a participação, ou não, nas 

                                                           
3 Agente Socioeducativo (ASE) é um profissional ligado à FUNASE, responsável pela segurança das 

adolescentes e dos profissionais que trabalham com elas. 
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atividades de sala de aula, as ausências na escola, a resistência para não vir, a aprendizagem e 

a não aprendizagem, a oralidade, etc., nos convidavam a pesquisar essa realidade. 

A partir do que ouvíamos delas, ficávamos a refletir: o que levava adolescentes de treze, 

quatorze, quinze anos de idade para a privação de liberdade?  De quem é a responsabilidade 

por elas estarem aqui? Será que a culpa é “apenas” delas? Será que “elas não têm mais jeito” 

(como escutávamos de algumas pessoas que trabalhavam com elas). Nessa perspectiva, Freire 

(1996) nos diz que “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 

neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas” (FREIRE, 1996, p. 

77). Assim, aumentava uma curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996), e o desejo de 

investigar, de conhecer como a academia estava pesquisando e produzindo sobre a oferta da 

“educação formal4, em espaço de privação de liberdade de jovens e adolescentes.  

Desse modo, o nosso objetivo geral com esse estudo é elaborar uma Proposta 

Pedagógica utilizando o protagonismo juvenil e a participação da comunidade escolar sem 

nos desvencilharmos totalmente da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e que 

contribua para a formação cidadã de adolescentes e jovens que tiveram e têm sua liberdade 

cerceada. Para tanto trazemos como objetivos específicos conhecer a legislação que orienta e 

embasa a oferta da educação formal no sistema socioeducativo para adolescentes e jovens 

privadas de liberdade; Analisar a atual estrutura curricular da disciplina de sociologia 

utilizada nas escolas estaduais; Relacionar algumas teorias de currículo presentes na literatura 

visando nortear a elaboração da Proposta Pedagógica de uma sociologia crítica no contexto da 

realidade encontrada no CASE em estudo; Traçar um perfil das adolescentes e jovens 

privadas de liberdade, através de um estudo de caso realizado entre os anos de 2013 a 2019 

em um CASE localizado no município de Recife.   

Ao refletirmos sobre a metodologia que orienta esse trabalho ousamos afirmar que ela 

teve início desde os primeiros contatos com as adolescentes em conflito com a lei, pois 

sentimos o desejo de investigar esse mundo que era para nós uma incógnita, mas na essência 

desconhecíamos onde e como realizarmos essa pesquisa. Assim, de forma intuitiva, o 

estranhamento causado pelas situações diferenciadas que encontramos fez surgir o desejo de 

gravarmos tudo que víamos ou ouvíamos, tendo como escopo o registro do que acontecia, 

sem preocupação com o resultado final, como orienta André (2005). Nesse sentido, buscamos 

                                                           
4 Segundo Gohn (2006), educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, instituições regulamentadas 

por lei, certificadoras e organizadas de acordo com as diretrizes nacionais, com regras e conteúdos definidos 
previamente. 
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na literatura e na formação continuada, respostas para compreendermos a situação na qual 

estávamos inseridos, seguindo os caminhos do pensamento e a prática exercida na abordagem 

da realidade, (MINAYO, 2008, p. 14). 

O trabalho em uma escola do sistema socioeducativo com uma jornada diária de oito 

horas nos permitia um convívio por um tempo significativo com as estudantes ao 

acompanharmos a chegada à escola, os intervalos, a distribuição e degustação da merenda e a 

espera do transporte para o retorno das adolescentes e jovens para o CASE. Esses momentos 

eram e continuam sendo vivenciados com uma espécie de alegria, um contentamento, um 

prazer pelos conhecimentos adquiridos. Além disso, imaginávamos que esse aprendizado 

poderia fornecer dados ao mundo acadêmico que contribuíssem para a melhoria da 

escolarização, assim como esperávamos que o conhecimento científico pudesse contribuir 

para as melhorias da educação oferecidas às adolescentes e jovens institucionalizados pelo 

Estado. 

 Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa científica aplicada, onde as experiências 

guardadas, os dados coletados e as análises dos mesmos produzam um conhecimento que 

colaborem para a interpretação e compreensão de aspectos que envolvem a realidade de 

grande número de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.  

Concordamos com Bauer e Gaskel (2014) quando dizem que a investigação empírica 

demanda também a observação sistemática. Dessa forma, foi através dessa observação, no 

levantamento das formas de comunicação, do vocabulário, dos objetos, dos sentimentos, 

pensamentos e tudo relacionado às adolescentes e jovens em conflito com a lei, que sentimos 

o desejo de registrar de forma metódica tais informações.   

Assim, buscamos uma teoria para explicar ou ajudar a compreender os acontecimentos, 

comportamentos e falas entre outras coisas, das estudantes do CASE. Nesse contexto, Minayo 

(2008) coloca que para além das grandes teorias das ciências sociais, “há as menores que, 

geralmente sob o guarda-chuva das grandes narrativas, explicam ou interpretam fenômenos 

específicos, particulares”. [...], para os quais não se desenvolveram teorias específicas, 

surgindo assim a pesquisa exploratória. Ainda de acordo com essa autora, nenhuma teoria é 

capaz de explicar ou interpretar todos os fenômenos e processos, porque a realidade é sempre 

mais rica e mais complexa do que nosso limitado olhar e saber (MINAYO, 2008, p. 17).   

Iniciamos essa pesquisa exploratória através de conversa informal, uma entrevista 

individual com cada adolescente e após a entrevista procurávamos relembrar tudo e registrar 

no caderno de apontamentos diários (Apêndice 1). Ao realizarmos o registro por escrito, 
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percebemos que algumas entrevistas continham temas e perguntas diferentes entre si. 

Sentimos a necessidade de uma técnica ou método que ao ser aplicado, contemplasse os 

mesmos questionamentos para todas as entrevistas.  

Resolvemos a questão do registro dos nossos encontros optando pelo uso do 

“questionário aberto, técnica que permite uma expressão livre das opiniões dos respondentes 

com alguns itens orientados” (AMADO, 2017, p. 273). De acordo com esse autor, o uso do 

questionário aberto e outros documentos escritos, que possibilitem uma análise de conteúdos, 

são instrumentos valiosos e muitas vezes utilizados na investigação. Nesse contexto, 

elaboramos o “Questionário Socioeducativo5”.  

Dessa forma, demos início à aplicação do “Questionário Socioeducativo” (APÊNDICE 

2), com cada adolescente encaminhada à escola, o qual se transformou em uma espécie de 

“matrícula”. Para isso, escolhemos a sala da biblioteca que era e é um ambiente silencioso, 

calmo e que inspirava confiança (algumas estudantes perguntavam se esse material iria para o 

juiz ou para a equipe técnica do CASE e respondíamos que tudo ali contido ficaria apenas 

conosco) e convidávamos cada estudante para responder ao questionário.  

Ousamos afirmar que a partir da aplicação desse Questionário Socioeducativo “era e é 

como se captássemos a identidade da adolescente”, pois passávamos a conhecer “a estudante” 

através de suas respostas, de suas falas, de suas histórias de vida, deixava de ser apenas mais 

uma interna e passava a ser “uma pessoa”. Em inúmeras oportunidades, após a aplicação do 

Questionário Socioeducativo, os colegas de trabalho nos procuravam quando queriam 

entender melhor pensamentos e atitudes de uma determinada estudante. Este instrumento era 

utilizado também para identificar o nível de escolaridade das mesmas, pois grande número 

delas não sabia qual a última série ou escola que havia estudado. Vale destacar que a 

aplicação e avaliação contínua do Questionário Socioeducativo mostrou a necessidade de 

modificá-lo para suprir as lacunas identificadas, bem como para adequá-lo às categorias: 

identidade, família, educação, escolarização e histórias de vida, as quais foram surgindo com 

a utilização do mesmo e o estudo de autores diversos. Assim, após algumas adequações o 

instrumento assumiu o formato que serve de inspiração para essa pesquisa. (APÊNDICE 3). 

                                                           
5 Esclarecemos que o termo “questionário’ foi pensado e empregado por fazer alusão aos muitos 

questionamentos que nos acompanhavam sobre tudo o que se dizia a respeito das estudantes, enquanto o termo 
“socioeducativo” foi utilizado porque as perguntas abordavam aspectos relativos à vida, à família, à escola, 
ambiente social, cultural, enfim, a realidade onde as estudantes estavam inseridas. Não desejamos em nenhum 
momento abordar o termo socioeducativo com o significado que lhe é atribuído por extensão em alguns 
dicionários: “faz referência à implementação de medidas na correção de adolescentes infratores, geralmente de 
caráter punitivo” (DICIONÁRIO ONLINE, 2018). 
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Esclarecemos que, para esse trabalho, não utilizamos todas as informações fornecidas por esse 

instrumento, em virtude da grande quantidade de itens. 

Concordamos com as concepções de Minayo (2008) ao afirmar que “As questões da 

investigação [...] são frutos de determinada inserção na vida real” (MINAYO, 2008, p. 16), 

quanto mais nos fazemos presentes no cotidiano das estudantes, mais inquietações surgem, 

pois recortamos determinado acontecimento que para nós é estranho ou diferente e “a partir 

dele buscamos interconexões sistemáticas com o contexto, a realidade” (MINAYO, 2008, p. 

17) e com as produções científicas. 

O questionário supra-referido é formado por perguntas objetivas e perguntas abertas.  

As primeiras nos fornecem dados quantitativos ou estatísticos e algumas questões abertas6 

serão computadas e analisadas no capítulo três, ao caracterizarmos as estudantes. Nessa 

articulação, temos uma pesquisa qualiquantitativa. A abordagem qualitativa trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças e das atitudes [...], lida 

com as interpretações, o objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em 

números e indicadores (MINAYO, 2008; BAUER; GASKELL, 2014). As colocações desses 

autores traduzem o nosso objetivo com a pesquisa qualitativa, o qual almeja compreender a 

acepção de determinadas reações e atitudes das estudantes. “A pesquisa quantitativa trabalha 

com números, usa modelos estatísticos para explicar os dados” (BAUER; GASKELL, 2014, 

p. 22), utilizamos os dados estatísticos para quantificar opiniões, comportamentos ou ações 

que atingem uma ou mais adolescentes. Nesse sentido, Minayo (2008) afirma e nós nos 

sentimos representados com a explanação: “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, 

não se opõe, ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interagem 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. Afinal de contas, a “diferença entre 

abordagem quantitativa e qualitativa da realidade social é de natureza e não de escala 

hierárquica” (MINAYO, 2008, p. 22).  

Acreditamos que a condição especial de estarmos no lócus da pesquisa (o CASE e a 

escola) diariamente, tenha favorecido ou ao contrário, talvez seja a causa de utilizarmos vários 

procedimentos metodológicos com a finalidade de coletarmos informações para essa pesquisa. 

Ressaltamos que no início de nossas atividades na escola anexa ao CASE, desempenhávamos 

a função de coordenadora pedagógica, embora estivesse também em contato com elas na sala 

                                                           
6 Esclarecemos que nesse trabalho de pesquisa optamos por não analisarmos todas as questões abertas 

contidas no Questionário Socioeducativo, pois algumas questões não estão relacionadas diretamente com a 
educação e com o ensino de Sociologia.  
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de aula para substituir algum professor. Por essa razão apresentamos uma visão privilegiada 

no convívio de oito horas por dia, durante cinco dias da semana, compartilhando o ambiente 

da escola com adolescentes, assim, a etnografia foi um dos método que utilizamos nessa 

pesquisa, pois: 

A etnografia se interessa pelo que fazem as pessoas, como se comportam, 
como interatuam. Propõe-se descobrir suas crenças, seus valores, 
perspectivas, motivações, e o modo como tudo isso muda com o tempo ou de 
uma situação para outra. Procura fazer tudo isso dentro do grupo e a partir 
das perspectivas dos membros do grupo. O que conta são os seus 
significados e interpretações (WOODS, 1989 apud AMADO, 2017, p. 147).  
 

 

O método acima procura estudar a cultura de um povo ou de um grupo, nesse sentido 

Amado (2017) defende e nós concordamos que o que acontece nos espaços da educação 

informal e formal pode ser objeto de pesquisas desse caráter (AMADO, 2017, p. 149). No 

desenvolvimento desse trabalho, nas pesquisas e estudos efetuados, tivemos a oportunidade 

de vivenciarmos algumas das etapas defendidas por André (2005) corroboradas por Amado 

(2017) no que se refere à caracterização de uma pesquisa como etnográfica, como por 

exemplo: modificar suas técnicas de coletas de dados, e nós modificamos o questionário 

socioeducativo; localizar novos sujeitos, cada nova estudante que chegou à escola foi inserida 

nessa pesquisa, procuramos apreender, descrever e analisar o modo como as estudantes se 

vêem e como encaram as suas experiências, etc. Com essa abordagem de trabalho flexível, a 

etnografia nos auxiliou e foi a base no acolhimento do material guardado por alguns anos.  

Mas a etnografia sozinha não nos permitia compreendermos algumas das 

especificidades de adolescentes privadas de liberdade, pois não auxiliava na explicação e/ou 

compreensão em uma visão científica e sociológica. Nesse contexto, utilizamos também a 

pesquisa bibliográfica pesquisando produções relacionadas à legislação que trata da garantia 

dos direitos dessas adolescentes, sobre o que a academia produziu sobre o sistema 

socioeducativo e sobre as teorias e produções relacionadas ao currículo. Complementando os 

estudos bibliográficos que fizeram parte de todo o desenvolvimento desse estudo, procuramos 

entender concepções sobre juventudes e sua relação com a escola e com a família. 

Nessa perspectiva, atingimos a última fase desta pesquisa que consiste na elaboração da 

Proposta Pedagógica de uma sociologia crítica. Para isso, utilizamos o aprendizado obtido nos 

estudos, na análise e interpretação dos dados coletados. Buscamos o caminho percorrido por 

Freire (1987) ao submergir na concepção do diálogo como elementos constitutivos da ação e 
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reflexão que leva a uma educação problematizadora e libertadora no sentido de ser capaz de 

modificar o mundo (FREIRE, 1987). 

Afinal, a pesquisa nas ciências sociais trata com seres humanos que, por razões culturais 

de classe, faixa etária ou qualquer outro motivo tem forte ligação com o investigador 

(MINAYO, 2008, p. 13) e cujo objetivo é a transformação da sociedade de modo a alcançar-

se a verdadeira autonomia da humanidade (AMADO, 2017, p. 55). 

Embora já conhecêssemos um pouco da vida e da oferta da educação formal para 

adolescentes e jovens sentimos a necessidade de investigarmos sobre o sistema 

socioeducativo no qual estávamos e estamos inseridos: O que é? Qual o histórico? Existem 

garantias legais quanto ao direito à educação para quem está em conflito com a lei?  

Para isso nos inserimos em uma pesquisa histórica sobre esse tema, buscamos conhecer 

de onde vem essa expressão: sistema socioeducativo e trazemos um pouco da história do 

relacionamento das crianças e jovens com a sociedade e em questões como: quais eram os 

cuidados dispensados às crianças, adolescentes e jovens? Como eram tratados pelo poder 

público e pela sociedade?   

Nesse contexto, encontramos Neri (2012) apresentando que a primeira legislação a 

vigorar no Brasil recebeu o nome de “As Ordenações Filipinas” entre os anos de 1603 a 1830. 

Nesse período, as crianças e adolescentes que cometiam delitos eram classificadas em três 

etapas: adolescentes menores de 17 anos, adolescentes entre 17 e 20 anos e adolescentes 

acima de 20 anos (NERI, 2012, p. 19). Essa autora esclarece que no ano de 1890, após a 

Proclamação da República, a sociedade se mostrava mais preocupada com a infância e a 

juventude no Brasil e daí surgiu o Código Penal Republicano, inovador ao classificar 

biologicamente as fases da infância e adolescência em quatro ciclos: infância até os nove anos 

de idade; impuberdade dos nove aos 14 anos de idade; menoridade dos 14 aos 21 anos 

incompletos e a maioridade a partir dos 21 anos (REBELO, 2010, apud NERI, 2012, p. 22).  

Nessa direção encontramos Moura (2011b) expondo que no ano de 1906, na cidade de 

Recife, o jornal Diario de Pernambuco trazia em uma de suas matérias a preocupação da 

sociedade com o tratamento que estava sendo dado às crianças pobres em Pernambuco: 

  

O articulista do Jornal chama a atenção do Governo sobre que tipo de lição 
está se dando as crianças pobres, pois segundo a notícia, o Estado cria e 
educa nas ruas essas crianças, cometendo crimes e depois são trancafiadas na 
detenção para completarem a criminalidade com os detentos maiores 
(MOURA, 2011b, p. 1).  
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Nesse trabalho, podemos perceber que a concepção da sociedade e dos poderes 

públicos, com relação ao adolescente em situação de vulnerabilidade, era de limpeza do 

espaço e da própria sociedade, para isso, subtraía do convívio e da simples presença na 

sociedade, crianças, adolescentes e jovens.  

No ano de 1920 realizou-se o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, e 

no ano seguinte, o governo autorizou a organização de políticas de proteção e assistência ao 

menor abandonado e delinquente, utilizando estratégias que traziam o auxílio e a repressão. 

Este evento trouxe também a inimputabilidade para as crianças até os 14 anos de idade e os 

jovens de 14 a 18 anos de idade eram julgados com um processo especial. (FALEIROS, 2011 

apud SILVA; FIGUEIREDO, 2013, p. 4).  

Em 12 de outubro de 1927, na América Latina, entrou em vigor o Código Mello Matos 

(NERI, 2012, p. 24), ou como ficou conhecido código de menor. Essa lei era destinada a 

infância abandonada, ao delinquente, ou em perigo de ser e trazia a concepção disciplinar, 

correcional, higienista, repressiva e moralista. Nesta visão o vocábulo “menor” era utilizado 

no sentido quase pejorativo, atribuído à infância pobre, marginalizada e em situação de 

abandono ou delito (FALEIROS, 2011 apud SILVA; FIGUEIREDO, 2013, p. 4).  

Esse Código trouxe consigo a Doutrina de situação Irregular que dividia as crianças em 

dois tipos: aquelas que cometiam algum ato infracional ou que simplesmente se encontravam 

nas ruas abandonadas pela família e eram consideradas como uma moléstia social, e 

consequentemente, estavam em situação Irregular. E as outras que tinham família, abrigo, 

todos os direitos garantidos e, portanto, estavam em situação Regular (NERI, 2012, p. 24). 

No ano de 1941 foi instituído por meio de Decreto, o Serviço de Atendimento ao Menor 

(SAM) que vinha com a prerrogativa de reabilitar o menor-infrator e continha em sua base 

uma política corretiva-repressiva-assistencial com criação de casas ou reformatórios, que 

utilizavam de bastante violência no atendimento às crianças e adolescentes. Esses maus tratos 

foram tantos, que levou ao fracasso do SAM (JESUS, 2006, apud SILVA; FIGUEIREDO, 

2013, p. 5). 

 Em 1964 foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que 

vinha para ser o oposto à política empregada pelo SAM (SILVA; FIGUEIREDO, 2013, p. 6). 

Este fato coincidiu com a implantação do governo militar, que tomou para si o cuidado com 

os menores como um problema de segurança pública e a partir daí criou o Plano Nacional de 
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Bem-Estar do Menor (PNABEM). Neste contexto o Estado ficou com a responsabilidade de 

disciplinar, reprimir e reeducar esse público (SILVA; FIGUEIREDO, 2013, p. 6).  

Complementando esse histórico, Miranda (2014) relata que na década de 1980 

aconteceu em nosso país a volta da ação dos movimentos sociais em busca da reabertura 

política e por lutas específicas, como a passeata pelos direitos da criança e do adolescente. 

Essa luta se espalhou pelo país e envolveu milhares de meninos e meninas de rua, pois à 

época, Febem era sinônimo de violência e negação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Os movimentos nas ruas das cidades atraíram a adesão de grande número de 

pessoas da sociedade e contribuíram para extinção da Febem no ano de 1990 (MIRANDA, 

2014). Esse autor narra que:  

A história do fim da Febem e da promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente é marcada pela mobilização dos meninos e meninas, que se 
reuniram em grandes encontros, articulados pelas organizações não 
governamentais, que se deslocaram para Brasília e ocuparam o Congresso 
Nacional. As passeatas ganhavam as ruas e os espaços de decisão política, 
tendo as crianças e os adolescentes participando desse processo 
(MIRANDA, 2014, p. 20). 

 

Foi na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que o vocábulo 

“socioeducativo” apareceu pela primeira vez, para referir-se ao tipo de tratamento que iria ser 

oferecido ao jovem infrator. O autor Raniere (2014) em sua pesquisa sobre o ECA, descobriu 

através de relatos que Antônio Carlos Gomes da Costa, durante as explanações e debates na 

elaboração do ECA usou pela primeira vez o termo socioeducação, inspirado no “Poema 

Pedagógico de Makarenko7” e no seu modo de agir com adolescentes. 

As concepções do pedagogo ucraniano Makarenko eram destinadas aos jovens 

infratores em uma escola-reformatório, mas era um espaço de coletividade, práxis da 

afetividade e disciplina, pilares da convivência e educação coletiva. Apesar das condições 

adversas da época, o socialista buscava uma educação de sensibilização através das artes. 

Além de sua prática revolucionária, Makarenko defendia “a importância de uma ação 

planejada, fortalecida pela psicologia e filosofia” (PINEL; RESES, 2017, p. 320). Estes 

entendimentos guardavam semelhança com o que se pretendia com as medidas 

socioeducativas no Brasil (BISINOTO, 2015, p. 581), pois nosso país estava no caminho da 

                                                           
7 O “Poema Pedagógico” é uma obra literária e biográfica. Foi escrito originalmente como uma 
trilogia pelo pedagogo ucraniano Anton Semionovich Makarenko (1888-1939), e trata do período em 
que ele dirigiu a Colônia Górki, uma instituição responsável pela educação, reabilitação e reintegração 
social de jovens soviéticos marginalizados (FEIGEL, 2015).  
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democratização através da CF de 1988 e procurando superar as ideias de “menor em situação 

irregular” e de maus tratos aos mais vulneráveis. 

Após a promulgação da Lei 8.069, de 13 de julho, o ECA passa a vigorar 

implementando as medidas socioeducativas, trazendo com isso a noção de socioeducação. O 

sistema socioeducativo amparado pela legislação em vigor proporcionou algumas melhorias 

para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, mas há um longo percurso a 

percorrer na garantia dos direitos nesse sistema socioeducativo.  

O conhecimento referentes às concepções que inspiraram a elaboração do ECA e do 

Sistema Socioeducativo tem sua relevância  nesse trabalho para nos fortalecer na busca por 

melhorias na escolarização formal oferecida às socioeducandas e no respeito aos direitos 

humanos especialmente para com pessoas em desenvolvimento.  

Visando respaldar a oferta da educação formal para adolescentes e jovens em conflito 

com a lei, trazemos a seguir a legislação da esfera federal e da estadual. Trazemos também os 

teóricos que embasam esse estudo e complementamos com as publicações sobre o sistema 

socioeducativo e sobre currículo. 
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1. MARCO LEGAL E TEÓRICO 

 

Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós.  
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. 

 (A. de Saint-Exupèry) 
 

1.1 Os caminhos legais da educação que perpassam os muros do CASE 

 

Este capítulo está dividido em momentos que para nós se inter-relacionam: o marco 

legal, o marco teórico e o estado da arte. No marco legal apresentamos as leis com seus 

artigos que se referem à garantia do direito de todos à educação, iniciando pela Lei maior do 

Brasil, a Constituição Federal (CF) e chegando às Instruções Normativas do Estado. No 

marco teórico, trazemos os autores nos quais nos embasamos para o desenvolvimento deste 

trabalho de pesquisa, e o estado da arte nos apresenta as mais recentes publicações 

relacionadas ao nosso objeto de pesquisa. Assim, iniciamos com artigos da CF relacionados à 

educação. 

 

1.1.1 Constituição da República Federativa do Brasil 

 

A educação como direito de todos está preconizada na Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF) de 1988, onde iremos observar os artigos e parágrafos que se 

relacionam a este tema e mais detidamente aos aspectos que abordam as práticas educativas 

da educação formal do CASE como direito. Elaborada por uma Assembleia Nacional 

Constituinte, a Constituição Federal (CF) foi promulgada em 1988, quando foi chamada de 

Constituição cidadã, a primeira CF do Brasil a contemplar a ordem social.  

À educação dedicaram os artigos 205 a 214 da seção I do Capítulo III – Da educação, 

Da Cultura e do Desporto. Há referências também em seu Título I – Dos Princípios 

Fundamentais, Capítulo II- Dos Direitos Sociais “Art. 6º São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção a maternidade e a infância, [...]. Observamos na redação desse artigo, que o 

direito surge como algo nato, nasce com o ser humano, ser sujeito de direito.                                                

Nesse sentido, estão inclusos entre estes sujeitos de direito àquelas adolescentes e 

jovens que cometeram ato infracional e por essa razão estão em restrição e/ou privação de 

liberdade, pois a privação do direito de ir e vir não atinge o direito à educação como 
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prioridade e destaque, como retrata o Título I no capítulo III – Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, a Seção I - da Educação, Art. 205. 

A educação, direitos de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 2017a, p. 63).  

 

Este artigo faz um chamamento ao Estado e à família para zelarem por aqueles que 

ainda não tiveram acesso à educação, criança, adolescente e jovem. Como docentes da rede 

estadual, parte do Estado, nos inserimos nesse contexto de estarmos em busca de uma 

educação que atraia as estudantes para a sala de aula e promova a aprendizagem efetiva, 

trazendo mudanças interiores que proporcionem uma liberdade com responsabilidade. Esta 

educação almejada no sistema socioeducativo encontra embasamento no Artigo 206 da CF 

após a Emenda Constitucional (EC) 53/2006, a qual orienta que o ensino deve ser feito em 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, além de, entre outras coisas, a 

garantia do padrão de qualidade da educação, (BRASIL, 2017a). Com relação à efetivação do 

direito à educação nos CASEs e CENIPs, em Pernambuco, os professores que trabalham 

nesses espaços, nas dez unidades de internação e nas seis unidades de internação provisória, 

fazem parte do quadro efetivo da Secretaria de Educação trabalhando em horário integral para 

atender às demandas de horários das(os) estudantes e de modalidades de educação nos anexos 

que funcionam nos CASEs. Mas tal fato apenas não é indicativo de uma educação de 

qualidade, visto que os espaços apresentam problemas estruturais, entre outros entraves que 

serão explicados na descrição do lócus da pesquisa.  

As garantias de oferta da educação básica ganharam maior abrangência no Art. 208 da 

CF quando afirma que a educação obrigatória e gratuita para todos deve se estender até o 

ensino médio e este é um direito “público e subjetivo”, cujos “conteúdos mínimos devem 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 2017a, p. 64). Graças às orientações desse Artigo foi possível 

recorrermos à equipe gestora da escola certificadora (escola da comunidade que tem o anexo 

no CASE, com função de receber e certificar estas estudantes), à Gerência Regional de 

Educação (GRE) e em seguida a Secretaria de Educação, buscando a instalação da 

complementação da educação básica, que é o ensino médio, no CASE. Nesse sentido, no ano 

de 2018, iniciamos o ensino médio no CASE com uma turma do primeiro ano e em 2019 

funcionamos com uma turma do primeiro e uma turma do segundo ano do Ensino Médio.  
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Gostaríamos de abrir um espaço para esclarecer a importância da abertura do ensino 

médio na escola anexa ao CASE. Antes da abertura desse nível de ensino, as poucas 

estudantes que chegavam à escola do CASE com o ensino fundamental concluído, eram 

levadas para escolas da comunidade a fim de complementar a educação básica. Todavia, essa 

ação acarretava graves problemas para a estudante e para a instituição. Um exemplo desse 

entrave era o fato de que a adolescente era levada até a sala de aula acompanhada por um 

agente socioeducativo (ASE), e este lá permanecia durante toda a aula, dentro da sala de aula. 

Dificultando mais a vida da estudante, esse ASE usava uma farda com o símbolo da 

instituição (FUNASE) bordado, o que tornava público que a adolescente se encontrava em 

privação de liberdade, causando constrangimento, humilhação e bullying. Para o CASE, a 

dificuldade se dava porque ficava sem esse profissional por mais de quatro horas. 

O Art. 227da CF é um dos mais completos na garantia dos direitos dos adolescentes e 

jovens, traz em seu contexto referências à obrigação da família, da sociedade e do Estado, 

garantir à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à educação [...], ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito [...], 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (EC nº 65/2010), (BRASIL, 2017a, p. 68). Este artigo traz em 

seu bojo três direitos imprescindíveis: a proteção integral, a prioridade absoluta e a criança e o 

adolescente como sujeito de direito. Infelizmente, estar inserido na lei maior do país e ter uma 

redação perfeita não significam muitas melhorias na garantia dos direitos para os adolescentes 

e jovens especialmente os de maior vulnerabilidade social. Há muita resistência por parte da 

sociedade que desconhece a realidade dessa parte da população na efetivação de seus direitos.  

Apesar de ser uma Constituição cidadã, há lacunas nessa lei que necessitavam de mais 

especificidades, por esse motivo foi promulgada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

 

1.1.2 Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Nº 8.069 promulgada em 13 de 

julho de 1990, veio para corroborar os direitos expostos na CF de 1988. Ele proclama a visão, 

articulação, união e busca pela concretização dos direitos, pois só assim será possível 

construir um mundo mais justo e respeitoso para com as crianças, jovens e adolescentes 

(CEDCA/PE, 2013, p. 7). Os artigos reforçam a Doutrina da Proteção Integral à criança, ao 
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adolescente e ao jovem destacando os deveres da família, da sociedade e do Estado com 

relação aos mesmos. O ECA coloca o adolescente e o jovem como sujeitos de direitos e 

merecedores de respeito por estarem em desenvolvimento. Esse estatuto também destaca a 

prioridade absoluta que deve ser dada ao adolescente e jovem. 

O Capítulo IV do ECA – Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, Art. 

53 reitera a CF (1988), garantindo aos adolescentes e jovens o direito à educação visando o 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho [...].O Art. 54 chama o Estado para a obrigação de oferecer à criança e ao adolescente 

o ensino fundamental, obrigatório e gratuito ampliando essa obrigatoriedade para o ensino 

médio, tais artigos nos impulsionam e nos fortalecem para travarmos verdadeiras “batalhas”, 

para garantirmos a educação às adolescentes privadas de liberdade. Para ilustrar essa 

afirmação recordamos, por exemplo, a questão da abertura de turmas que, às vezes, é com um 

número pequeno de estudantes, além de ser em um período diferente do estabelecido pelo 

sistema de educação da SEE, então a GRE não aceita a abertura dessa turma. No entanto, 

precisamos fazer cumprir o direito à educação da adolescente e para isso insistimos e 

persistimos para conseguirmos. Outro exemplo desse embate é a autorização para enviar 

professores para a escola do CASE. Enquanto houver lacuna de professor em escolas da 

comunidade, não chega professor para atender a demanda do CASE. 

Na visão da doutrina de proteção integral, o ECA apresenta a partir do Art. 112 as 

disposições sobre o ato infracional e as medidas que podem ser aplicadas aos adolescentes. O 

Art. 124 fala sobre os direitos dos adolescentes privados de liberdade, e no inciso XI “reforça 

o direito a receber escolarização e profissionalização”.  

Embasados na CF (1988), validado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

foi exequível a parceria entre a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e a 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), mais especificamente 

no Sistema Socioeducativo para garantia do direito à educação dos adolescentes e jovens em 

conflito com a lei. Apesar dos documentos referidos acima, a educação formal dentro do 

socioeducativo encontra barreira à garantia desses direitos, restando minúcias que necessitam 

ser elucidadas, assim recorremos à lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB- 9694/96). 
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1.1.3 Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) 

 

A Constituição Federal de 1988 ao contemplar a educação como direito social público 

e subjetivo de forma sem precedentes na história da educação brasileira, ao possibilitar a 

criação da Doutrina da Proteção Integral, deixa clara a necessidade de uma legislação 

complementar especificamente no que se refere à efetivação da educação. Nesse contexto, em 

20 de dezembro de 1996, foi sancionada pelo Presidente da República sob o nº 9.394/96 a 

segunda Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira (LDB). De acordo com Carneiro 

(2012), essa lei resultou de um parto difícil, pois os interesses envolvidos eram fortes e 

contraditórios. Assim, a LDB determina o Estado como responsável pela definição de 

políticas e estratégias com a finalidade de operacionalizar a nova lei da educação, 

(CARNEIRO, 2012, p. 21). De acordo com esse autor a “leitura da Lei 9.394/96 deve 

principiar, assim, pelas várias leituras da realidade. Sim, porque a lei é uma só, mas o país é 

múltiplo (IDEM). Para Carneiro (2012), o Art. 1º da nova LDB traz uma forma mais ampla 

para se enxergar a educação:  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (CARNEIRO, 2012, p. 37). 

 

A ruptura da concepção de educação que animava o ideário brasileiro surge nas 

primeiras palavras do artigo primeiro: “abrange os processos”, a educação se expande em 

processos formativos que podem ocorrer, nos mais variados ambientes que envolvem os seres 

humanos. Logo em seguida o parágrafo primeiro complementa que esta lei é destinada à 

orientar a educação escolar desenvolvida em instituições específicas para esse fim, como as 

creches, as escolas, os colégios, etc.  

A definição de educação apresentada na LDB (1996) aponta para que esta aconteça em 

diversos espaços como os movimentos sociais, em organizações da sociedade civil e 

manifestações culturais, essa concepção é reforçada no Art. 81 da LDB ao colocar que é  

permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que 

obedecidas as disposições desta lei (CARNEIRO, 2012, p. 533).  

O Art. 4º inciso VII (LDB 1996) esclarece sobre a efetivação do dever do Estado com a 

educação “oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades” [...] (CARNEIRO, 2012, p. 
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62). O/a jovem privado (a) de liberdade tem o direito à educação e esta precisa se adequar às 

necessidades dessas (es) estudantes. Tal colocação se aplica, por exemplo, às (aos) estudantes 

que chegam à escola no último bimestre do ano letivo e não estavam frequentando as aulas, 

mas precisam ter garantidos seu direito à educação... 

Destacamos nessa legislação, um ponto importante no Art. 12º, inciso I, a orientação 

para os estabelecimentos de ensino, respeitando as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, “elaborarem e executem sua Proposta Pedagógica”. Nesse caso, buscamos uma 

Proposta Pedagógica de sociologia fruto da observação e da escuta da fala das estudantes. 

Mesmo com todos os avanços, a LDB (1996) precisou receber alterações para atender 

aos anseios das reformas educacionais que estavam sendo elaboradas. Nesse sentido, em 

novembro de 2013 foi instituído pela Portaria nº 1.140, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento 

do Ensino Médio, que previa formulação de políticas públicas para elevar o padrão de 

qualidade do Ensino Médio brasileiro (BRASIL, 2013). A partir desse pacto, após vários 

encontros, reflexões e discussões surgiu a Base Nacional Comum Curricular. 

 

1.1.4 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2017c, 

p. 5). Nele, as aprendizagens essenciais devem possibilitar aos estudantes o desenvolvimento 

de dez competências gerais, onde competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017c, p.8).  

A BNCC apresenta o formato curricular baseado no desenvolvimento de competências e 

habilidades direcionadas mais especificamente para o Ensino Médio, pretende preparar o 

jovem para a inserção no mundo do trabalho ou para progressão da escolaridade e oportuniza 

a escola elaborar sua Proposta Pedagógica, observando as especificidades das estudantes, 

desde as variedades linguísticas, étnicas até culturais: 

No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, 
acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os 
sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam 
elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as 
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possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades 
linguísticas, étnicas e culturais (BRASIL, 2017c, p. 15). 

 

De acordo com esse documento, a nova proposta para o Ensino Médio orienta que os 

sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, devem incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos (BRASIL, 2017c, p. 19). Tal 

fato ganha relevância por considerar que o fato dos estudantes da etapa final da educação 

básica não formar um grupo homogêneo. É necessário “Adotar uma noção ampliada e plural 

de juventude” (BRASIL, 2017c, p. 463). Nessa linha de pensamento Bourdieu (1983) coloca 

que deveríamos analisar as diferenças entre as juventudes [...], comprar sistematicamente as 

condições de vida, o mercado de trabalho, etc. dos “jovens” que já trabalham e dos 

adolescentes da mesma idade (biológica) que são estudantes [...] (BOURDIEU, 1983). 

Seguindo essa concepção, encontramos Frigotto (2009), que emprega o termo no plural, 

justificando: “por razões econômicas, políticas, culturais e, sobretudo, de classe e frações de 

classe ou grupos sociais, só faz sentido falar em juventudes” (FRIGOTTO, 2009, p. 25).  

A BNCC orienta que o currículo será composto pela própria BNCC e por Itinerários 

Formativos8 organizados a partir de quatro eixos estruturantes (Investigação Científica, 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo), os quais 

deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes composições curriculares conforme 

a relevância para o contexto local (BRASIL, 2017c, p. 463). Para haver a substituição do 

modelo único de currículo do Ensino Médio para um modelo diversificado, o artigo 36 da 

LDB (1996) foi alterado.  

No momento da elaboração desta pesquisa, a BNCC está chegando ao prazo máximo 

para sua implantação definitiva. A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 

(SEE/PE) está se organizando para pôr em prática o novo currículo baseado na BNCC para 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Dessa forma, embora ainda esteja em andamento, o 

documento pernambucano foi apresentado aos docentes para um conhecimento prévio, 

estudos e reflexões. 

                                                           
8 Itinerário Formativo é um conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem 

escolher conforme seu interesse para aprofundar e ampliar as aprendizagens em uma ou mais áreas. O parágrafo 
2º do artigo 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), estabelece que os Itinerários 
Formativos organizam-se a partir dos quatro eixos estruturantes (Investigação Científica, Processos Criativos, 
Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo) (BRASIL, Referenciais Curriculares para 
elaboração dos Itinerários Formativos, 2018). 
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Diante de tantas e tão profundas modificações na Lei nº 9.394/96, o prazo para 

efetivação da BNCC está se extinguindo, mas há falta de formação para os docentes e com 

isso prevalece uma sensação de incertezas quanto à efetivação da BNCC. Nesse contexto, a 

orientação é que o momento seja utilizado para estudos e reflexões para apropriação do 

conteúdo dessas mudanças, especialmente no que concerne aos Itinerários Formativos. Vale 

destacar que este ano de 2020 por causa da pandemia as atividades no formato presencial 

estão suspensas. No contexto da escola anexa ao CASE, destacamos ainda que as ações da 

educação bem como tudo que envolve as estudantes do sistema socioeducativo devem estar 

coadunados ao Sistema Nacional de Atendimento Socieducativo (SINASE).  

 

1.1.5 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

 

O SINASE é fruto de ações realizadas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 

(SEDH) em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) com apoio do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) (SINASE, 

2006, p. 16). 

A Doutrina da Proteção Integral era uma tentativa de fazer desaparecer velhas ideias 

como a “situação irregular ou Código de Menores”, propondo formas diferenciadas e 

humanas, no modo de lidar com o ato infracional de adolescentes e jovens. “O SINASE é o 

conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, 

financeiro e administrativo que envolve desde a apuração do ato infracional, até a execução da 

medida socioeducativa” (SINASE, 2006, p. 22). Para efetivação do Sistema Socioeducativo, 

este documento orienta, entre outras coisas, a criação de espaços de natureza e localização 

diversos, no intuito de contemplar os vários tipos de medida aplicada ao adolescente, são as 

“Unidades”, espaços arquitetônicos que unifica, concentra, integra o atendimento ao 

adolescente com autonomia técnica e administrativa, orientando que esse espaço trabalhe com 

a ideia de um processo indicativo de liberdade, não de castigo e nem da sua naturalização, 

(SINASE, 2006, p. 51). No Estado de Pernambuco há a UNIAI, CENIP, CASE e CASEM9. 

No SINASE identificamos o Eixo Educação com propostas e sugestões para o 

desenvolvimento da educação formal neste espaço, com incisos que orientam e dão respaldo 

ao nosso trabalho como, por exemplo: necessidade do redirecionamento da estrutura e 

organização da escola (espaço, tempo, currículo, etc.) que atende ao CASE; garantia de acesso 
                                                           
9 Estas siglas estão relacionadas com suas respectivas nomenclaturas por extenso na Apresentação. 
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a todos os níveis de educação formal aos adolescentes inseridos no atendimento 

socioeducativo; desenvolvimento dos conteúdos escolares, artísticos, culturais e ocupacionais 

de maneira interdisciplinar de educação formal. Seguindo as orientações do SINASE quanto à 

organização da educação e através da formação de parcerias entre as secretarias do Estado, no 

início das nossas atividades de escolarização no CASE, recebemos a Proposta Pedagógica 

para os CASEs de Pernambuco. 

 

1.1.6 Proposta Pedagógica dos CASEs – PE 

 

Mesmo com toda a legislação em vigor para bradar aos quatro cantos o direito à 

educação dos adolescentes e jovens, mesmo os em conflito com a lei, ainda há hiatos na oferta 

da educação no sistema socioeducativo. Assim, em nosso Estado para o funcionamento dos 

CASEs há a Proposta Pedagógica dos CASEs – PE que representa um esforço coletivo da 

Secretaria Executiva de Educação do Estado de Pernambuco em planejar e elaborar um 

documento visando contribuir para a formação dos estudantes dos Centros de Atendimento 

Socioeducativos (CASEs). 

Esta Proposta tem como objetivo macro “desenvolver uma uniformidade nas escolas 

dos Centros Socioeducativos de Pernambuco, visando [...] uma política educacional pautada 

em uma identidade unificada, a fim de possibilitar um acompanhamento e uma formação 

teórico-metodológica, de acordo com as necessidades que surgirem”. Para além desse 

objetivo, este documento pretende entre outros aspectos, contemplar as propostas, projetos 

bem sucedidos e possibilitar as construções das especificidades de cada unidade 

(PERNAMBUCO, 2012).  

Neste documento orientador há oito eixos temáticos “concebidos a partir de uma 

concepção que possibilita o debate em torno de questões que visibilizam o ser social e a 

afirmação dos direitos humanos” (PERNAMBUCO, 2012). Atendendo aos minuciosos óbices 

que se apresentam na oferta da educação formal nos CASEs, nosso Estado aprovou duas 

instruções normativas para garantir o direito efetivo à educação em qualquer período do ano 

letivo. 

 

 

1.1.7 Instruções Normativas 
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O Estado de Pernambuco na busca pela garantia do direito à educação com 

aproveitamento real do tempo de escolarização enquanto as/os adolescentes e jovens estão 

privadas/os de liberdade, apresenta a Instrução Normativa SEE nº 01/2016, publicada no 

Diário Oficial do Estado em 06/07/2016, que orienta os procedimentos para a oferta de ensino 

aos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social privados de liberdade 

acolhidos nos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE). No Art. 3º identificamos esse 

benefício com a garantia da escolarização atendendo as especificidades desses estudantes 

além de assegurar a matrícula na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco em qualquer mês 

do ano letivo. Nesse contexto, encontramos abertura para reivindicarmos os direitos, que por 

vezes alguns profissionais  querem negar  à/ao adolescente que recebeu da autoridade judicial 

a medida de internação. 

Para ampliar essa garantia, Pernambuco apresenta a Instrução Normativa SEE nº 

06/2017, publicada no DO – PE em 20/11/2017, que orienta as escolas integrantes do Sistema 

Estadual de Educação quanto ao processo de Classificação e Reclassificação de estudantes e 

dá outras providências. Há também o detalhamento de condições para ter direito a esses dois 

processos, bem como o registro e a documentação após a conclusão dos mesmos. A 

importância desta Instrução Normativa se dá no sentido de propiciar condições para aquela/e 

estudante que chega à escola anexa ao CASE sem documentação comprobatória da sua vida 

estudantil, com o emprego de um desses recursos, garantir à estudante um histórico escolar a 

partir daquela data. 

Nessa primeira parte do primeiro capítulo, no que tange a legislação sobre a garantia do 

direito à educação básica, traçamos uma linha do tempo iniciando em 1988 com a 

promulgação da Constituição Federal que trata a educação como direito de todos e obrigação 

do estado e da família. Observamos que há legislação que trata da garantia do direito à 

educação dos estudantes em conflito com a lei, todavia, sentimos que ainda falta à sociedade e 

até mesmo a quem trabalha na educação ampliar sua mente e seus horizontes para não 

dificultar a execução desse direito. 

Diante de tantas leis relacionadas acima, nos questionamos: como estão os estudos 

acadêmicos nessa área? Quem se dedicou a pesquisar e publicar sobre a educação para os 

jovens e adolescentes que estão reclusos, afastados das famílias e da sociedade? Nessa 

segunda parte deste capítulo vamos conhecer nosso aporte teórico para a condução desse 

trabalho de pesquisa. 
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1.2 Marco teórico 

 

Nosso trabalho de pesquisa tem como foco um Centro de Atendimento Socioeducativo 

que acolhe uma média de 35 a 40 adolescentes e jovens entre 13 e 21 anos de idade, em 

conflito com a lei, onde cada uma apresenta sua identidade na diversidade. É para esse 

público instigante e ao mesmo tempo apaixonante que buscamos referência para nortear o 

currículo e também nossos conhecimentos sobre a educação para adolescentes e jovens em 

privação de liberdade.   

Iniciamos nosso aporte teórico trazendo as concepções defendidas por Dayrell (2003) 

em suas obras, para definir, explicar e compreender a juventude. Segundo esse autor há uma 

tendência em querer enquadrar os jovens de forma homogênea, com modelos pré-moldados, 

como se todos eles tivessem o mesmo gosto e aceitassem as determinações da mesma 

maneira. Mas segundo Dayrell (2003):  

Torna-se necessário colocar em questão essas imagens, pois, quando 
arraigados nesses ‘modelos’ socialmente construídos, corremos o risco de 
analisar os jovens de forma negativa, enfatizando as características que lhes 
faltariam para corresponder a um determinado modelo de ‘ser jovem’. Dessa 
forma, não conseguiremos apreender os modos pelos quais os jovens, 
principalmente se forem das camadas populares, constroem as suas 
experiências. (DAYRELL, 2003, p. 41).  

 

Dentro dessa linha de raciocínio encontramos também Melo e Assis (2013) expõem que 

o sujeito integrante de determinada cultura apresentam um comportamento, uma maneira de 

falar, de vestir-se de acordo com os costumes de sua sociedade introjetados no processo de 

socialização (MELO; ASSIS, 2013).  

Nessa visão, não podemos desenvolver as atividades docentes realizando comparações 

de comportamento ou de desempenho entre nossas estudantes do CASE e as estudantes das 

escolas da comunidade, embora haja uma tendência a isso. Concordamos com Dayrell (2003) 

quando afirma que não deve haver critérios rígidos, pré-estabelecidos para conceituá-las, nem 

julgá-las, pois estão em um processo que é marcado pelas experiências que elas trazem de 

suas vidas antes de ficarem privadas de liberdade, bem como das experiências vividas no 

CASE que se refletem na escolarização. Esse autor defende ainda que é na juventude que se 

vive de forma mais intensa um turbilhão de transformações, desde as biológicas, passando 

pelas comportamentais, até as sociais, as quais de alguma forma serão levadas por toda a vida 

(DAYRELL, 2003). 



41 

 

Abraçamos as ideias desse autor, quando defende que em nossa sociedade existem 

várias maneiras de chegar à juventude e em muitas delas as condições são desumanas ou são 

negadas, o que impede o florescimento de sua capacidade de viver plenamente a condição 

humana. Não é que esses (as) adolescentes e jovens não queiram, acontece que eles (as) se 

formam de acordo com as condições que os cercam (DAYRELL, 2003).       

Na mesma linha de pensamento de Dayrell, encontramos Frigotto (2009) que também 

nos apresenta a ideia de juventudes, no plural, afirmando que: por razões econômicas, 

políticas e culturais e, sobretudo, de classes e frações de classes ou grupos sociais, só faz 

sentido falarmos em juventudes (FRIGOTTO, 2009). Esse autor também conseguiu definir 

como são as jovens com as quais tratamos no cotidiano da sala de aula:   

Há, também, um número significativo de jovens das grandes capitais, 
violentados em seu meio e em suas condições de vida, que se enquadram 
numa situação de risco permanente e que são alvos das mais diversas formas 
de violência, sendo a mais cínica a do Estado, sob pretexto do ‘choque de 
ordem’. Trata-se de grupos de jovens que foram desumanizados e 
socialmente violentados que se tornaram presas fáceis do ‘mercado da 
prostituição infanto-juvenil’ ou de gangues, que nada têm a perder ou 
constituem um ‘exército de soldados do tráfico’ (FRIGOTTO, 2009, p. 25). 
 

 

Com as colocações de Dayrell (2003) e Frigotto (2009) temos um “retrato” das 

condições de vida das nossas estudantes antes de chegarem ao CASE. E nos apercebemos que 

em tais condições é fácil entrar em conflito com a lei e passar a ser tutelada do Estado, sendo 

obrigada a uma convivência “íntima” com pessoas com as quais não conhecia. Nesse contexto 

a condição de privação de liberdade apresenta especificidades que caracterizam uma 

instituição tipo total pesquisada por Goffman (1974) e por Foucault (2017) quando fala sobre 

o Panóptico como um laboratório de poder através do mecanismo de observação interferindo 

no comportamento dos sujeitos (FOUCAULT, 2017, p. 198). 

De acordo com Goffman (1974), instituição total é aquela em que a pessoa realiza todos 

os acontecimentos de sua vida na presença de outros internos, todos afastados de uma 

convivência com um grupo maior de pessoas (GOFFMAN, 1974). Esta convivência forçada, 

na instituição total, faz desabrochar a irritação, a impaciência, a desconfiança, sensações estas 

que acompanham as atividades de sala de aulas e fazem com que as práticas metodológicas 

sofram a influência de tal situação.  

Com o estudo desenvolvido  em (1988)  Goffman esclarece outro fenômeno que 

acontece em vários espaços, inclusive no CASE que é o estigma: 
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[...] Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 
completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 
discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, 
reduzimos suas chances de vida: construímos uma teoria do estigma; uma 
ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela 
representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em 
outras diferenças, tais como as de classe social (GOFFMAN, 1988, p. 8).  
 

Quando iniciamos as atividades no CASE, não conseguíamos aceitar com naturalidade 

quando algumas pessoas que estão ali para cuidar das adolescentes repetiam diante delas: 

“essas meninas não têm jeito não, não sei para que trazer elas para a escola”. Em outros 

momentos essas mesmas pessoas costumam chamar pela adolescente usando o número do 

código penal referente a atos infracionais: “essa aí é 171” ou “essa é a maior 157”. Estas 

atitudes comprovam a teoria do rótulo ou da etiquetagem, onde o ato infracional passa a ser 

uma etiqueta, um rótulo atribuído as adolescentes durante o processo de interação social na 

instituição (ZAGO, 2015).  Quando presenciamos esses momentos nos sentimos feridos pela 

falta de respeito, de ética e de humanidade para com as estudantes.  

Completando nossos estudos sobre o espaço de reclusão de pessoas, na perspectiva de 

estudar os efeitos que causam esses espaços de observação constante, de uso da força para 

conseguir corpos dóceis, encontramos Foucault (2017). Esse autor estudou o início das 

prisões e afirma que a sociedade conhece todos os inconvenientes e sabe que a prisão é 

perigosa, quando não inútil, entretanto não se criou ou pensou em outra solução para pôr em 

seu lugar (FOUCAULT, 2017, p. 224). Essa concepção dos efeitos nocivos provenientes da 

privação de liberdade é corroborada também no próprio documento que orienta como deve ser 

o cuidado com adolescentes e jovens em conflito com a lei, o SINASE (2006). “A privação do 

ambiente familiar e social traz mais problemas que benefícios àqueles que são submetidos a 

ela” (SINASE, 2006, p. 51). Segundo Foucault (2017) a insistência no uso da prisão encontra 

aporte na ideia de que a prisão encarregada às vezes de um “corretivo”, é capaz de 

transformar, modificar os indivíduos, por este motivo ela sobrevive. Em consequência do 

tempo de convivência com as estudantes e nas visitas que realizamos ao CASE, podemos 

afirmar que a vida das (dos) adolescentes privadas (dos) de liberdade se assemelha ao que 

Foucault descreve como modelo disciplinar:  

Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os 
indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são 
controlados, onde todos os acontecimentos são registrados [...], onde o poder 
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é exercido sem divisão, [...] onde cada indivíduo é constantemente 
localizado [...] (FOUCAULT, 2017, p. 192). 

 

As colocações acima se assemelham com o que observamos no nosso ambiente de 

trabalho, adolescentes são colocadas em seus quartos, trancadas com grades de ferro grosso, 

onde são vistos (as) por um (a) ASE, e as paredes ao lado não permitem entrar em contato 

com as colegas. São vistas, mas não veem, são o motivo das informações, mas nunca são 

sujeitos em uma comunicação, esta descrição está parafraseando a descrição de Panóptico 

descrito por (FOUCAULT, 2017, p. 194). Essa linha de pensamento de Foucault (2017), 

Goffman (1974; 1988), Dayrell (2003), Frigotto (2009) vem para saciar a “fome” de 

esclarecimentos sobre o comportamento, as atitudes das estudantes da escola anexa do CASE, 

a partir de estudiosos e pesquisadores. Embora esse seja orientado pelo sistema 

socioeducativo, baseado na doutrina da proteção integral, empregando outras nomenclaturas e 

tentando oferecer uma legislação e tratamentos diferenciados, alguns costumes e posturas da 

prisão parecem arraigados no CASE/Escola.   

Foucault (2017) chama nossa atenção com um posicionamento: não devemos nos 

perguntar apenas Quem é o autor? Mas, nos perguntarmos de onde vem a origem do ato 

infracional: “vem do instinto, inconsciente, meio ambiente, hereditariedade” (FOUCAULT, 

2017, p. 24). Tais indagações nos chegam igualmente no contato diário com as estudantes 

privadas de liberdade. O que as levou ao conflito com a lei? E como nós podemos contribuir 

para mudar essa condição? Será que a escola é o caminho? Será que a escola sozinha tem o 

poder de mudança na vida das adolescentes? Se a escola pode interferir para a mudança, 

porque não o fez ainda?  

Refletindo sobre as inquietações quanto ao papel da escola encontramos Bourdieu 

(2007) afirmando que só por “uma inércia cultural que continuamos tomando o sistema 

escolar como fator de mobilidade social” (BOURDIEU, 2007, p. 41).  Esse autor atribui à 

escola a culpa por ser um fator de conservação social legitimando as desigualdades sociais. 

Ao não se adequar para receber as diferentes juventudes, a escola “fecha as portas” para os 

estudantes cujas famílias trazem o capital cultural que não é o capital cultural das classes 

dominantes.  

Para compreendermos a escola nesse sentido, Bourdieu (2007) explica: 

A parte mais importante e mais ativa (escolarmente) da herança cultural, 
quer se trate de cultura livre ou da língua, transmite-se de maneira 
osmótica[...], o que contribui para reforçar nos membros da classe culta a 
convicção de que só devem aos seus dons esses conhecimentos, essas 
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aptidões e essas atitudes, que desse modo, não lhes parecem resultar de uma 
aprendizagem. (BOURDIEU, 2007, p. 46). 

 

De acordo com Bourdieu (2007) os conhecimentos tanto da cultura livre como da língua 

são herdados da família onde cada uma tem sua bagagem cultural. Para o grupo familiar cujo 

capital cultural difere do capital cultura legitimado pelas instâncias de conservação, os filhos 

entram em desvantagem, pois a escolarização é pautada na bagagem cultural do grupo 

dominante cultural e financeiramente. Essas lacunas nos estudantes das famílias menos 

favorecidas deveriam ser preenchidas pela escola, para que esses sujeitos possam se 

reconhecer enquanto classe como coloca Freire (1996). 

A equipe docente envolvida na escolarização do CASE precisa ter uma visão ampliada 

de mundo e de direitos humanos para não esgotar os esforços no sentido de construir uma 

educação de qualidade e libertadora. Por isso, planejamos uma Proposta Pedagógica de uma 

sociologia crítica.  

Como marco teórico sobre currículo para a disciplina de sociologia, buscamos 

referencial nas concepções de Fernandes (1956), ao defender que o objetivo principal do 

ensino de sociologia deve ser abastecer as estudantes de meios para que elas possam fazer 

uma análise objetiva da realidade social. Fazer desabrochar a criticidade diante de sua 

realidade para que sintam brotar o sentimento de classe social, gênero, raça, etc. distinguindo 

de sentimentos de revolta e despeito pelas condições de vida onde está inserido 

(FERNANDES, 1954, p. 92). Este autor complementa suas concepções destacando a 

importância de nós professores pensarmos na formação intelectual, na essência desse jovem 

estudante como um todo, destacando a pessoa por dentro dele, não apenas o repasse de 

conteúdos. 

Ampliando nosso embasamento e complementando as concepções acima relatadas, 

encontramos Freire (1996) quando diz que o “educador democrático não pode se negar ao 

dever de [...] reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” 

(FREIRE, 1996, p. 26). Esse autor acrescenta ainda a importância de ensinar a “pensar certo”, 

isto é, fazer e refletir sobre esse fazer, pensar com criticidade, com ética, tendo convicção da 

incompletude do ser humano, do respeito aos saberes dos educandos (FREIRE, 1996). 

Abraçamos igualmente as ideias desse autor quando coloca que “[...] meu papel no mundo 

não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrência” (FREIRE, 1996, p. 77). Quando refletimos sobre a educação formal no sistema 
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socioeducativo trazemos como escudo para essa ação a vocação ontológica e histórica do ser 

humano de “ser mais” (FREIRE, 1987, p.33).  

Nessa linha de pensamento Albuquerque, Abramowicz e Carvalho (2006) apresentam o 

currículo emancipador como o início da luta por um currículo diferenciado. Porém, faz-se 

necessário transformá-lo em ações no chão da escola. Para isso é preciso humildade para 

reconhecer que ainda somos aprendizes da democracia, da amorosidade, do diálogo 

(ALBUQUERQUE; ABRAMOWICZ; CARVALHO  2006, p. 92). Um ponto que merece 

destaque nesse estudo é a ideia de que a mudança do currículo precisa começar na “cabeça do 

professor”, no chão da escola, compreendendo que a mudança de concepções não é fácil, mas 

é possível. Por tal razão a importância de termos professores dispostos a replanejar, refazer o 

caminho trazendo além do conhecimento propedêutico, uma educação voltada para o trabalho 

com a democracia, amorosidade e o diálogo (FREIRE, 1996).  

Outro autor cujas concepções se identificam com a nossa sobre currículo é Arroyo 

(2013) ao apresentar que os educadores serão obrigados a ir construindo sua identidade 

educadora na contramão, num clima de transgressão, sem o apoio das políticas educativas 

curriculares e do livro didático (ARROYO, 2013, p. 31). Este autor apresenta sobre currículo 

e juventude: 

[...] Mudar de ponto de partida, não apenas dos conteúdos propedêuticos a 
aprender, mas, sobretudo de reconhecimento dos processos de seu viver 
como processos de aprender-se. Não partindo de uma visão negativa, carente 
de saber, razão, linguagens, leituras, mais do que reconhecimento como 
sujeitos ativos e afirmativos sem mudar as formas de vê-los não mudarão os 
sentidos das propostas curriculares nem das políticas socioeducativas 
(ARROYO, 2013, p. 247). 

 

Nós apoiamos também as ideias sobre currículo de Lopes e Macedo (2011) quando 

afirmam que o currículo na escola não existe para ensinar o necessário para o jovem entrar no 

mundo do trabalho, mas, devem-se aprender códigos a partir dos quais se aprenda a conviver 

em sociedade (LOPES; MACEDO, 2011).  

Em busca de uma sociologia crítica encontramos nas concepções de Silva (2005) ideias 

que se assemelham ao que pleiteamos para a Proposta Pedagógica de uma sociologia crítica, 

quando esse coloca que “as teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e 

transformação” [...] (SILVA, 2005, p. 30). Acreditamos que com atividades que estimulem a 

argumentação a pergunta, as estudantes se interpelem sobre as condições de vida dos locais 
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onde moram, dos direitos negados e se percebam capazes de realizar mudanças em suas vidas 

e no seu entorno. 

Para pensarmos sobre a elaboração da Proposta Pedagógica buscamos entre outros 

estudiosos as concepções de Machado (2005) sobre interdisciplinaridade, quando esse afirma 

que [...] “é o professor com seus alunos, com suas circunstâncias, que elege ou reconhece o 

centro de interesse e o transforma em instrumento para enredar na teia maior de significações 

relevantes” (MACHADO, 2005, p. 48). Tal ideia também é defendida por Fazenda (2008) 

quando afirma que na interdisciplinaridade escolar as noções, finalidade, habilidades e 

técnicas têm por objetivo principal o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos 

estudantes e sua integração (FAZENDA, 2008).  

 

1.2.1 Estado da arte: um panorama da produção acadêmica sobre o socioeducativo 

 

A educação na contemporaneidade passa por um período de instabilidade por vários 

motivos, mas chamo atenção para o fato que a BNCC teria até o ano de 2020 para ser 

colocada em prática como currículo oficial nas escolas, mas devidos a alguns fatores, dentre 

eles destacamos a chegada do Corona vírus e como consequência a quarentena com 

isolamento social e a suspensão de todas as atividades não essenciais, não discutimos nem 

estudamos a efetivação da mudança do ensino médio, há muitas incertezas em todos os 

aspectos da vida.  

Diante desta realidade faz-se necessário a busca por referências para respaldar esse 

trabalho de pesquisa, assim, trazemos algumas publicações relacionadas ao nosso tema e que 

dividimos em dois tópicos: na primeira parte, fazemos exposição sobre alguns trabalhos 

abordando o tema da escolarização no sistema socioeducativo e na segunda, alguns trabalhos 

sobre currículo.  

 

O adolescente e o ato Infracional (VOLPI, 2015) 

Na apresentação deste livro, o autor chama nossa atenção para algumas indefinições 

relacionadas ao sistema socioeducativo que traz como consequência o aumento do 

preconceito. Por tal razão, essa obra apresenta um conjunto de informações que contribuam 

para uma análise mais realista deste público (VOLPI, 2015, p. 12). Dividido em duas partes, a 

primeira contempla um estudo produzido a partir da iniciativa do Fórum Nacional de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e a segunda parte traz uma pesquisa quantitativa 
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com um panorama brasileiro sobre os adolescentes privados de liberdade. Nas páginas iniciais 

encontramos a importância deste livro para nossa pesquisa, ao afirmar que a “a finalidade 

maior do processo educacional, inclusive daqueles privados de liberdade, deve ser a formação 

para cidadania”, um dos pilares da nossa Proposta Pedagógica adaptada para os CASEs. 

Destacamos também as contribuições de Volpi (2015) com doze princípios pedagógicos 

norteadores da organização da vida cotidiana, com especial atenção ao primeiro e ao terceiro 

princípios. 

 

Educação Escolar na Prisão – o olhar de alunos e professores (ONOFRE, 2014) 

É um livro resultado da pesquisa realizada durante seu Doutorado entre 1998 e 2002. A 

obra inicia com a descrição do espaço físico das prisões, em seguida levanta questionamentos 

abordando os objetivos da prisão, semelhante às inquietações de Foucault (2017) e do 

SINASE (2006) sobre “o papel das prisões como instituições recuperadoras de indivíduos que 

cometeram crimes contra a sociedade” (ONOFRE, 2014, p.43). Assim como nós, a autora 

percebe que: O convívio com o espaço prisional foi apontando a necessidade, para conhecê-lo 

e estudá-lo, de desenvolver habilidades, de modo que a observação empírica da realidade não 

fosse comprometida (ONOFRE, 2014, p.103). O desenvolvimento da obra apresenta dados 

resultantes da pesquisa relacionados ao: tempo de privação de liberdade; passagens em outros 

espaços de restrição ou privação de liberdade, caracterização dos aprisionados, expectativas 

de vida, etc. Onofre (2014) tem como locus a prisão e nós pesquisamos sobre a privação de 

liberdade de jovens e adolescentes e percebemos que há muito em comum entre esses dois 

espaços. O trabalho dessa autora tem sua relevância para nossa pesquisa porque respalda 

nossos questionamentos e orienta no sentido de que a Proposta Pedagógica da escola ao ser 

elaborada leve em consideração a voz do estudante sobre que escola elas querem? Para que 

eles querem a escola? Como querem a escola? Seguindo o caminho em uma perspectiva 

freireana.  

 

Educação para Jovens e Adultos em situação de Restrição e Privação de Liberdade – 

Questões, Avanços e Perspectivas (JULIÃO, 2013) 

O objetivo desse livro é apresentar diferentes questões e perspectivas políticas 

assumidas pelo poder público em relação à política de educação implementada para os jovens 

e adultos em situação de restrição e privação de liberdade no país. A importância dessa obra 

se encontra quando Teixeira (2013) chama a atenção para o fato de que “o fracasso das 
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propostas educacionais pode estar relacionado à reprodução de um modelo escolar no interior 

da instituição, o qual acentua as tensas relações entre a socioeducação e o modelo disciplinar 

e prisional adotado: o punitivo” (TEIXEIRA, 2013, p. 195). 

Em outro artigo, nessa mesma obra, de relevância para nosso trabalho por trazer 

orientações sobre a organização do projeto político-pedagógico como instrumento de 

organização da oferta da educação formal para adolescentes em privação de liberdade, em 

instituições formais a eles destinados. Segundo os autores, para adolescentes sob medidas 

socioeducativas, conhecer valores e vivenciá-los durante o atendimento socioeducativo pode 

superar práticas, ainda corriqueiras, que resumem o adolescente ao ato a ele atribuído, 

(ANDRADE; PAIVA, 2013, p. 221), concepções com as quais concordamos. 

 

Nos tempos das Febems: memórias de infâncias perdidas (Pernambuco 1964-1985) –

(MIRANDA, 2014) 

Esse trabalho de pesquisa é uma tese de doutorado que apresenta a história de meninos e 

meninas que passaram pela experiência de internos da unidade da Febem. A narrativa 

histórica na sua terceira parte aborda a experiência de meninas que viviam em situação de rua 

e com histórias de passagens pela a Febem e uma delas recebe o nome de Betânia. Ao narrar a 

história dessa menina temas como gênero e movimentos sociais são trabalhados no texto. A 

relevância dessa produção para nossa pesquisa apresenta-se no fato de conhecermos como os 

adolescentes eram cuidados no período compreendido entre 1964 – 1985, bem como 

conhecermos como a questão de gênero era abordada na época e em especial como era o 

tratamento destinado às meninas em conflito com a lei no período dessa pesquisa. 

 

A invenção da infância: as políticas públicas para infância em Pernambuco (1906-1929) –

(MOURA, 2011) 

Tese de doutorado que pesquisou sobre as práticas sociais que desenvolveram projetos e 

modelos para representar a criança concebida como ideal para os republicanos. Nessa 

pesquisa bibliográfica, tomamos conhecimento das políticas públicas destinadas à defesa das 

crianças na visão dos republicanos brasileiros e completando o trabalho há uma análise da 

legislação que se propunha a defender a infância no Brasil. A importância da leitura desse 

trabalho está na possibilidade de realizarmos um paralelo entre a visão e o tratamento dado às 

crianças daquela com o que encontramos hoje. 
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Uma escola através das grades: a esperança de uma identidade cidadã (SOARES;  

ALBUQUERQUE, 2016) 

 

Esse artigo problematiza a função da escola na formação de estudantes, jovens e 

adolescentes privadas de liberdade. Tendo por base o pensamento e a obra de Paulo Freire, as 

autoras procuram adotar a sua concepção de diálogo e praticar a escuta verdadeira, que 

respeita a identidade cultural e o ser humano. Esse texto questiona se em um ambiente de 

reclusão é possível construir uma identidade cidadã. O destaque deste trabalho para nossa 

pesquisa surge com a possibilidade de uma educação que vise à construção de uma identidade 

cidadã em uma sociedade digna, fraterna e justa, sendo essa percebida nas vozes das 

estudantes, entre outras vozes do CASE.  

 

Criminalidade e Sociologia: debatendo o crime no Ensino Médio por meio das aulas de 

Sociologia (BARBOSA, 2015) 

Essa dissertação de Mestrado parte do “crime” como tema gerador de conteúdos para 

trabalhar as teorias e os clássicos da sociologia no ensino e aprendizagem do Ensino Médio. A 

pesquisa aborda o “crime” nas aulas de sociologia por ser um tema que atinge a toda a 

sociedade, mas como um fenômeno social complexo que oferece ao estudante a possibilidade 

de compreender os processos e as estruturas que se encontram por trás da concepção do fato 

criminoso.  Nesse processo o crime é abordado de diversas formas desde as primeiras teorias 

com seus respectivos estudiosos sempre tecendo vínculos com materiais publicados nas 

mídias e relacionados à realidade dos estudantes. Utilizando esse mecanismo o autor traz o 

crime como conteúdo para o Ensino Médio apresentando as abordagens teóricas e suas 

relações com o programa de sociologia adotado no sistema de educação de Pernambuco. Esse 

trabalho tem relevância para nosso trabalho pelo estudo sobre o tema e também pelas 

sugestões de transposição didática que ele apresenta no último capítulo, as quais nos 

inspiraram para a elaboração da Proposta Pedagógica.  

 

1.2.2 Estado da Arte: concepções de currículo e sua importância na socialização 
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Sobre o currículo encontramos as seguintes produções, que nos ajudaram ao longo de 

nosso trabalho:  

 

Sociologia e educação básica: hipóteses sobre a dinâmica de produção de currículo 

(MEUCCI; BEZERRA, 2014)  

Os autores apontam que o ensino e aprendizagem é o resultado das relações que se 

criam entre o currículo, a pedagogia e a avaliação, o que se decide ensinar, como se ensina e 

que tipo de avaliação é feita do trabalho. Eles defendem que o currículo para o Ensino Médio 

está ligado a três instâncias dentro do processo educativo, a saber: o Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o modelo que caracteriza as 

licenciaturas no Brasil. Segundo esses autores os conteúdos nos livros didáticos não são 

aqueles trabalhados nas universidades, como também não são aqueles exigidos no ENEM. 

Nesse contexto, o professor de Sociologia fica dividido entre essas variantes, planejar e 

trabalhar de acordo com os conteúdos do livro didático ou de acordo com os conteúdos 

exigidos no Exame Nacional do Ensino Médio? Ressaltamos que o livro didático na maioria 

das escolas públicas é o único apoio pedagógico para as aulas de Sociologia e a questão 

apresentada pelos autores reflete uma inquietação inserida na nossa práxis.  

 

 

O ensino da Sociologia na Escola Secundária Brasileira (FERNANDES, 1954) 

Esta obra não foi lançada recentemente, porém sua concepção justifica com perfeição o 

ensino da Sociologia na conjuntura atual. Para este autor, o escopo dessa disciplina versa 

sobre possibilitar ao estudante fazer a leitura e análise objetiva da realidade social que o cerca, 

suscitar atitudes mentais capazes de fazer com que o mesmo venha a ter um posicionamento 

fundamentado, estimulando a criticidade e a vigilância. Para ele, a educação básica é 

formativa, então não é muito eficaz o ensino apenas do que se aprende nos livros, é preciso 

levar em consideração a vivência de mundo dos educandos, sendo analisada à luz da 

criticidade, entre outras importantes e cabíveis colocações. A importância desse autor nesse 

trabalho é fundante, pois a Sociologia como disciplina curricular do ensino médio teve suas 

raízes fincadas nas concepções e produções desse autor.  

 

Currículo e avaliação: uma articulação necessária – textos e contextos (ALBUQUERQUE; 

ABRAMOWICZ; CARVALHO, 2006) 
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As autoras sugerem um currículo como campo de significados e significações, território 

de lutas e resistência, contradições e representações sociais, dando voz àqueles que fazem o 

currículo. A relação e significado dessa obra com nosso trabalho de pesquisa é a concepção de 

um currículo humano, ético e emancipatório originado com a presença efetiva das estudantes. 

Destacamos também nessa obra o artigo: Cenas da Construção de um Currículo: 

descortinando a avaliação no movimento curricular de Albuquerque, pois é no chão da sala de 

aula que encontramos as lutas por uma escola democrática, ouvindo as estudantes privadas de 

liberdade que entendemos o significado das concepções defendidas por essa autora e é nesse 

espaço também que buscamos entender o “conhecimento do senso comum, porque o 

conhecimento-emancipação precisa rescindir com o senso comum conservador, mistificado e 

mistificador” (ALBUQUEQUE; ABRAMOWICZ; CARVALHO, 2006, p. 89).  Resistimos 

às vezes, com o sentimento de “solidão” para oferecermos uma escola de qualidade, em uma 

escola que se encontra atrás de grades. 

 

Currículo, território em disputa (ARROYO, 2013) 

Apresenta as lutas travadas em território mais amplo, politizado, inovador e 

ressignificado que é o currículo. E que na construção espacial do sistema escolar, o currículo é 

o núcleo e o espaço mais estruturante da função da escola (ARROYO, 2013, p. 13). Este autor 

também nos convida a refletirmos sobre a centralidade política do currículo observando como 

somos avaliados por políticas oficiais, nacionais e internacionais, eles querem saber como o 

currículo é tratado nas salas de aula, em cada turma em cada escola, em cada cidade, campo, 

município, estado ou região. O currículo passou a ser um território de disputa externa não só 

de cada mestre ou coletivo escolar. Esta obra assume um papel de destaque no contexto desse 

trabalho, ao mostrar o currículo de forma ampla e diversificada, como forma de poder ao 

decidirmos aquilo que nossos estudantes vão aprender e o que não vão aprender, e com isso, o 

que elas poderão ser. 

 

Teorias de Currículo (LOPES; MACEDO, 2011) 

Estas autoras selecionaram autores e temas com os quais concordavam e foram 

costurando sua concepção sobre currículo. Elas nos convidam a “desconfiar da tradição 

intelectual do próprio livro”, na perspectiva de que desconfiar é perceber que as definições 

sobre esse tema são poucas, e que podemos também realizar nossa costura sobre currículo, 

criando novos sentidos, deslocando fragmentos da tradição e reorganizando esses sentidos em 
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seu interior (LOPES; MACEDO, 2011, p. 23). Na perspectiva desse trabalho, ganha destaque 

a abertura para adaptação e inserção de nossas concepções relacionadas ao currículo e ao tipo 

de escola que desejamos.  

 

Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo (SILVA, 2005) 

O objetivo do autor foi traçar um mapa sobre currículo desde sua gênese até chegar às 

teorias pós-críticas. Segundo Silva (2005), as teorias críticas de currículo, ao se desagregar à 

importância dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem, para os 

conceitos de ideologia e poder, nos possibilita ver a educação em uma nova perspectiva. “O 

autor mostra que não podemos separar questões culturais de questões de poder e nessa 

perspectiva devemos observar as ligações entre currículo e multiculturalismo, pois este obriga 

as diferentes culturas étnicas, raciais e nacionais a conviverem no mesmo espaço.” (SILVA, 

2005, p. 105). O estudo mais apurado dessa obra suscitará formas atuais e diferenciadas para 

pensar o currículo na perspectiva de “compreender o que o currículo faz” de onde vem sua 

relevância para esta pesquisa (SILVA, 2005, 30).  

No arremate desse capítulo percebemos na bibliografia consultada que a oferta da 

escolarização nos ambientes prisionais é um tema bastante pesquisado por graduandos e pós-

graduados de Direito, assistentes sociais, psicólogos. Chamou nossa atenção o fato de não 

localizarmos produções acadêmicas de professores da educação básica relacionadas a esse 

tema.  

Apreendemos também uma abundância de Normativas referindo-se à garantia do direito 

à educação de adolescentes e jovens. Destacamos os avanços decorrentes da Instrução 

Normativa SEE nº 001/2016 e a Instrução Normativa SEE nº 06/2017, mencionadas 

anteriormente. Todavia, concordamos com Julião (2013), o Brasil já contempla leis que se 

reportam ao direito à educação por parte daqueles que estão privados de liberdade, o momento 

presente se destina a reavaliar suas práticas e experiências procurando valorizar o que é 

exitoso e avaliar as políticas destinadas a essa parcela da população (JULIÃO, 2013, p. 17).    

No caminho percorrido nesse mestrado, abraçamos as ideias de Fernandes (1977) de 

que o professor/ sociólogo necessita passar por todas as fases de um projeto de investigação 

completo, no qual transite do levantamento de dados à sua crítica e à sua análise e, em 

seguida, ao tratamento interpretativo propriamente dito (FERNANDES, 1977, p. 175).   
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2. CURRÍCULO: CONCEPÇÕES, CATEGORIAS E A ATUAL PROPOSTA 

CURRICULAR DE SOCIOLOGIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE PERNAMBUCO 

 

O sucesso é muito mais doce 
Para quem não o pode alcançar. 

O que faz compreender um néctar 
É a sede e o anseio de o provar. 

(Emily Dickinson). 
 

 

2.1 Concepções sobre currículo 

 

A partir da consciência das várias juventudes que adentram as escolas públicas e 

também a escola anexa ao CASE, e da busca por um currículo que supra a necessidade de 

termos uma escola de qualidade, nos colocamos a refletir: O que é currículo? Como definir o 

currículo? O que as estudantes estão aprendendo nessa escola que funciona em espaços de 

privação de liberdade, as prepara para ter sonhos, para elaborarem projetos de vida, para 

pensar em futuro? O que elas estudam tem significado para suas vidas? O anexo da escola no 

CASE está contribuindo para uma visão crítica da realidade onde estão inseridas? Como essa 

contribuição está ocorrendo neste espaço repleto de caminhos complexos? Quais concepções 

de currículo devem nortear nossa práxis? 

De acordo com Silva (2005) a origem do currículo aconteceu nos Estados Unidos com a 

institucionalização da educação de massa, assim, tal fato corroborou para que desabrochasse o 

campo de estudo do currículo (SILVA, 2005, p. 22). Esse autor nos apresenta duas linhas de 

pensamentos que direcionavam as escolas nas reflexões iniciais sobre currículo. Bobbitt 

defendia que a escola deveria funcionar como uma empresa, isto é, o currículo deveria 

preparar o aluno para a vida adulta economicamente ativa, a escola deveria funcionar como 

uma empresa comercial ou industrial, voltada para a economia, a “eficiência”, seguindo a 

organização e os princípios da administração científica propostos por Frederick Taylor 

(SILVA, 2005, p. 22-23; LOPES; MACEDO, 2011, p. 22). Porém antes das ideias de Bobbitt, 

outro autor John Dewey, defendia que o currículo deveria valorizar os conhecimentos trazidos 

pelos estudantes (SILVA, 2005). 

As concepções de John Dewey correspondem ao que idealizamos ser a base do 

currículo na Proposta Pedagógica de Sociologia, conteúdos e atividades que venham das 

vivências trazidas pelas estudantes para serem observados com certo distanciamento, para ser 
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problematizado e desnaturalizado. Para isso trazemos Freire (1996) com a educação dialógica 

com respeito aos saberes dos educandos desenvolvendo a criticidade.  

Nesse momento nos reportamos a Silva (2005), pois esse autor de forma sucinta nos 

apresenta o que as teorias tradicionais do currículo consideram importante:  

Nas teorias tradicionais o importante é o ensino, a aprendizagem, avaliação, 
metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos. As 
teorias críticas são baseadas na ideologia, produção cultural e social, poder, 
classe social, capitalismo, conscientização, emancipação e libertação. As 
teorias pós-críticas buscam a identidade, alteridade, diferença, subjetividade, 
saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, 
multiculturalismo (SILVA, 2005, p.17). 

 

 Diante das definições das teorias apresentadas acima percebemos que para a realidade 

do CASE precisamos imergir nos ideais da teoria crítica do currículo, pois nossa práxis tem 

sua origem ideológica, na busca pela produção cultural e social para falarmos de classe social, 

relações sociais, no intuito de que as estudantes tenham uma tomada de consciência de si e de 

sua realidade, sua classe social.  

Percebemos a necessidade de aprofundarmos os conhecimentos sobre o currículo e suas 

teorias segundo Arroyo (2013): “Os currículos acumulam muitos saberes, mas sabem pouco 

dos adultos que ensinam e menos ainda das crianças, adolescentes e jovens que aprendem” 

(ARROYO, 2013, p. 71). Por que os currículos não sabem nada dos professores nem dos 

alunos? Acreditamos que a resposta para essa pergunta se encontra na falta da voz e da vez 

dos profissionais da educação na elaboração do mesmo.  

Procurando não seguir o caminho onde o currículo não sabe nada do estudante, Arroyo 

(2013) e procurando um currículo capaz de “modificar’ aqueles que o seguem nos 

questionamos parafraseando Arroyo (2013): por onde avançar para garantir o direito das 

estudantes do CASE, a saber-se? “[...] Aprender na escola os porquês de tantas formas 

inferiorizantes de pensá-las será uma forma de garantir seu direito a entender-se”? 

(ARROYO, 2013, p. 267).  

Nessa linha de pensamento Freire (1996) coloca que o verbo assumir é um verbo 

transitivo e que pode ter como objeto o próprio sujeito que assim se assume. [...] Para esse 

autor uma das tarefas mais importantes da escola-crítica é oportunizar momentos em que os 

estudantes se relacionando uns com os outros e com o professor, ensaiem a experiência de 

assumir-se (FREIRE, 1996, p. 41).  



55 

 

Ainda com relação às concepções de currículo encontramos Apple (2006) que ao falar 

sobre currículo nos convida a refletir sobre a origem dos conteúdos selecionados para o 

currículo chamando nossa atenção sobre quais “os interesses sociais e econômicos que 

serviram de base para a atuação dos especialistas em currículo”? (APPLE, 2006, p. 97). Ao 

selecionar o que deve ser ensinado a todas as pessoas, os especialistas em currículo estão 

colocando valores e princípios próprios, o que é bom e o que mau para todas as pessoas. 

“Segundo esse autor com a determinação do que ensinar, a escola controla as pessoas e 

controla também o significado das coisas determinando o “conhecimento legítimo”, 

determinam como correto os conhecimentos de algum grupo específico (APPLE, 2006, p. 98). 

O currículo com o poder de legitimar e controlar conhecimentos e pessoas respectivamente. 

Segundo esse autor, as escolas sobrevivem através de suas analogias com outras instituições 

(interesses sociais e econômicos), e através de suas metodologias, da avaliação no seu dia a 

dia, podem desempenhar o papel de criação ou conservação das desigualdades (APPLE, 2006, 

p. 99).  

Encontramos estudiosos que definem currículo como “tudo o que acontece na sala de 

aula, a grade curricular com disciplinas/atividades, cargas horárias, conjunto de ementas e os 

programas das disciplinas, os planos de ensino dos professores, as experiências propostas e 

vividas pelos alunos” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19). O currículo está presente em todos 

os ambientes, intra e extraescolar, e nesse sentido, abraçamos essas autoras ao colocarem que 

cada nova concepção de currículo, não traduz uma “nova” definição, pode ser apenas outra 

forma de esclarecimento para acrescentar algo às definições anteriores (LOPES; MACEDO, 

2011, p.19).  

Tal entendimento faz eco no nosso trabalho, visto que, almejamos apresentar uma 

Proposta Pedagógica para a disciplina de Sociologia que acrescente ao currículo já existente 

um caminho para intervir na vida dessas (desses) adolescentes, através do trabalho com 

valores, com a identidade, com a autonomia, criticidade, etc., provocando mudanças em suas 

vidas.  

Nos estudos desenvolvidos sobre o currículo através dos autores expostos acima 

procuramos destacar os ideais que acreditamos serem importantes para o trabalho com as 

estudantes do CASE. Nesse movimento de leituras e reflexões extraímos quatro categorias 

associadas ao currículo: cultura, identidade, cidadania e autonomia, não apenas para compor  

a proposta curricular, mas para trabalhar valores, como temas transversais contribuindo para a 

formação cidadã das adolescentes privadas de liberdade. Assim, procuramos traçar uma ponte 
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entre o currículo e as categorias elencadas como propulsoras de um trabalho colaborativo para 

o retorno das adolescentes e jovens ao convívio da família, da sociedade, da escola.  

 

2.2 As categorias do currículo  

 

2.2.1 Currículo e cultura 

 

A sociedade em sua evolução caminha para novas organizações, novas estruturas, novas 

culturas. Os estudantes que chegam às escolas também estão mudando, porque  o direito ao 

acesso à educação está se ampliando e alcançando as famílias das favelas, das periferias, cada 

um trazendo consigo seu capital cultural. Essas diferentes estruturas sociais e familiares que 

aportam às escolas nos instigam a nos reorganizarmos para atender adequadamente os (as) 

estudantes, inclusive aquelas e aqueles, privados (as) de liberdade. Na visão de Bernstein 

(2016), o professor que tem conhecimento como acontece seu fazer pedagógico tem mais 

facilidade para diversificar o tratamento dado à organização dos conhecimentos para que estes 

possibilitem uma orientação cultural ao currículo. Assim, vejamos a relação e a importância 

existente entre currículo e cultura.  

Bernstein (2016) esclarece o envolvimento da cultura com o currículo, através de uma 

linha do tempo. Essa autora coloca que em sua origem a palavra cultura se referia apenas ao 

cultivo da terra. Ao ampliar seu significado se referia também ao cultivo da mente humana. 

Foi apenas no século XX que as manifestações do povo, a cultura popular foi aceita mesmo 

que seja na perspectiva de embate entre a cultura predominante contra a cultura popular. 

Desejamos trabalhar aqui com a concepção de cultura como manifestação do povo que 

quando armazenada produz “capital cultural” Bourdieu (2007).  

Bourdieu (2007) destaca que quanto maior o capital cultural, mais o estudante tem 

facilidade para apreender os conteúdos trabalhados na escola e que cabe a esta equilibrar essa 

balança para que as oportunidades de aprendizagem sejam as mesmas. E para isso a escola 

precisa pensar no capital cultural da escola a partir do capital cultural de origem dos 

estudantes. 

Nesse sentido, Bernstein (2016) nos convida à reflexão com alguns questionamentos 

sobre como a cultura popular está sendo tratada e trabalhada nas escolas: como nossas escolas 

estão se comportando com relação aos valores e conhecimentos pertencentes à origem de seus 

estudantes? Que importância está sendo atribuída a esses conhecimentos, a essa cultura 
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popular? Será que essa cultura está sendo desvalorizada e barrada na porta das salas de aula, 

contribuindo para desvalorização também do nosso estudante? (BERINSTEIN, 2016). Nesse 

sentido, esta autora defende que:  

Se entendermos o currículo como um conjunto de práticas que produzem 
significados, ele pode ser concebido pelas escolhas entre possibilidades 
existentes dentro da cultural local. O currículo pode ser o espaço em que se 
concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados 
sobre o social e sobre o político. É por meio do currículo que certos grupos 
sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu 
projeto social, sua ‘verdade’. O currículo representa, assim, um conjunto de 
práticas que propiciam a circulação e o consumo de significados no espaço 
social e contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e 
culturais (BERNSTEIN, 2016, p. 3).  
 

Corroborando com as concepções acima, Arroyo (2013) defende que a cultura dos 

nossos estudantes é ativa, é aprendida no viver mais fora do que dentro da escola, então que 

podemos fazer para que essa cultura ativa seja reforçada dentro da escola? (ARROYO, 2013, 

p. 258). Este autor complementa que priorizar o conhecimento da história da infância, 

adolescência e juventude deve ser o ponto-chave das escolas ou propostas pedagógicas que 

priorizam que os educandos si conheçam como construção histórica, social, política, cultural 

(ARROYO, 2013). Nesse sentido ele indaga:  

“Será que as crianças, adolescentes e jovens que acodem às escolas se 
reconhecem nas formas históricas, científicas, artísticas, literárias, 
imaginárias de pensá-los? De maneira concreta, as crianças dos campos 
indígenas, negras, meninas, das periferias, de ruas se veem a si mesmas (os) 
como foram pensadas (os)? Com que forma de pensá-los se identificam e por 
quê?” (ARROYO, 2013, p. 252). 

 

As reflexões de Arroyo (2013) dialogam com as ideias defendidas por Bourdieu (2007) 

e Freire (1996) nesse contexto de cultura ativa de fora da escola a ser reforçada dentro da 

escola. Garcia e Moreira (2008) chamam a atenção que algumas vezes precisamos articular 

situações por vezes aparentemente divergentes de culturas, (cultura erudita prevista 

oficialmente nos currículos) e a cultura que informa a socialização primária dos alunos, que é 

o capital cultural de origem de Bourdieu. Enquanto Garcia e Moreira (2008) dizem que 

acontece algumas vezes, Bourdieu e Passeron (1992) afirmam que a cultura que predomina 

que tem prestígio e valor social é justamente a cultura das classes dominantes. O que se 

trabalha de cultura na escola são os gostos, os modos de vestir, de estar, de se relacionar deles, 
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que simbolizam a cultura erudita. Os valores e hábitos de outras classes podem ser qualquer 

outra coisa, mas não é a cultura (SILVA, 2005, p. 34).  

Nessa mesma perspectiva, Lopes e Macedo (2011) ligando a ideia de currículo com a 

inquietação sobre qual conteúdo escolher para ensinar, colocam que a pergunta mais 

importante não é “o que ou como ensinar”, mas por que alguns aspectos da cultura social são 

ensinados como se representasse o todo social? Como nos traz Bourdieu (2007). Quais as 

consequências da legitimação desses aspectos para o conjunto da sociedade? Isto é, como se 

sentem as estudantes estudando uma cultura que não reconhecem como se fosse delas? E 

quais as consequências desse fato? Seria a célebre frase que elas sempre repetem? (“Oia mulé, 

eu não queria vim pra essa escola não, só vim pra não ficar de tranca!”). 

Diante das colocações desse tópico fica para nós a convicção de que a cultura é uma 

porta de o acesso à escolarização, se a escola e os docentes entenderem a importância de 

permitirem que a cultura dos seus estudantes adentre as escolas.  Compreendemos assim, a 

importância em unir a cultura em suas mais diversas significações ao currículo na visão 

defendida por Arroyo (2013), Bourdieu (2007), Freire (1996) por Lopes e Macedo (2011), 

pois acreditamos que a “construção curricular é um processo do qual, professores e mesmo 

alunos podem ou devem participar em diferentes momentos” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 

25-26).  

 

2.2.2 Currículo e cidadania 

 

Para pensarmos um currículo que trabalhe para formação cidadã, buscamos inicialmente 

o significado deste vocábulo. De acordo com o dicionário online de Português, cidadania “é a 

condição de quem goza de direitos civis, políticos e sociais que garantem participação na vida 

política” (DICIONÁRIO ONLINE, 2018). Cidadania estabelece um estado de pertencimento 

de um indivíduo a uma comunidade – um país e o acesso aos direitos políticos, civis e sociais. 

Nesse instante, nos vem à mente: dentro dessa definição de cidadania, nos questionamos qual 

o sentido de “estudar, falar de cidadania” para adolescentes e jovens que cresceram à medida 

que se viram obrigadas a lutar pela comida, cuja “casa” minúscula é dividida entre grande 

número de pessoas, rodeados por esgotos, lixo, desde a mais terna idade? Nesse sentido, nos 

reportamos a Freire (1987) quando fala sobre “situação limite”, e o inédito viável, ou seja, 

buscarmos formas diferentes para trabalhar cidadania como algo possível. 
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Destacamos a proposição de Arroyo (2013) que nos impele a uma reflexão mais 

profunda deste termo ao nos instigar a vermos a cidadania como uma condição para alguns e 

um bem natural para outros: “Cidadania condicionada ou cidadania conquistada?” 

(ARROYO, 2013, p. 362). Para esse autor, há pessoas que nascem com cidadania, com o 

direito à cidadania, naturalmente, enquanto há outras que só serão reconhecidas como 

cidadãos se obtiverem bons resultados na escola, se forem organizados, cultos, civilizados, 

conscientes, críticos, etc., caso não consigam acompanhar essas diretrizes, não são 

reconhecidos e não se autorreconhecem como cidadãos, são os subcidadãos (as mulheres, os 

trabalhadores, os indígenas, negros, pobres das periferias, os privados de liberdade) 

(ARROYO, 2013). 

Essas colocações ecoaram no nosso subconsciente profissional ao relembrarmos de 

inúmeras vezes que orientamos as estudantes: “Estude! Se você não estudar, o juiz não vai dar 

progressão de medida”. “Estude! Se você não estudar, não vai ser liberada...” É a cidadania 

condicionada: Se você não for bonzinho...  

Este autor mostra que houve avanços nos últimos tempos no que se refere ao vínculo 

entre educação-conhecimento-cidadania. Obtivemos melhorias no que se refere ao acesso à 

escola, mas esse acesso não está sendo eficiente o bastante para a retirada dessa condição de 

subcidadãos os pobres, negros, indígenas, do campo e das periferias (ARROYO, 2013, p. 

362). Esse pensamento exprime a forma como os (as) jovens e adolescentes privados (as) de 

liberdade são vistos (as) e pensados (as) por terem praticado ato infracional. As pessoas 

costumam repetir: “Essas meninas não querem nada com a vida não, pra que trazer para a 

escola?” 

Destacamos na obra desse autor o que compete à escola enquanto descondicionante da 

cidadania condicionada:  

Assumir que pela escolarização reverteremos esses processos estruturantes 
da segregação cidadã de milhões de brasileiros, é ingenuidade política e 
profissional. É encobrir os processos, padrões reais políticos, econômicos 
que reproduzem a subcidadania dos coletivos pobres, negros, indígenas, dos 
campos ao longo de nossa história [...]. Ao menos que nos currículos de 
formação e de educação básica seja central conhecer esses processos 
(ARROYO, 2013, p.365). 

Não devemos alimentar o sonho de que com uma Proposta Pedagógica de sociologia a 

escola será capaz de livrar seus estudantes da cidadania condicionada. É o que complementa 

esse autor, uma história com tradição de séculos de preservação da segregação de pobres, 



60 

 

negros, indígenas, etc., não será revertida apenas com a ação isolada da escola. Segundo esse 

autor, a escola faz muito bem seu papel de descondicionante da cidadania se permitir aos 

adolescentes e jovens o direito de conhecer esses brutais processos de reduzi-los à condição 

de subcidadãos (Arroyo, 2013, p. 366). É importante que nossos estudantes se reconheçam na 

sociedade para através desse autorreconhecimento de si, lutarem para se tornar e ser 

reconhecido como cidadão de direito e não cidadão condicionante.  

Concordamos com Arroyo (2013) quando este afirma que uma das grandes 

contribuições da escola no sentido de trabalhar no currículo a questão da cidadania, vem da 

teoria crítica, ou seja, usar a pedagogia crítica para termos a sociologia crítica dos currículos, 

que é a politização da relação entre conhecimento-poder-cidadania.  Sem essa visão politizada 

e crítica, os estudantes não serão capazes de identificar o que está oculto nas frases que 

garantem “fazer de todos cidadãos” pela ‘qualidade’ da escola, sem oferecer o direito 

elementar a um currículo que os ajudem a entender-se como subcidadãos (ARROYO, 2013, p. 

367). Complementamos as colocações desse autor com um pensamento de Freire (2001), “a 

compreensão dos limites da prática educativa demanda indiscutivelmente a claridade política 

dos educadores com relação a seu projeto” (FREIRE, 2001, p. 25).  

 

2.2.3 Currículo e identidade 

 

Iniciamos esse tópico trazendo Freire (1996) quando aborda a identidade cultural 

formada pela dimensão individual e a de classe dos educandos, cujo respeito é fundamental na 

educação progressista e é nesse sentido que desejamos abordar currículo e identidade. 

Entendemos que a identidade se revela naquilo somos (filhos (as), pai, mãe, professores, 

artistas, etc.) ou através dos gostos pessoais (cores, sabores, músicas, vestimentas, etc.), mas 

também se faz e se apresenta como classe, a identidade da classe dos professores, dos 

estudantes na “assunção de nós por nós mesmos” (FREIRE, 1996, p. 42).  

Concordamos com Moreira e Câmara (2010) ao apresentar que a identidade não é uma 

coisa fixa, pronta, acabada, centrada, unificada e nem definitiva. E que ela está associada 

“com a diferença: o que somos se define em relação ao que não somos”, Isto é, quando 

dizemos que somos pernambucanos significa dizer que não somos cariocas (MOREIRA; 

CÂMARA, 2010, p. 43). Os autores complementam seu argumento com Silva (2000) a 

identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade e as duas são 

inseparáveis. [...] A identidade é aquilo que sou, e a diferença é aquilo que o outro é [...]. 
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Ambas são auto referenciadas, algo que remete a si própria. Assim, aquilo que somos servirá 

de referência para analisarmos e avaliarmos aquilo que não somos (SILVA, 2000, p. 76).  

Também concordamos com Silva (2000) quando expõe que “a questão da identidade, da 

diferença e do outro, é um problema social ao mesmo tempo em que é um problema 

pedagógico e curricular” (SILVA, 2000, p. 97). Ele explica que é um problema social porque 

as pessoas diferentes têm que conviver nessa sociedade repleta de diferenças. É um problema 

pedagógico e curricular porque as crianças, adolescentes e jovens nessa sociedade atravessada 

de diferenças, interagem com o outro (diferente) na própria escola, porque o outro é o outro 

gênero, o outro é a cor diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra etnia. 

Nesse contexto, para esse estudo vale destacar também o que Moreira e Câmara (2010) 

colocam sobre como lidar com as identidades e as diferenças na sala de aula. Para esses 

autores é importante que o estudante perceba a existência de preconceitos e descriminações 

que podem estar afetando suas experiências e a formação de sua identidade. [...] “é crucial que 

o/a estudante observe como em sua identidade se misturam aspectos que podem ser alvos de 

descriminação e opressão” [...].  

É nesse aspecto que buscamos trazer no currículo aspectos reflexivos quanto à 

identidade e avançando um pouco mais nos reportamos mais uma vez a Freire (1996) ao 

apresentar que  

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das  
mulheres jamais pode se dar ‘virgem’ do conflito entre as forças que 
obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos indivíduos e dos grupos 
e das forças que trabalham em favor daquela assunção   [...] (FREIRE, 1996, 
p. 41). 

Nessa perspectiva, encontramos Arroyo (2013) chamando a atenção da escola e dos 

docentes para que os educandos não passem o período da educação fundamental e média sem 

saber nada, ou saber pouco de si mesmo. Concordamos com esse autor quando coloca que 

“saberem-se ocultados é uma forma de saber-se” (ARROYO, 2013, P. 262).  Quando os 

estudantes vão conhecendo a si próprios, é possível para eles sentirem se aparecem ou não nos 

currículos e nos materiais didáticos.  

Entendemos que a questão de conhecer-se através do currículo defendida por  Arroyo 

une-se com a concepção freireana de assumir-se, e ambas fazem referência a identidade e ao 

currículo.    

As concepções relacionando o currículo à identidade representam aquilo que 

concebemos como ideal para compor a Proposta Pedagógica para ser vivenciada no CASE, 
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quando Arroyo (2013) e Freire (1996) valorizam a sociologia crítica para que o estudante 

conheça sua realidade, autorreconhecendo e assumindo-se enquanto Moreira e Câmara 

(2010), Silva (2000) defendem um currículo que trabalhe a identidade no respeito à diferença 

do outro.  

 

2.2.4 Currículo e autonomia 

 

Quando pensamos em autonomia nos vem à mente palavras como liberdade, 

independência, porém quando ligamos a autonomia à educação, a principal referência é 

Freire, quando escreveu Pedagogia do Oprimido (1987) e Pedagogia da autonomia (1996). 

Nessa última obra, Freire elenca várias atitudes para uma prática educativa que conduza a 

autonomia do docente e do educando. 

Freire embora não tenha criado uma “teoria curricular”, nos deixou um legado diverso, 

prático, humano, inspirador, o qual é tomado como referência em vários países do mundo. 

Destacamos o pensamento contido em Pedagogia da Autonomia – saberes necessários à 

prática educativa. Na busca pela autonomia do educador e do educando este autor faz 

desabrochar no profissional da educação reflexões como:  

[...] aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão 
crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural, 
respeito à autonomia do ser do educando, a luta em defesa dos direitos dos 
educandos, apreensão da realidade, a convicção que a mudança é possível, o 
saber escutar, consciência do inacabamento, respeito à autonomia do 
educando, o querer bem aos educados e a disponibilidade para o diálogo 
(FREIRE, 1996, p. 7-8).  

Nessa visão a autonomia do educando depende entre outras coisas de como ele é visto 

pela sociedade, pela escola, pelo professor. A educação colabora com esse processo quando é 

capaz de reconhecer o (a) jovem institucionalizado (a) em privação de liberdade, rompendo 

com as grades institucionais, enxergando-os (as) para além do delito praticado, buscando o 

contexto histórico em que se deu o ato infracional, procurando escutá-los (as) (SOARES; 

ALBUQUERQUE, 2016, p. 5).  

Entendemos que a autonomia em Freire não se resume apenas a uma ação, ela é um 

ideal de vida e de vivências que pode ser obtida com uma educação crítica e libertadora e esta 

depende do docente e do discente, depende da pesquisa, da rigorosidade metódica, do respeito 

aos saberes do educando, do reconhecimento e da assunção da identidade cultural, do respeito 
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à autonomia do educando, da disponibilidade ao diálogo, passando inclusive pelo querer bem 

aos educando.  Tomamos emprestado o pensamento de Freire (1996) quando diz que nós 

fomos feitos para aprender, ensinar, intervir, com um currículo ou com metodologias ativas, 

interativas e diferenciadas estaremos contribuindo com o desenvolvimento da autonomia 

(FREIRE, 1996, p. 145).  

Nos estudos realizados nessa etapa da pesquisa, constatamos as múltiplas formas, 

variações e aplicações do currículo. Destacamos e defendemos a concepção de que o que vai 

determinar o conceito de currículo está relacionado a fatores como: a valorização da cultura 

como forma de autoconhecimento e de reconhecimento de si no mundo. Acreditamos também 

no poder do currículo, que ao proporcionar o conhecimento, produz o empoderamento 

daquele que o detém. Com essas múltiplas aplicações, percebemos que o currículo pode ser 

adaptado às categorias que acreditamos serem indicadas para as estudantes do CASE. Assim 

como Lopes e Macedo (2011), acreditamos que um conhecimento é válido e legítimo se tem 

capacidade de contribuir para a libertação humana.  

Nesse contexto, apresentamos abaixo o currículo de sociologia adotado no sistema de 

ensino de Pernambuco, tecendo uma análise parcial sobre sua prática dentro da escola que 

atende adolescentes privadas de liberdade. Em seguida, fazemos um link dessas categorias ao 

currículo.  

 

2.3 Currículo de Sociologia adotado em Pernambuco e as Expectativas de 

Aprendizagens (EA) 

 
Este ano de 2020 não está sendo um tempo adequado para decisões referentes ao 

currículo porque o Brasil está passando por um daqueles momentos de grande reforma da 

educação, como aconteceu em momentos anteriores mostrados pela história, somando-se ao 

fato que fomos acometidos por um vírus (COVID19), que por sua letalidade, obrigou as 

atividades que aglomeram pessoas serem suspensas. Assim, há cinco meses que não temos 

aulas presenciais nas escolas, caso jamais visto por nossa geração. 

Nosso país aprovou desde o ano de 2017 a Base Nacional Comum Curricular e deu a 

moratória até 2020 para sua efetivação. Até o início do corrente ano não havia nada decidido 

com relação a essa implementação, mas esse documento foi exposto no capítulo anterior e 

será observado na elaboração da Proposta Pedagógica. Nesse contexto, trazemos em seguida 

os Parâmetros Curriculares para a Educação Básica do Estado de Pernambuco (2013a), e mais 



64 

 

especificamente os Parâmetros Curriculares de Filosofia e de Sociologia – Ensino Médio, que 

orienta os planejamentos no ano letivo em curso.  

Vale esclarecer que a utilização do documento acima como referência para os 

planejamentos e atividades didáticas na escola anexa ao CASE se dá porque acreditamos que 

as estudantes do CASE, ao retornarem para a sociedade, voltarão para as escolas do sistema 

de educação do Estado, e para isso, essas adolescentes precisam estar inseridas nesse 

currículo, motivo pelo qual não optamos por um documento curricular exclusivo para as 

estudantes privadas de liberdade. O direito à educação deve garantir a  preparação das 

estudantes para o retorno às escolas da comunidade, além de estimulá-las para a continuidade 

da vida estudantil.  

Os Parâmetros Curriculares de Filosofia e de Sociologia – Ensino Médio existem na 

forma impressa, o qual foi distribuído para todas as escolas do Estado, na época da sua 

implantação, bem como na versão on-line na página da Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco10. A versão impressa traz as marcas da Secretaria Estadual de Educação, da 

UNDIME – PE (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação /PE) e do CAED 

(Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), da Universidade Federal de Juiz de 

Fora.  

A versão impressa desse documento traz na apresentação que o objetivo do mesmo “é 

orientar o processo de ensino e aprendizagem e também as práticas pedagógicas nas salas de 

aula da rede estadual de ensino” (PERNAMBUCO, 2013a, p. 11). Ele esclarece que  trabalha 

com Expectativas de Aprendizagem (EA) dos estudantes, e nesse contexto a orientação é para 

acompanhar, diagnosticar as necessidades e as práticas educativas de aprendizagens (EA), 

aquilo  que esperamos que os estudantes aprendam com relação ao conteúdo, 

(PERNAMBUCO, 2013a, p. 11).  

Esta publicação está dividida em duas partes: a primeira destinada à disciplina de 

Filosofia (da página 15 até a 36); e a segunda parte, (página 37 a 58), dedicada à disciplina de 

Sociologia, a qual é composta por alguns subtópicos: I- Introdução: O ensino médio na 

legislação brasileira; II- As Ciências Sociais no currículo: o ensino de sociologia; III- Porque 

                                                           
10 “PARÂMETROS CURRICULARES – Administrador 22/01/2013 14:35h. Caro professor, com o 

objetivo de facilitar o acesso e apropriação dos Parâmetros Curriculares da Educação Básica de Pernambuco, 
para fins de estudo e consulta para planejamento escolar, a Secretaria de Educação disponibiliza abaixo a versão 
digitalizada dos referidos documentos: [...]”. Conferir 
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=36&art=1047. Acessado em 22/12/2019. 
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trabalhar com núcleos conceituais e temáticos: uma escolha teórica-prática; IV- Expectativas 

de aprendizagem.  

Na perspectiva do ensino de sociologia integrando as Ciências Sociais, os Parâmetros 

Curriculares de Pernambuco reproduz o pensamento de documentos do Brasil/MEC (2006) 

destacando o ensino de sociologia como espaço para formação do cidadão crítico, além de 

mostrar a necessidade do ensino dessa disciplina para “possibilitar a problematização dos 

fenômenos sociais” [...] (PERNAMBUCO, 2013a, p. 44). Esse documento esclarece que o 

ensino não se materializa com o domínio dos conteúdos, deve-se apreender o conceito como 

meio para se apropriar dos conhecimentos teóricos para a formação da visão crítica da 

realidade (IDEM). 

 

2.4 Parâmetros Curriculares de Sociologia em Pernambuco: uma análise parcial da 

proposta 

 

Para realizar o planejamento bimestral, os professores da disciplina de Sociologia como 

das outras áreas fazem a opção de consultar a versão online dos Parâmetros Curriculares de 

Sociologia de Pernambuco. Nessa modalidade, na página da Secretaria de Educação, há uma 

aba do lado direito intitulada: “Parâmetros na sala de aula”, e nesse espaço encontramos um 

caderno: CONTEÚDOS DE SOCIOLOGIA POR BIMESTRE PARA O ENSINO MÉDIO, 

com base nos Parâmetros Curriculares de Pernambuco contemplando as três séries do E. M 

(PERNAMBUCO, 2013b). Cada série apresenta os conteúdos divididos entre as quatro 

unidades bimestrais. Em uma espécie de tabela, há a indicação dos eixos/núcleos temáticos, 

os conteúdos e as expectativas de aprendizagens correspondentes. É um subsídio para o 

professor utilizar na realização do seu planejamento.  

Abaixo transcrevemos os seis eixos/núcleos temáticos seguidos do quantitativo das 

expectativas de aprendizagens correspondentes a cada eixo dos Parâmetros Curriculares de 

Sociologia – Ensino Médio:  

a) Sociologia e Sociedade: seis Expectativas de Aprendizagens (EA); 

b) Cultura, Identidade e Diversidade: cinco EA; 

c) Instituições Sociais, Política e Poder: oito EA (sendo que este eixo não contempla a 

primeira série do Ensino Médio); 

d) Trabalho, Estrutura Social e Desigualdades: seis EA; 

e) Cidadania, Democracia e Movimentos Sociais: dez EA;  
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f) Tecnologias e Sociabilidade na Época Contemporânea: seis EA. 

Em uma visão ampla são muitas EA para o número de aulas da disciplina de Sociologia 

(entre 40 e 41 aulas anuais, ou seja, uma aula semanal de 40 a 50 minutos), o que nos leva a 

trabalhar mais de uma EA por aula. Sabemos que essa possibilidade é exequível, porém 

quando pensamos que o professor tem 50 minutos, para trocar de sala, organizar a sala e 

acalmar a turma, para então dar início à aula, percebemos que esse tempo é bem pequeno. 

Outra dificuldade é quando a aula de Sociologia é a primeira, porque algumas vezes as 

estudantes atrasam e quando chegam à escola vão pegar o caderno e olhar para conferir se há 

recadinhos ou não. Superadas essas intercorrências, na contagem das aulas precisamos 

reservar algumas aulas específicas para as atividades avaliativas e de reensino. Vale salientar 

que a única ferramenta de apoio para o trabalho do professor nesta disciplina é o livro 

didático, que na maioria das vezes não contempla o conteúdo dos Parâmetros, ou apenas cita 

de maneira geral algumas EA. Tal fato pode ser observado dentro da escola do CASE, como 

também nas instituições da comunidade que não atendem ao sistema socioeducativo. 

Nesse contexto, trazemos como amostragem do Eixo 1 (Sociologia e sociedade), o 

conteúdo “A contribuição da sociologia para compreensão da vida social” e a EA4- “Analisar 

a relação indivíduo-sociedade, tendo em vista desenvolver uma atitude crítica-reflexiva sobre 

a produção e ação humana, em seus diversos contextos” (PERNAMBUCO, 2013a, p. 54). Da 

maneira como está colocada a EA4 a referência à relação entre indivíduo e sociedade, não são 

indicativos para análises da realidade dos estudantes, algo que os represente enquanto 

sociedade, deixando para o professor explorar ou não esse aspecto. Não identificamos 

nenhum ponto que faça referência à sociedade indígena, que está perdendo suas terras em uma 

luta desigual e desumana para manter as mínimas condições de sobrevivência em suas 

reservas.  

Guardamos conosco a ideia deixada por Freire (1996): para o desenvolvimento de uma 

atitude crítica é necessário o conhecimento apurado da “coisa” a se criticar, sem o qual não há 

como emitir um juízo de valor, ou seja, “O discurso teórico do professor deve ser tão real e 

concreto que se confunda com a vida prática dos estudantes a fim de poder exercitar a 

reflexão crítica (FREIRE, 1996, p. 39-41). Essa é a concepção que desejamos tornar como 

práxis com a Proposta Pedagógica de Sociologia no CASE. 
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3. O LÓCUS DA PESQUISA E UM PERFIL DAS SOCIEDUCANDAS 

 

Morreu mais uma menina 
Que falta de sorte 

Não traficava cocaína 
E recebeu pena de morte! 

Mais uma bala perdida 
Paciência 

Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência... 
(Gabriel O Pensador) 

 
 
 

No capítulo anterior abordamos a questão do currículo em algumas das suas múltiplas 

possibilidades, direcionadas para o trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Nesse 

capítulo trazemos a visão de adolescente, jovem e juventude utilizada nesse trabalho, 

descrevemos os lócus de pesquisa, o CASE e a escola; dissertamos sobre família que é um 

aspecto de grande relevância na educação formal e trazemos dados extraídos do questionário 

socioeducativo, acompanhado de comentários fruto da observação direta e de algumas leituras 

feitas.  

 

3.1 A concepção de adolescentes e jovens adotada nesse estudo 

 

Toda a extensão desse trabalho de pesquisa é dedicada aos adolescentes e jovens que 

estiveram ou estão em conflito com a lei e, por isso, encontram-se privadas de liberdade, 

também chamado de internação. Na realidade do CASE, o ECA é para nós um referencial em 

todos os aspectos, por isso, resolvemos assumir os critérios estabelecidos por ele para 

definirmos adolescente e jovem, optamos por não adotarmos as concepções da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), nem os critérios do Ministério da Saúde. Nesse sentido, 

“considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade” (CEDCA/PE, 2013, p. 9). Porém, 

quando necessário aplica-se as leis deste estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos 

de idade e nesse contexto, empregamos a expressão: adolescentes e jovens para nos 

referirmos às estudantes da escola anexa do CASE. Em outros momentos, em decorrência das 

leituras feitas, de uma forma “natural”, empregamos o termo juventude para nos referirmos 

aos adolescentes e jovens dessa pesquisa.  
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Nas reflexões sobre a duração desse período sob a responsabilidade do Estatuto, 

encontramos o estudioso Urresti (2011), o qual observou que na sociedade ocidental 

contemporânea há um enorme período que decorre da infância até a fase adulta, mas incutida 

nesse tempo, esse autor reconhece como muito pequeno o tempo deixado para dois segmentos 

bem diferentes: adolescência e juventude (URRESTI, 2011, p. 44). É nessa fase em que 

ocorrem as maiores mudanças na vida e no corpo da pessoa, logo, não deveria ter um período 

tão curto e passageiro como defende Dayrell (2003), citando Melluci; Fabbrini (1992):  

[...] A adolescência não pode ser entendida como um tempo que termina, 
como a fase da crise ou de trânsito entre a infância e a vida adulta. [...] Mas 
representa o momento do início da juventude, um momento cujo núcleo 
central é constituído de mudanças do corpo dos afetos, das referências 
sociais e relacionais. Um momento no qual se vive de forma mais intensa um 
conjunto de transformações que vão estar presentes, de algum modo, ao 
longo da vida (MELLUCI; FABBRINI, 1992, apud DAYRELL, 2003, p. 
42).  

Para Dayrell (2003), a juventude é o período de vivências mais intensas, acompanhado 

pelo surgimento e/ou pela mudança de aspectos que se refletirão em toda a vida, destacando 

que essas alterações sofrem a influência do meio social no qual o adolescente ou jovem está 

inserido. Quando a relação entre o espaço social e o adolescente ou jovem não acontece em 

condições de orientação e apoio, surgem conflitos existenciais e socioambientais que 

contribuem para que esse adolescente ou jovem entre em atrito consigo mesmo e com a 

sociedade, e como resultado, são levados para a internação. Nesse contexto trazemos abaixo 

uma descrição dos dois ambientes por onde as adolescentes circulam dentro da privação de 

liberdade.  

3.2 “Locus” dessa pesquisa: um CASE de Pernambuco 

 

De acordo com o SINASE o CASE deve apresentar, “arquitetura socioeducativa 

concebida como espaço que permita a visão de um processo indicativo de liberdade, não de 

castigo e nem de naturalização”. [...] Deverá também ter seu espaço físico adequado para 

possibilitar a mudança de fases do atendimento de acordo com as metas estabelecidas e 

alcançadas no plano individual de atendimento (PIA), (SINASE, 2006, p.51). Estas 

colocações aparecem no SINASE, na tentativa de uma definição sobre o que é um CASE, que 

também aparece como sinônimo de Unidade: “considera uma Unidade o espaço arquitetônico 

que unifica, concentra e integra o atendimento ao adolescente com autonomia técnica e 
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administrativa, com quadro próprio de pessoal para o desenvolvimento de um programa de 

atendimento e um projeto pedagógico específico” (SINASE, 2006, p.51). O SINASE 

estabelece que o espaço CASE deve:  

3) garantir o acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa de internação, podendo, para 
tanto, haver Unidade escolar localizada no interior do programa; Unidade 
vinculada à escola existente na comunidade ou inclusão na rede pública 
externa (SINASE, 2006, p. 59). 
 

Nesse sentido, o CASE, foi criado para integrar um atendimento completo ao 

adolescente e deveria conter dentro de sua área o prédio para o funcionamento da 

escolarização. Em Pernambuco isso é realidade, a escola encontra-se dentro do espaço físico 

do CASE, em alguns casos em condições bem deficientes, como o de Arcoverde, sendo a 

única exceção a unidade feminina, pois o espaço físico deste não comporta a escola. Assim, 

outra casa localizada em uma rua próxima ao CASE foi alocada e funciona a escolarização 

das meninas.  

Esse centro tem despertado a curiosidade e o interesse de alguns estudiosos e assim ele 

foi descrito por Soares e Albuquerque (2016):  

O CASE - PE funciona em um espaço com vários problemas estruturais e 
funcionais, negando o preconizado pela legislação. Ele está localizado em 
uma casa grande, de dois andares, em um bairro da cidade do Recife. Este 
espaço é o único em Pernambuco, para acolher as adolescentes em regime de 
privação de liberdade; tem capacidade para abrigar 20 jovens, porém a 
lotação chega a 40 (SOARES; ALBUQUERQUE, 2016, p. 1647).   
 

Nesse contexto, vamos retratar a estrutura física de um espaço institucional que acolhe 

adolescentes do sexo feminino nos dias atuais na cidade do Recife, entrecortado por algumas 

observações colhidas pela nossa observação.  

O CASE em estudo é uma casa alocada formada pelo andar térreo, primeiro e segundo 

andares, cercada por muros altos, alambrado de arame farpado e na parte voltada para a rua, 

esse arame é coberto com PVC. O muro alto é cortado por um portão largo para entrada dos 

carros e outro portão menor para entrada das pessoas, ambos de ferro pesado e uma pessoa da 

reserva militar (de várias patentes), controla o portão pequeno. Ao transpormos esse portão 

nos deparamos com um espaço pequeno, sem coberta com um espelho redondo. Uma grade 

de ferro dá acesso a uma sala minúscula que é a portaria decorada por um sofá de três lugares, 

uma mesa e alguns arquivos de ferro com uma pessoa, um ASE, para registrar os dados e 

recolher os pertences de todos que chegam. Nesse espaço há três outras salinhas, uma é cheia 
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de arquivos de ferro, outra guarda os pertences de todos que chegam, inclusive dos 

funcionários, e a terceira sala onde há um banheiro é onde se realiza a “revista” dos familiares 

nos dias de visita.  

Passando pela segunda grade encontramos um pátio descoberto em forma de “L” que 

parece abraçar o prédio da casa. No centro dessa área, antes funcionava uma piscina que 

apresentou problemas e precisou ser soterrada. Parte dos muros internos está com pinturas de 

grafite, fruto de uma oficina realizada com elas. Caminhando para o centro dessa área, do lado 

esquerdo avistamos um espaço coberto, com uma churrasqueira desativada, uma pia (onde 

algumas meninas lavam suas roupas) e um banheiro, e sob esse espaço, há duas mesas 

grandes acompanhadas por dois bancos de madeira em toda sua extensão.  

É nesse espaço que as adolescentes recebem as visitas, sobre essas mesas elas espalham 

as “comidas da rainha11” e os lanches12. Este espaço é pequeno, obrigando todos e todas 

compartilharem as refeições e os diálogos, os segredos e problemas de família, sem nenhuma 

privacidade, e à tarde o sol atinge diretamente esse espaço provocando um calor sufocante. 

Muitas vezes não há espaço suficiente para todas as visitas e as adolescentes improvisam 

espaços em bancos fora dessa área, buscando um local com sombra para desfrutarem da 

companhia da mãe, avó, irmãos, irmãs, filhos, filhas, namorados, namoradas, etc. Mesmo com 

as dificuldades de acomodação, esse é o momento mais importante e mais esperado por elas, 

rever a família é o que acalenta a vida nesse espaço. Aquelas que não recebem visitas não 

podem descer, embora algumas descumpram essa norma e desfrutem do convívio familiar da 

colega. Aquelas que não descem, ficam em seus quartos e através das suas janelas, apenas 

acompanham com olhares tristes e saudosos, o movimento e a alegria de quem está recebendo 

visita.  

O andar térreo dessa casa tem um terraço em “L” protegido por grades em toda sua 

extensão. Nessa grade fechada por cadeados enormes, dois ou três ASEs controlam o acesso 

ao terraço, onde, do lado esquerdo outra grade abre passagem para o refeitório, que é o 

terraço, organizado com duas mesas de madeira e dois bancos acompanhando as mesas. Mais 

ou menos no meio desse espaço, outra grade com outro ASE decide o acesso ou não às salas 

                                                           
11 “Rainha” é uma expressão usada por elas para chamar a mãe.  
12 Quando a família tem boas condições econômicas traz também lanche para a adolescente e é 

impressionante, e quase palpável, a alegria, o orgulho, a satisfação e a expressão de “poder” das adolescentes 
quando sobem para os quartos, carregando sacolas abarrotadas de guloseimas, biscoitos, salgadinhos, 
refrigerantes, iogurtes, etc. 
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da equipe técnica, coordenação, direção, secretaria, ambulatório, sala para atendimento 

individual, dois banheiros e um miniauditório.  

Retornando à entrada desse terraço, há mais uma grade que dá acesso aos outros 

andares da casa. Por uma escada em espiral estreita, escura e perigosa chegamos a outra grade 

onde um ou dois ASEs abrem os cadeados para entrarmos na salinha do primeiro andar, com 

uma janela à nossa direita, uma pequena varanda à esquerda e cinco quartos, com um 

banheiro em cada um deles. Nesses quartos há beliches de ferro, colchões, varais com roupas 

estendidas, amontoados de sacos, ventiladores e ultimamente lençóis amarrados nas grades 

fazem papel de porta, contribuindo para que o quarto proporcione um pouco de privacidade e 

também fique muito escuro e sem ventilação natural. Nesse espaço, elas compartilham não 

apenas o sono, mas o despertar, objetos de uso pessoal, maquiagens, roupas, calçados, os 

lanches trazidos pelas famílias, etc. Na maior parte do tempo o número de adolescentes é 

maior que o número de pessoas que o ambiente comporta e de camas, então algumas dormem 

sobre colchão no chão do quarto e em solidariedade muitas colocam seus colchões no chão 

também. A casa tem capacidade para abrigar 20 adolescentes, mas esse número quase sempre 

chega a 40 e ultrapassa. 

No final dessa salinha mais uma grade abre outro lance de escadas em espiral que dá 

acesso ao segundo andar. Lá, há outra sala, mais ASEs e quatro quartos bem pequenos, com 

varais de roupas, lençóis amarrados nas grades dos quartos e apenas um banheiro para atender 

a todas. Dessa sala, pelo nosso lado esquerdo, chegamos a um terraço em “L” com grades de 

onde podemos ver o movimento de passagem dos automóveis e dos pedestres (algumas 

meninas confessavam que neste local gostam de paquerar os “boyzinhos”).  

Ao adentrarmos nesse espaço e nos submetermos às normas de “segurança” não é 

possível não recordar Goffman (1974):   

 [...] marcada pela proibição à saída desse espaço com colocação de portas, 
paredes altas, arame farpado, onde todas as atividades do cotidiano são 
realizadas no mesmo local, subordinado a autoridade de alguém e na 
companhia de um grupo relativamente grande de outras pessoas, igualmente 
separados do mundo abrangente e estas atividades são rigorosamente 
estabelecidas por horários (GOFFMAN, 1974, p. 16-18).  

 
Este espaço também foi descrito por Foucault (2014):  

Na prisão o governo pode dispor da liberdade da pessoa e do tempo do 
detento; a partir daí, concebe-se a potência da educação que, não em um só 
dia, mas na sucessão dos dias e mesmo dos anos, pode regular para o homem 
o tempo da vigília e do sono, da atividade e do repouso, o número e a 
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duração das refeições, a qualidade e a ração dos alimentos, a natureza e o 
produto do trabalho, o tempo da oração, o uso da palavra e, por assim dizer, 
até o do pensamento, aquela educação que, nos simples e curtos trajetos do 
refeitório à oficina, da oficina à cela, regula os movimentos do corpo e até 
nos momentos de repouso determina o horário [...] (LUCAS apud 
FOUCAULT, 2014, p. 228). 

 

Embora o sistema seja socioeducativo, e o SINASE sinalize que as medidas 

socioeducativas devem proporcionar a superação de sua situação de exclusão para 

ressignificação de valores (SINASE, 2006, p. 46), o convívio com elas, conhecendo seus 

espaços, a organização de seus pertences, nos sentimos prisioneiros. Não há como não 

lembrarmos a torre mencionada por Foucault (2014) para descrever o Panóptico, cujo efeito 

mais importante é “induzir no detento um estado permanente de visibilidade que assegura o 

funcionamento automático do poder fazendo com que a vigilância seja permanente em seus 

efeitos, mesmo se é descontínua sua ação” (FOUCAULT, 2014, p. 195). É com base nesse 

autor que observamos que sistema com esta organização parece buscar modificar o 

“comportamento, treinar ou retreinar”, as adolescentes, é o acomodar a identidade, para 

transformar em uma identidade dominada que agrada a sociedade dominante.   

 

3.3 O outro “Locus” dessa pesquisa: a escola anexa do CASE 

 

Pela descrição feita acima percebemos que não há espaço para o funcionamento da 

escola no espaço físico do CASE, assim em outra casa também alugada funciona a escola. Em 

várias oportunidades consideramos esse fato um benefício para nós, porque conseguimos 

compartilhar com elas um ambiente mais tranquilo, harmonioso, silencioso, menos carregado 

de energias “pesadas”.  Esse fato traz benefícios para a escolarização, pois o tratamento dado 

a elas no ambiente da escola constitui-se de alguma forma de liberdade, para locomover-se, 

para falar e ser ouvida, para questionar, para discordar, para respeitar e ser respeitada, para 

dialogar, em uma perspectiva freireana. Mas em muitas oportunidades esse diferencial traz 

problemas para o andamento das atividades da escola, como por exemplo, a falta de carro para 

transportá-las até o espaço da escolarização.  

O espaço onde as atividades pedagógicas da educação formal acontecem fica em uma 

rua próxima ao CASE, mas tem o inconveniente das estudantes necessitarem de transporte 

para poder chegar lá. Os problemas advindos desse fato se revelam de maneiras diferenciadas, 

por exemplo: às vezes falta motorista, falta combustível, o carro quebra, todos esses fatores 
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interferem diretamente na presença das estudantes nas atividades da escola e, portanto, na 

garantia do direito dos dias e horas letivos.   

A casa onde funciona a escola foi arquitetada com cômodos no térreo e no primeiro 

andar. Também tem muros altos e um portão grande para garagem, um espaço onde o ou os 

carros entram e deixam as adolescentes13 em uma espécie de jardim, algumas plantas rasteiras 

e um frondoso pé de “aroeira14” que faz uma ótima sombra no terraço, principalmente à tarde, 

pois a casa é poente. Passando pelo terraço há três salas pequenas e conjugadas. Na primeira 

sala, do lado esquerdo de quem entra, há a sala da equipe docente. Seguindo em frente na 

segunda sala, uma porta “quebrada” é o espaço da Biblioteca (onde há poucos livros), em 

frente a essa sala, do lado direito, um único banheiro serve para os professores e professoras, e 

seguindo em frente, surge outra sala um pouco maior, com janelas imensas com basculantes 

(cujos vidros foram retirados) ocupando toda a largura dessa parede. Essa sala é usada como 

refeitório, auditório, sala de reunião e onde acontecem as aulas do projeto Passos para 

Autonomia, encontro do Yoga integral com a pedagogia Paulo Freire. Uma grade separa este 

ambiente da cozinha e do quintal onde há um frondoso pé de abacate.  

Retornando para a entrada da casa do lado direito há uma escada em “L”, no final da 

qual há uma grade que permanece fechada de cadeado durante as aulas. Essa grade dá acesso 

a três “quartos”, um banheiro e mais uma pequena sala. Nestes “quartos” funcionam as salas 

de aula, três turmas em cada turno, a primeira sala é espaçosa, porém a segunda e a terceira 

sala são pequenas, mal acomodando oito estudantes. No final do ano de dois mil e dezenove, 

todas as paredes da escola e até o teto, estavam com recados deixados pelas adolescentes: “só 

um alô”, muitas declarações de amor, (foto 1) muitas assinaturas para mostrar que passaram 

por ali, alguns recados com xingamentos... (foto 2) Esses “recados” também são deixados nas 

carteiras e nos cadernos dos “amores” e dos “desamores”. É interessante quando as 

mensagens chegam às pessoas certas, elas olham para a carteira ou o caderno e logo sabem 

quem escreveu, mesmo que não tenha assinatura e qual o sentido do que está escrito. Em 

outros momentos esses recados servem de motivo para choro ou muita raiva podendo até 

desencadear um conflito corporal.  
                                                           
13Até pouco tempo atrás elas chegavam algemadas e apertadas  em um carro pequeno (vinham cinco ou 

seis em um banco que só cabiam três). Foi uma luta, não apenas nossa, para pararem de algemá-las quando 
vinham para a escola. Às vezes elas vinham algemadas em grupo de três. As reclamações quanto ao aperto da 
algema eram tantas que certa vez quisemos experimentar e pedimos para ser algemadas, nesse momento 
percebemos que ao mexer as mãos as algemas apertavam cada vez mais os punhos, foi uma sensação dolorida e 
muito ruim. 

14 Planta medicinal usada para tratar diversas doenças como febre, reumatismo, úlceras, azia, gastrite, 
tosse bronquite, etc. 
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 As salas de aulas trazem a marca da prisão, pois suas portas são grades, pesadas, de 

ferro muito grosso, são usadas por uma questão de segurança, afirmam as pessoas 

responsáveis por esse setor. As salas são quentes e escuras, faltam janelas para iluminação e 

ventilação natural, a iluminação artificial e o uso dos ventiladores funcionam de forma 

precária. As carteiras daqui do anexo são de modelos e cores variadas e antigas, são sempre 

usadas, aquelas que foram descartadas por estarem velhas em escola da comunidade, então 

enviam para o CASE. 

A diretora da “escola certificadora” faz um esforço imenso para limpar e manter este 

ambiente agradável. Enquanto nós, equipe docente, procuramos fazer as salas de aula, um 

local humanizado, aconchegante e que lembre o ambiente físico de uma escola da 

comunidade, pois:  

Estudos mais recentes de Albuquerque (2003 e 2006), Albuquerque e 
Oliveira (2008), Soares e Albuquerque (2015), vem demonstrando que as 
grades impostas pela escola, sejam visíveis ou invisíveis, colocam barreiras à 
concretização do direito ao atendimento às necessidades básicas de 
aprendizagem e à construção de uma identidade cidadã (SOARES; 
ALBUQUEQUE, 2016, p. 2) 

 

Assim, procuramos colocar nas salas de aula e nas paredes do refeitório as produções 

das estudantes, as lâminas trazidas pelos professores para as aulas, cartazes das datas 

comemorativas, murais, etc., (foto 3) tentando amenizar as barreiras que interferem para uma 

escolarização digna e cidadã. (foto 4) Durante o horário da merenda, elas descem e a grade 

fica fechada com cadeado. Nesses poucos minutos, elas merendam, brincam, brigam, se 

escondem, paqueram, paqueram até com alguém que elas conseguem ver por uma minúscula 

abertura no portão de pedestre. 

 É do conhecimento de todos que estão na lida com as adolescentes a relação direta 

entre a qualidade da merenda e a frequência e o comportamento delas na escola. Quando o 

“sarro15” está saboroso, quando a comida está gostosa, após o intervalo elas voltam para as 

salas de aula com tranquilidade, com calma. Quando a merenda não está gostosa ou não é em 

quantidade suficiente, elas ficam zangadas, falam mal da escola e não querem retornar às 

aulas. Ao insistirmos muito no retorno às atividades pedagógicas, com muita delicadeza, 

usando o vocabulário peculiar: “vamos lá meninas, a ideia é uma só me ajuda aí”... Elas 

atendem, porém o fazem bastante irritadas e revoltadas e o rendimento nesses momentos é 

                                                           
15 “Sarro” é a palavra que elas usam para se referirem às refeições; na escola, é a merenda. 
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quase nenhum. Temos observado que a direção dessa escola certificadora16 se esforça bastante 

no sentido de garantir uma merenda de qualidade todos os dias, porém a dinâmica do sistema 

socioeducativo é diferenciada. Por exemplo, na escola não temos merendeira, não temos uma 

cozinha adequada, então a merenda que vem para elas só pode ser pronta: bolacha, fruta leite. 

Mas elas pedem a merenda igual a servida nas escolas do “mundão”.  

Outro item que mostra quem são as meninas é a relação familiar, a presença ou a 

ausência da família, provoca problemas nos resultados da aprendizagem.  

 

3.4 A relação família – escola das adolescentes e jovens do CASE 

 

Esses anos de convivência com as adolescentes e jovens aprendemos que a família ou 

mais especificamente a mãe, é sagrada para todas elas. Esse momento é tão especial que há 

entre elas uma espécie de “acordo”, no dia da visita ninguém briga, ninguém grita, ninguém 

bate grades17.  

Para observar a relação entre a família e a escola, buscamos apoio em Polonia e Dessen 

(2005), a família e a escola são instituições que servem para desencadear o processo evolutivo 

das pessoas, é a mola propulsora do sucesso escolar dos nossos jovens e adolescentes. 

   A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento das ideias, ideais, crenças, 

valores e a ética (POLONIA; DESSEN, 2005, p. 304). Para essas autoras:  

[...] o sucesso da parceria pais-professores está interligado à compreensão 
das diferentes questões que os envolvem na ação educativa, com respeito ao 
aluno e sua história escolar. Considerem que os pais e educadores têm uma 
relativa igualdade no impacto sobre a criança, compreendam que pais e 
educadores devem ser honestos uns com os outros e aprendam a se adaptar 
uns aos outros e a concentrar o seu investimento sobre a criança (POLONIA; 
DESSEN, 2005, p. 310). 

 

A responsabilidade da escola e da família para melhorar o desempenho das estudantes 

na escola é equiparada. Estamos convictos que para obtermos sucesso precisamos agir de 

mãos dadas, escola-e-família, porém na maioria das vezes isso não é possível porque a 

                                                           
16 No ano de 2019, para podermos oferecer o Ensino médio, a escola certificadora passou a ser outra e 

sentimos nessa mudança que a gestão abraçou a causa do sistema socioeducativo. 
17 Bater grades é uma ação que existe em todos os ambientes de privação de liberdade, pode acontecer 

individual (partindo de uma única adolescente), ou pode ser coletivo, vários quartos participam. Elas batem a 
grade dos quartos com força, insistentemente, cadenciadamente, provocando um barulho ensurdecedor e na 
maioria das vezes danificando a parede que sustenta a grade. Isso acontece quando algo muito sério está 
incomodando, é uma forma de chamar a atenção de todos para a dor, o sofrimento delas, é um sinal que “a casa 
está agitada”.  
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família, ou mais especificamente, a mãe, não aparece, não criou a filha, encontra-se presa, é 

usuária de drogas. Nesses casos a rede de apoio entre escola e os membros da própria família, 

não existem.    

As autoras acima recomendam também uma rede formada entre escola-família e poder 

público. Com políticas públicas que acolha, estimule e apoie a sobrevivência das famílias, 

bem como o fortalecimento dos laços afetivos, da autoestima e autoconceitos (DESSEN; 

POLONIA, 2007, p. 24), os resultados dentro da educação formal e do próprio sistema 

socioeducativo são mais positivos.  

No intuito de estreitar os laços entre a adolescente, a família e a escola, e cumprindo a 

orientação do calendário letivo da Secretaria de Educação do Estado, nós realizamos um 

encontro Família-Escola a cada unidade bimestral. Assim, trazemos as famílias para o 

ambiente escolar utilizando dinâmicas de quebra gelo, roda de conversa e apresentações sobre 

a escolarização, etc. Nesses momentos, percebemos que as famílias ficam muito distantes da 

escola. Muitas mães não sabem a série que a filha estudou ou estuda, não recordam a escola 

anterior, assim como desconhecem o funcionamento da escola anexa dentro do CASE. A falta 

de informação da mãe pode decorrer da base de formação dela mesma, não sabem como 

funciona a escolarização pela falta de experiência consigo mesma.  

Nesse contexto, Dessen e Polonia (2007) argumentam que uma das dificuldades para a 

integração família-escola acontece porque os pais, a família ou a mãe se sente intimidada 

diante da comunidade escolar. Esta situação é facilmente comprovada quando realizamos 

outro momento de encontro com as famílias ao final dos bimestres para entrega de boletins 

com as notas das estudantes, os familiares ficam retraídos e tendo conhecimento desse 

comportamento planejamos momentos de descontração com música, o atendimento individual 

e a presença da estudante e da mãe, em uma tentativa de aproximação entre família e escola.  

 

3.5 Perfil: quem são “as meninas”, sujeitos dessa pesquisa? 

 

O encontro com as adolescentes em restrição e privação de liberdade é sempre inusitado 

e faz brotar o desejo de conhecê-las, de enxergar o que há por trás desses nomes que não 

podem ser revelados, de onde são? Que idade tem? O que pensam da escola? O que pensam e 

como agem com relação à família?  

Nestes quase sete anos de prática docente com adolescentes privadas de liberdade não 

acalentamos a ideia de que existe um tipo, modelo ou estereótipo ideal de estudante, não 
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fazemos isso por não acreditar que elas possam ser excelentes estudantes, mas sim porque 

seguimos o caminho desenhado por Dayrell (2009), ao invés de construir um modelo 

preliminar do que seja a juventude, tudo que seja o aluno ideal e por meio dele analisarmos 

nossas alunas, nós buscamos conhecer as jovens com quem nos deparamos, identificando 

como elas se constituem enquanto adolescentes independentes do ato cometido. Assim, 

buscamos no Questionário Socioeducativo conhecer o lado que a sociedade não faz questão 

de enxergar.  

Esclarecemos que no desenvolvimento da metodologia explicamos o processo de 

elaboração e aplicação desse instrumento de pesquisa, e neste momento, coletamos e 

analisamos os dados de 194 Questionários Socioeducativos aplicados durante seis anos no 

CASE, organizados assim: no ano de 2014 aplicamos 09 questionários, no ano de 2015 foram 

50 questionários, 2016 foram 43, em 2017 foram 32, em 2018 foram 31 e em 2019 foram 23 

questionários, cujos dados foram computados e estão expostos abaixo.  

Destacamos ainda que o número de Questionários respondidos, 194, não representa 

exatamente o quantitativo de adolescentes que passaram pela escola, pois elas não eram 

obrigadas a responder. Como convidadas, algumas não aceitaram o convite para responder ao 

instrumento. Bauer e Gaskel (2014) chamam a atenção: como o estudo de uma parte pode 

fornecer referencial seguro do todo? Esses autores explicam que a representatividade traz a 

ideia do todo. “Quanto maior a amostra menor a margem de erro destas estimativas [...]” 

(BAUER e GASKEL, 2014, p. 41). Um quantitativo de 194 questionários corresponde a 95% 

do total e esse percentual, denota uma menor margem de erros na apuração dos dados dos 

questionários.  

Esclarecemos também que atualmente este instrumento é composto por 31 perguntas 

divididas entre as categorias família, escolarização e aspectos socioeconômicos, e optamos 

por analisar nesse estudo apenas aquelas que estão relacionadas com a escolarização e a 

família. Os demais serão observados em trabalhos futuros. 

Os primeiros itens do Questionário Socioeducativo são o nome, que por uma questão de 

segurança estão resguardados, seguido pela data de nascimento.  Em seguida perguntamos 

qual a cidade de nascimento da adolescente e a cidade onde morava ao ser apreendida. Como 

afirmamos anteriormente, este CASE é o único no Estado para acolher as meninas, desse 

modo recebe estudantes de várias cidades do interior, região metropolitana e da capital, 

distribuídas de acordo com a Tabela 2, a seguir.  
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Tabela 2. Cidades de origem das estudantes e a distância até o CASE (continua) 
CIDADE Distância de 

Recife/tempo 
Quantidade de 

adolescentes recebidas 
Araripina 684 km (9h e 49 min.) 3 
Arcoverde 256 km (3h e 14 min.) 5 
Barreiros 109 km (1h e 34 min.) 1 
Cabo de Santo Agostinho 35 Km (29 min.) 12 
Caruaru 135 km (1h e 29 min.) 6 
Juazeiro da Bahia 717 km. (10h e 17 min.) 1 
Nazaré da Mata 66 km. (56 min.) 2 
Olinda 6 km. (10 min.) 21 
Paulista 16 km. (16 min.) 6 
Palmares 122 km. (1h e 21 min.) 1 
Petrolina 713 km. (10h e 14 min.) 2 
Sirinhaém 76 km. (1h e 2 min.) 4 
Lajedo 195 km. (2h e 17min.) 3 
Gameleira 97 km. (1h e 6 min.) 1 
Maceió 259 km. (3h e 3 min.) 2 
Igarassu 28 km. (26 min.) 2 
Vicência 86 km. (1h e 15 min.) 1 
Passira 103 km. (1h e 30 min.) 1 
Ipojuca 51 km. (39 min.) 2 
Ilha de Itamaracá 45 km. (42 min.) 1 
Gravatá 86 km. (60 min.) 2 
Rio Formoso 88 km. (1h 2 14 min.) 1 
Custódia 337 km. (4h e 28 min.) 2 
Timbaúba 101 km. (1h 2 29 min.) 4 
Garanhuns 231 km. (2h e 51 min.) 4 
Bezerros 109 km. (1h e 17 min.) 1 
Moreno 33 km. (19 min.) 1 
Abreu e Lima 21,9 km. (40 min.) 1 
Jaboatão 21 km. (20 min.) 1 
Maragogi 135 km. (1h e 58 min.) 1 
Vitória de Santo Antão 53 k. (39 min.) 1 
Ribeirão 87 km. (1h.) 1 
Joaquim Nabuco 118 km. (1h e 19 min.) 1 
Belo Jardim 184 km. (2h e 8 min.) 1 
São Caetano 154 km. (1h e 40 min.) 1 
Brejo da Madre de Deus 204 km. (2h e 23 min.) 3 
Riacho das Almas 137 km. (1h e 40 min.) 1 
Limoeiro 78 km (1h e 7 min.) 2 
Goiana 62 km. (50 min.) 2 
Paudalho 42 km. (38 min.) 1 
Feira Nova 76 km. (1h.) 1 
Buíque 282 km. (3h e 37 min.) 1 
Santa Cruz 192 km. (2h e 7 min.) 2 
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Tabela 2. Cidades de origem das estudantes e a distância até o CASE (conclusão) 
CIDADE Distância de 

Recife/tempo 
Quantidade de 

adolescentes recebidas 
Salgadinho 116 km. (1h e 16 min.) 2 
Lagoa de Itaenga 65 km. (1h e 5 min.) 1 
Ribeirão 87 km. (1h) 1 
Pesqueira 214 km. (2h e 35 min.) 1 
Afogados da Ingazeira 377 km. (5h e 14 min.) 1 
Saloá 262 km. (3h e 20 min.) 1 
Recife --------------------- 55 
Não sabe --------------------- 08 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das distâncias obtidas em Rota Mapas (2020). 

 

Para um melhor entendimento elaboramos um gráfico organizando os municípios por 

região: interior, região metropolitana e capital. Vejamos os dados coletados representados de 

acordo com essa divisão, na figura 1 abaixo:  

 

Figura 1. Regiões de origem das estudantes 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

A importância de conhecer a cidade de origem delas é que esse fato está relacionado ao 

número de vezes que a família visita o(a) adolescente em privação de liberdade. O que nos 

chamou atenção nessa figura é que o número de adolescentes privadas de liberdade da cidade 

de Recife é menor que o número de adolescentes das cidades do interior, ou seja, mais 

meninas do interior do que da capital estiveram em privação de liberdade no CASE em 

estudo.  

Relacionando o dado acima às escutas que fazemos, percebemos que quanto maior a 

distância da cidade de origem para o CASE, menos as famílias, de menor poder aquisitivo, 
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realizam as visitas. Ficar sem visita significa que a adolescente fica “órfã” de atenção, de 

carinho, de apoio, mais vulnerável emocionalmente e “economicamente”. Esse último aspecto 

se refere ao lado material, isto é, sem visita a socioeducanda não recebe, por exemplo, 

material para higiene pessoal, não tem lanches. Nessa situação, a adolescente ou jovem fica 

dependendo da boa vontade das outras internas para usar um shampoo, um creme... Quando 

elas ficam muito tempo nessa situação se tornam melancólicas, faltam às aulas, e aquelas que 

conseguem ir até a sala de aula ficam impacientes, dispersas, revoltadas, nada interessa nem 

tem relevância para suas vidas.  

Um ponto importante nesse trabalho de pesquisa está relacionado à idade das 

adolescentes. Nosso intuito é identificarmos qual a idade em que há maior incidência de 

cometimento de ato infracional para adolescentes do gênero feminino. Nesse sentido, os 

dados colhidos estão colocados abaixo na Figura 2 que segue. 

 

Figura 2. Idade em que as adolescentes estavam presas 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

A idade de maior ocorrência de conflito com a lei sob a medida de internação acontece 

aos dezessete anos, sendo seguido pelo período de 16 e 18 anos. Um relatório publicado pela 

UNICEF em julho de 2015, na comemoração dos 25 anos de publicação do ECA mostra que 

72% dos adolescentes (meninos e meninas) em cumprimento de medida de restrição de 
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liberdade estavam entre 16 e 18 anos de idade (UNICEF, 2015, p. 3018), os dados coletados 

nos mostram que 65% das adolescentes privadas de liberdade estão entre 16 e 18 anos de 

idade, corroborando os dados da UNICEF. 

A cor da pele foi outro ponto levantado, então perguntamos como cada uma via a cor de 

sua pele. Nosso objetivo é identificar o quantitativo de adolescente que assume sua etnia. As 

opções colocadas são: branca, parda ou negra. Destacamos que deixamos as adolescentes à 

vontade para se expressarem, não contestamos quando a opção marcada não é condizente com 

a cor da pele da adolescente. Desse modo, cada uma se autodeclarou, conforme Figura 3 

abaixo:  

 

Figura 3. Cor da pele 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Os dados da figura 3 nos revelam que:  

a) O número de adolescentes pardas é maior que a soma das que se consideram brancas 

com as que se consideram negras;  

b) O quantitativo de adolescentes brancas representa menos de 20% do total de internas.  

Os resultados acima confirmam o que a mídia e outros estudiosos publicaram, os jovens 

que estão cumprindo medida de internação em sua maioria são pardos e pretos o que realça o 

quantitativo tão pequeno de meninas brancas.   

Gostaríamos de apresentar algo que não temos dados quantitativos para comprovar, pois 

é fruto da observação participante. O fato é que no momento em que as adolescentes 

                                                           
18 Os dados apresentados no relatório da UNICEF 2015 foram retirados do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, 
DMF/CNJ – Programa Nacional: A execução de medidas socioeducativas de internação. Programa Justiça ao 
Jovem. Conselho Nacional de Justiça 2012. 
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respondiam ao questionário ficávamos ao lado, calados e só nos pronunciávamos 

quando éramos solicitados por elas, procurávamos deixá-las tranquilas, à vontade, com 

cuidado para que nossa presença não interferisse nas respostas dadas. Ao responder esse 

item, muitas adolescentes que traziam olhos negros, cabelos crespos, lábios grossos, 

olhavam para seus braços (não tão escuros) e declaravam: “acho que sou parda” e 

assinalavam esse item. Como a cor da pele é algo que cabe a cada um se autodeclarar, 

não contestávamos a resposta. O preconceito racial é algo muito presente entre as 

adolescentes e jovens do CASE, houve ocasião que ouvimos de uma das adolescentes 

(branca de olhos claros) em uma roda de conversa: “Eu odeio negro”. Era um encontro 

do projeto Passos para autonomia [...] e nos próximos encontros através de leituras de 

livros de literatura, abordamos e tratamos o tema e na sala de aula o tema foi abordado 

através de um projeto interdisciplinar.  

O preconceito também se estende para a religião e nesse item perguntamos qual a 

religião que professam e os dados apurados se encontram na figura 4 abaixo. 

 

Figura 4. Religião das adolescentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Os dados expostos na figura acima mostram que a maior parte das adolescentes (45%) 

não pertence a nenhuma religião, mas elas acrescentam que acreditam em Deus, apenas não se 

identificaram com nenhum grupo religioso. Dentre as que têm religião, predomina a religião 

evangélica ou protestante.  

A próxima figura aborda um tema relacionado à categoria família. A figura materna 

para as adolescentes é muito importante, é a “rainha”, independente da presença ou não da 
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mãe nas visitas e na vida. Independente se a mãe está presa ou até mesmo se foi a própria mãe 

que iniciou a filha no caminho de conflito com a lei, o amor pela mãe é incondicional. Nesse 

contexto, resolvemos pesquisar sobre a presença ou convivência das adolescentes e jovens 

com a mãe, assim perguntamos com que elas haviam morado durante a infância, é uma 

pergunta aberta, o que possibilitou respostas bastante diversificadas. 

Como será possível observar na Figura 5, a seguir, a mãe é a pessoa com quem a 

maioria das adolescentes conviveu, mas esse quantitativo é de apenas 30%. A vó aparece em 

segundo lugar na convivência na infância. Fizemos a opção de usar o termo “vó” porque é 

assim que a maioria delas se expressa. O pai só aparece em quarto lugar, e nesse caso, 

representando aquilo que seria a formação de uma família “tradicional”. Tradicional não 

significa ideal, refere-se à constituição de família que predominava há algumas décadas. 

 

Figura 5. Convivência familiar na infância 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 
 

A pergunta se referia à convivência na “infância”, mas algumas insistiam: “meu 

marido”. Nas reflexões sobre essa resposta deduzimos que: elas iniciaram a vida sexual tão 

cedo que entendem o marido como a pessoa que as educou19. Um artigo de Nequice (2014) 

baseado em dados do relatório da UNICEF (2011b) apresenta que em relação à situação 

mundial da infância, “a região da América Latina e do Caribe, mostrou a maior população de 

                                                           
19 Nesse momento recordamos quando uma dessas adolescentes que respondeu “o marido” narrou: 

“professora, quando eu fui morar com meu marido eu era tão bobinha que eu não sabia ver as horas no relógio e 
nem sabia sobre as estações do ano, fui criada pela minha vó que não me ensinou nada. Foi meu marido que me 
ensinou tudo”. 
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meninas adolescentes que afirmaram ter tido a sua primeira relação sexual antes dos 15 anos” 

(NEQUICE, 2014, p. 45).  

Um dado da figura 5 despertou nossa atenção para outro ente familiar, o filho, que é 

citado quando perguntamos com quem elas conviveram na infância e adolescência: pai, mãe e 

filho ou vó e filho, mas como o percentual foi mínimo, não incluímos na Figura 520. Embora o 

filho não tenha aparecido na figura, o dado nos instigou a perguntarmos se elas tinham filho e 

a idade com a qual foram mães. Como apresenta André (2005), a pesquisa etnográfica utiliza 

um instrumento aberto e flexível aonde os dados investigados vão sendo constantemente 

revistos e reformulados, assim no ano de 2017, introduzimos no Questionário o item que faz 

referência à maternidade. Salientamos que tal pergunta não tinha e não tem como objetivo 

observar o dado associado à convivência com filho durante a adolescência da mãe. Nossa 

intenção é refletir se há influência da maternidade precoce no afastamento ou abandono da 

escola.  

Analisando esse dado obtivemos os seguintes resultados: dos 194 questionários 

respondidos, 94 não apresentavam esse item, são aqueles que foram realizados até o ano de 

2016. Entre os anos de 2017 e 2019, contamos 100 questionários, dos quais, 77 adolescentes 

responderam que não têm filhos e 23 responderam que têm filhos. Assim, podemos dizer que 

a maternidade é um fator que caracteriza 23% das adolescentes privadas de liberdade, 

conforme Figura 6 abaixo. 

 

Figura 6. Percentual de adolescentes com filhos 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

                                                           
20 Gostaríamos de esclarecer que no segundo semestre do ano de 2016, ao retornarmos do recesso, 

recebemos três estudantes grávidas, uma com 16 anos e duas com 20 anos, sendo que uma destas tinha três filhos 
e a outra tinha quatro filhos. Tal situação nos “chocou”, no sentido de tão pouca idade e tantos filhos, e foi a 
partir daí que introduzimos no nosso instrumento essa pergunta: “você tem filhos? Quantos? Com que idade?”. 
Talvez se essa pergunta tivesse sido introduzida desde o início da coleta desses dados, esse percentual fosse 
maior. 



85 

 

 

Observamos que do total pesquisado, apenas 23% estudantes tem filho. Mas, 35% delas 

se encontravam no ensino fundamental anos iniciais e 65% no ensino fundamental anos finais, 

nenhuma estava no ou havia concluído o ensino médio.   

Sabemos que a gravidez é uma das situações de vulnerabilidade das nossas 

adolescentes. Os itens constantes nesse instrumento de pesquisa ainda nos possibilitaram 

afirmar que os 35% que estavam no ensino fundamental anos iniciais têm entre 16 e 20 anos 

de idade e se encontram com defasagem de idade e série, porém, em uma visão ampla, não 

identificamos influência desse fato com o abandono, vendo para isso a necessidade de 

aprofundar a pesquisa.  

A partir da figura abaixo estamos averiguando os dados relacionados à medida 

socioeducativa. Nossa pergunta é: essa é sua primeira medida socioeducativa? O resultado 

aparece na Figura 7 abaixo: 

 

Figura 7. É sua primeira medida socioeducativa? 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Considerando que elas estejam falando a verdade e esta seja a primeira medida, chama 

nossa atenção o número gritante de adolescentes que está cumprindo como primeira medida a 

internação. De acordo com o Art. 122 do ECA, a internação só poderá ser aplicada quando: I 

– tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; II – por 

reiteração no cometimento de outras infrações graves; III – por descumprimento reiterado e 

injustificável da medida anteriormente imposta. Ainda, no inciso segundo temos: § 2º Em 

nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada (CEDCA/PE, 

2013, p. 63). O Brasil a justiça é muito punitiva, a prisão é vista como caminho para qualquer 
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tipo de infração. Acreditamos que a medida de prestação de serviço, com 

acompanhamento sistemático, poderia produzir mais efeitos benéficos que a internação, 

com a observação de horários, pontualidade, compromisso e responsabilidade no 

cumprimento dessa medida. 

Realizar comentários sobre essa pergunta faz surgir um turbilhão de recordações de 

diálogos com as estudantes. Despertou nossa atenção o fato que a maioria desconhece o 

significado do termo “medida socioeducativa”, têm consciência apenas que estão “presas”. É 

necessário, oralmente, reformulamos a pergunta: “Esta é a primeira vez que você foi 

conversar com o juiz ou juíza para determinar o tipo de medida que você vai receber? Nas 

conversas informais percebemos que elas não desconhecem apenas o sentido de medida 

socioeducativa, grande número delas considera como medida socioeducativa apenas a 

internação, a semiliberdade, a liberdade assistida ou a prestação de serviço não são medidas.   

A próxima pergunta do instrumento visa identificar qual o ato infracional cometido que 

levou a adolescente à privação de liberdade. As respostas são apresentadas na Figura 8 

abaixo. 

 

Figura 8. Tipo de ato infracional 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Na análise da figura acima observamos que o ato infracional mais cometido pelas 

adolescentes é o roubo. Em segundo lugar apareceu a categoria “outros” e, em terceiro lugar, 
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tráfico. Em quarto e quinto lugares aparecem, respectivamente, homicídio e tentativa de 

homicídio.  

O que podemos apreender de tais dados? Os resultados obtidos nesse quesito 

apresentam semelhanças aos resultados constantes no relatório da UNICEF (2015). 

Observando os resultados da nossa pesquisa e traçando um paralelo como o referido relatório, 

observamos que os dados são semelhantes (roubo seguido pelo tráfico e o homicídio, tentativa 

de homicídio e furto). Uma ressalva é que no nosso trabalho surge um item não constante no 

documento da UNICEF (2015), “outros,” como tipo de ato infracional. Que “outros” tipos de 

delitos elas cometeram que as levaram a restrição ou privação de liberdade? No momento em 

que elas respondiam o instrumento e marcavam essa alternativa, nós perguntávamos “o que 

você fez?”As respostas para “outros” foram bastante inusitadas e as transcrevemos aqui: i – 

brigou com uma garota da escola; ii - danos ao patrimônio público (quebrou a TV do abrigo); 

iii – brigou com o ASE do abrigo; iv – brigou com a coordenadora do abrigo; v – foi com a 

amiga brigar por causa do namorado dessa amiga; vi – lesão corporal; vii – brigou por causa 

do namorado; viii - desacato a autoridade (não obedeceu ao policial); entre outros. Nesse 

contexto, não há clareza sobre os agravantes para “outros”, que possam justificar a indicação 

de internação. 

Desconsiderando os atos cometidos em “outros”, o tráfico surge em segundo lugar e 

observamos também que a maioria desses casos a “boca de fumo” está na porta da casa, 

quando não está dentro do lar, isso significa que elas crescem vendo, ouvindo, convivendo 

com as drogas como se fosse normal. Em sua pesquisa Barbosa (2015) apresenta que mesmo 

não sendo a única motivação para a ocorrência de crimes, o consumo é um elemento relevante 

para as análises dessas práticas, principalmente entre os jovens (BARBOSA, 2015, p. 72-73).   

E os motivos se diversificam, há relato de uma adolescente que foi “criada para traficar para a 

mãe”. A frase que costumávamos ouvir dessa jovem era: “eu só gerava para minha coroa”. 

Essa adolescente precisou se entregar à polícia para preservar sua vida e ao chegar à escola 

nos confidenciou: “- tô com medo da minha coroa porque não vou poder mandar as coisas pra 

ela lá (a mãe encontrava-se presa também). 

Observamos que o ato contra a vida, homicídio, aparece em terceiro lugar, 14%, e na 

análise desse resultado concordamos com UNICEF (2015) quando coloca que alguns “setores 

da sociedade querem responsabilizar os adolescentes pela violência. Na verdade, as sentenças 

de morte recaem todos os dias sobre os adolescentes, particularmente os negros/pardos e 

pobres em todo o país” (UNICEF, 2015). 
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O ato infracional cometido que não apresenta atentado à vida: roubo, tráfico, furto e 

outros, quando levam à privação de liberdade são indicativos de um tempo de internação 

menor (quatro, cinco, seis meses).  Esse fato traz como consequência o rodízio que citamos no 

primeiro capítulo, fazendo com que o número de estudantes não inseridas nos censos federal e 

estadual seja grande. Os dois atos que pressupõem maior tempo de duração na privação de 

liberdade são a tentativa de homicídio e o homicídio. Se somarmos os resultados referentes a 

esses dois atos (22%), não ultrapassam o total apurado com o ato infracional colocado em 

primeiro lugar (roubo, 28%). Um fato que ameniza nossa angústia com relação ao fato dessa 

permanência prolongada na internação é que 95% das adolescentes e jovens saíram com o 

nível de ensino bem maior do que aquele com o qual entraram na escola anexa do CASE, tal 

fato nos traz uma satisfação enorme. E assim como Volpi (2015) compreendemos que as 

adolescentes e jovens do CASE não estão em situação irregular, as condições de vida a que 

estão submetidas é que são irregulares (VOLPI, 2015, p. 62). 

A próxima pergunta tem como objetivo conhecer de que forma as estudantes concebem 

a ação dessa medida (internação) em suas vidas. Será que elas acreditam que a privação de 

liberdade traz benefícios para suas vidas? Os dados colhidos são apresentados na Figura 9 

abaixo: 

 

Figura 9. Essa medida ajudará você na socialização? 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Na observação dos dados vemos que o número de adolescentes que acreditam que a 

privação de liberdade traz benefício para sua vida é grande, 73%. Apenas 18% das 

adolescentes e jovens não veem benefícios na medida de internação.  
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O resultado desse item nos deixou intrigados, pois um número grande de adolescentes e 

jovens reclamam incessantemente da vida no CASE, “Que ali não é lugar pra ninguém não!” 

e, no entanto, acreditam que a privação de liberdade interfere beneficamente em suas vidas. 

Mas recordamos que na observação participativa ouvimos das estudantes que essa “medida é 

um livramento”, porque “afasta” de coisas ruins como as companhias erradas e protege das 

ameaças dos concorrentes no comércio de entorpecentes. Outro dado interessante que 

identificamos na observação participativa foi: “aqui eu estou frequentando a escola, lá no 

‘mundão’, eu não ia para a escola não”. Nessas palavras encontramos o oposto daquelas que 

falavam que “vinha para escola para não ficar de tranca”.   

Acreditamos que com esses posicionamentos contraditórios elas expressam sua pouca 

consciência da condição de desigualdade social de que são alvo. A privação de liberdade é 

horrível, mas para muitas é apenas nessa condição, que desfrutam do direito à saúde 

recebendo assistência médica, odontológica e psicológica, frequentam a escola e recebem um 

mínimo de cidadania através da aquisição dos documentos pessoais: a carteira de identidade, 

o Cadastro de Pessoa Física (CPF), a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Em 

momentos assim, comprovamos a necessidade de políticas públicas para efetivar o mínimo de 

dignidade e cidadania aos nossos adolescentes e jovens, sem que eles (as) precisem estar em 

privação de liberdade para isso. 

A escassez de condições para uma vida digna também foi observada através do fato de 

que se repetiu algumas vezes, quando adolescentes que fugiram durante a internação e nesse 

período engravidam, então optavam por “se entregar”, ir até a polícia. Diante de tal situação 

perguntamos diretamente, porém de maneira informal, por que elas haviam se “entregado”, 

por que voltar para o CASE? A resposta nos surpreendeu: “aqui pelo menos a gente faz o pré-

natal direitinho”. Justificamos essa observação nos reportando a André (2005), quando expõe 

que na pesquisa participante o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 

estudada. 

Na apuração dos dados há o grupo que respondeu que essa medida “não” ajuda em nada 

e explica que a privação de liberdade traz revolta porque afasta da família, porque ninguém se 

melhora “por estar presa”. E que “aqui dentro” (no CASE) eles misturam meninas que 

cometeram todo tipo de “crime” (palavras delas). Ficamos sensibilizados quando uma nos 

respondeu com uma pergunta: “a pessoa presa, passa muito tempo, e não muda?”. E, 

levantando os olhos, oralmente completou: “se não muda de um jeito, muda de outro”... 
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Nesse momento as perguntas estão inseridas na categoria escolarização e movidas pela 

“célebre” expressão: “eu só vim pra essa escola pra não ficar de tranca”, perguntamos: 

 “Você gosta de estudar? Por quê?” Qual       a última série ou ano que você concluiu? O 

intuito é que de posse de tais respostas possamos encontrar explicações para a relação delas 

com os estudos.  

Nesse contexto, recordamos o trabalho de Onofre (2014) realizado com pessoas 

maiores de idade, mas que trouxe abordagens que podem enriquecer o Questionário 

Socioeducativo com questionamentos mais diretos e pertinentes sobre o comportamento 

das estudantes do CASE com a escola. Por exemplo: qual a idade de ingresso na escola? 

Qual o motivo da interrupção escolar? (ONOFRE, 2014, p. 114-116), etc. Guardando o 

aprendizado para o futuro, trazemos as respostas colhidas em nosso trabalho na Figura 

10, abaixo: 

 

Figura 10. Você gosta de estudar? 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Com relação ao quantitativo de respondentes dessa pergunta, esclarecemos que ela 

passou a fazer parte do Questionário Socioeducativo a partir do ano de 2017, realizamos 

essa alteração respaldada nos estudos de André (2005) com a pesquisa etnográfica.  

Na análise dos dados da figura 10 percebemos que 80% delas responderam que 

gostam de estudar. Este resultado nos deixou intrigados, pois um dos motivos que 

originou o problema dessa pesquisa foi a constância com que elas repetiam: “Oia mulé, 

eu só vim pra essa escola pra não ficar de tranca”. No entanto, a maioria declara que 

gosta de estudar. Essa contradição nos instigou a buscar por explicações e através da 

pesquisa bibliográfica encontramos Lara (1987) defendendo que a pergunta deveria ser: 
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“o que você não gosta na escola?”. Segundo essa autora, devemos observar que o que elas não 

gostam são as regras para o uso do fardamento, a rigorosidade dos horários de entrar na aula, 

hora certa para a merenda, fazendo todos os dias as mesmas coisas nos mesmos horários 

(LARA, 1987, p. 7). 

A colocação apresentada pela autora acima nos trouxe uma explicação que ao 

refletirmos podemos facilmente observar no cotidiano da escola anexa ao CASE, quando elas 

chegam e algumas não aceitam ir para as salas de aula, ficam no terraço, observando o 

“nada”, e quando nós insistimos para que elas se dirijam para as salas de aula, elas 

respondem: “vá indo que nós sobe já” e assim acontece.  

Outro momento que as concepções dessa autora se aplicam é com relação ao uso do 

fardamento, é muito comum vê-las com a farda jogada sobre o ombro enquanto trajam suas 

roupas e quando solicitamos para que ponha a blusa da farda elas afirmam que estão com a 

farda, mesmo que seja no ombro. Nessa linha de pensamento encontramos Dayrell (2009) 

quando explica que os “jovens ostentam os seus corpos e neles as roupas, as tatuagens, os 

piercngs [...], demarcando identidades individuais e coletivas, além de sinalizar um status 

social almejado” (DAYRELL, 2009, p. 19). 

No contexto daquelas que responderam que gostam de estudar encontramos várias 

justificativas que nós resumimos e apresentamos abaixo: 

1. Para ajudar minha mãe; 

2. Porque é bom para o futuro; 

3. Porque gosto de ler e escrever; 

4. Porque distrai a mente; 

5. Para recuperar o tempo perdido; 

6. Para aprender mais 

7. Gosto, mas tive que sair da escola para cuidar dos meus irmãos enquanto 

minha mãe viajou para cuidar da minha vó com câncer; 

8. Sim e não, porque sou estressada e fui criada vendo as pessoas baterem nas 

outras e então eu fico querendo “ir pra parada”.  

Apesar de “gritarem em alto e bom som que só vêm para a escola para não ficarem de 

tranca”, percebemos que elas confiam na escola e sabem que nela há “possibilidade de um 

futuro melhor, para aprender mais, recuperar o tempo perdido e para ajudar a mãe”. Essas 

expressões nos remetem a Accardo (2008) quando Sébastien “[...] não esconde o fato de que 

era difícil suportar essa ansiosa tensão que carregava e que muitas vezes acompanha o projeto 
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de ascensão social” (ACCARDO, 2008, p. 596), nossas estudantes também alimentam o 

desejo de “terminar ‘meus estudo’ para ajudar minha mãe”. 

Dentre aquelas que responderam que “não” gostam de estudar, transcrevemos 

abaixo algumas justificativas apresentadas: 

a) Hoje não gosto mais “eu era muito empenhada foi a quadra da escola que me 

atraiu pro caminho errado”; 

b) Os professores do mundão são muito ignorantes. Os daqui são diferentes 

ensinam bem;  

c) Não tenho paciência, sou estressada, sou preguiçosa; Gosto de estar na rua; Não 

sei explicar, nunca pensei sobre isso.  

As justificativas acima são consequências das lacunas deixadas pela família, pelo 

Estado e pela escola. Nenhum dos responsáveis citados se mobilizou para ajudar no 

sentido de que esse encontro com a turminha na quadra da escola tivesse outro 

direcionamento. A falta de condições da própria família, das políticas públicas, o 

somativo desses fatores, permitiu a vida “nas ruas”, uma porta de acesso para o conflito 

com a lei. Nenhum argumento apresentado está relacionado à falta de capacidade delas, 

mas sim, a desigualdade de condições econômicas e sociais das quais são vítimas. 

Nesse contexto perguntamos o que uma escola deveria ter para ser boa? A 

resposta aberta nos permitiu conhecermos o que elas desejam que a escola apresente. O 

item mais votado para que a escola seja boa, é que ela tenha bons professores. Algumas 

respostam mostram que para as estudantes tudo depende do modo como os professores 

tratam os alunos desde os primeiros dias de aula. E nesse momento recordamos Freire 

(1996) quando aborda que ensinar exige entre outras coisas, respeito aos saberes dos 

educandos, a aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, o respeito 

à autonomia do educando, saber escutar, querer bem aos educandos. 

Mas elas também expõem seus desejos com relação à escola: a escola deveria ter 

uma quadra, material didático, aulas práticas de computação, aulas de violão, dança, 

música, teatro, oficinas de desenho e pintura, aula passeio, natação, capoeira, boa 

estrutura (ventiladores funcionando), equipamentos e merenda (“se tivesse merenda eu 

vinha todos os dias”, palavras de uma das participantes da pesquisa). O que elas 

esperam que a escola apresente é o mínimo que essa instituição deve conter para 

cumprir seu papel, com a participação de profissionais comprometidos em uma escola 

substantivamente democrática na busca de uma educação de qualidade.  
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Com a próxima pergunta do questionário buscamos complementar ou não esses dados, 

então, perguntamos qual a última série que elas concluíram. E os resultados estão 

apresentados a seguir na figura 11:   

 

Figura 11. Qual o último ano ou série que você concluiu?  

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 
A aferição dos dados na Figura 11 revela que, do total de meninas em privação de 

liberdade, 54% cursaram o sexto ano, mas por algum motivo não chegaram a concluir.  O 

início do sexto ano significa o contato com vários professores, às vezes um por disciplina, 

aulas de 50 minutos, onde o tempo é pouco para fazer a frequência, quase não há espaço para 

estabelecimento de vínculos nem de perceber as ausências. Com relação ao corpo e a 

identidade, por exemplo, as mudanças também são inúmeras e para superá-las é necessário 

presença, atenção, diálogo, escuta e afetuosidade entre professor e estudante e entre família e 

adolescentes e jovens. Quando um desses lados falha ou os dois falham, é fácil enveredar pelo 

caminho do conflito com a lei.   

Por essa razão, quando chegam à escola anexa do CASE aos 15, 16 anos estão no sexto 

ou sétimo ano, quando deveriam estar na conclusão do ensino fundamental (nono ano). Nesse 

sentido, dizemos que elas apresentam distorção ou defasagem idade-série, quando a diferença 

entre sua idade e a idade prevista para a série, é de dois anos ou mais (UNICEF, 2015, p. 17). 

Um resultado semelhante a esse de abandono da escola na quinta série ou sexto ano foi 

observado por Onofre (2014) que explica tal resultado como não sendo uma característica 

apenas da população privada de liberdade, essa autora justifica que a 5ª série ou 6º ano é a 

época das contradições entre saber e fazer docente, tornando essa fase do ensino fundamental 
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a que ocorre o maior índice de abandono da escola (DIAS-DA-SILVA apoud 

ONOFRE, 2014, p. 116). 

Outro dado digno de menção se refere àquelas que não são alfabetizadas, que embora seja 

um número pequeno em relação ao todo, na prática, esse número é constante, não param de 

chegar adolescentes que aos 15-16 anos não são alfabetizadas, isto é, motivo de bullying. No 

início das nossas atividades como coordenadora pedagógica no CASE, diversas vezes 

encontramos estudantes que mentiam sobre esse fato, relatando que haviam cursado séries 

mais avançadas. Como o número de estudantes que não apresentavam o histórico escolar era 

grande, algumas utilizavam essa estratégia para serem inseridas em turmas mais adiantadas. 

Esse era um grande problema, pois ao colocarmos a estudante em uma série mais elevada, 

não poderíamos fazê-la regredir. Neste momento percebemos a importância da Instrução 

Normativa SEE nº 06/2017 que possibilitou a realização da classificação ou reclassificação a 

qualquer período do ano letivo.    

Imaginávamos que a pouca escolarização da adolescente era causada pela pouca 

escolarização da mãe. Por esse motivo perguntamos qual a última série ou ano que a 

mãe concluiu.Vejamos os dados da Figura 12 abaixo: 

 

Figura 12. Escolaridade da mãe 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Os resultados dessa figura 12 trouxeram inquietações. Surpreendemo-nos o fato de que 

a maioria desconhece o nível de escolaridade da mãe. Questionamo-nos se esse fato revela o 
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pouco diálogo sobre a educação formal entre mãe e filha ou até mesmo na família e talvez 

traga uma explicação para o fato de que as mães desconhecem sobre a educação formal da 

filha, como mencionado do item 4.4 quando observamos o comportamento tímido e retraído 

da maioria das mães nos encontros entre a família e a escola.   

Outra surpresa foram os números quase idênticos entre as mães que cursaram apenas a 

alfabetização (isso significa que só sabem assinar o nome) e as que chegaram até a 1ª série do 

ensino médio, revelando carência de dados mais específicos para obtermos resultados mais 

coesos.   

Complementando as perguntas do Questionário Socioeducativo escolhidas para análise 

nesse estudo, perguntamos se elas têm um sonho na vida, se gostariam de seguir alguma 

profissão. As respostas estão representadas na Figura 13 abaixo:  

 

Figura 13. Qual o seu sonho? 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

 

Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que associamos o “sonho” com projeto de vida, 

perspectiva de futuro profissional, porque atentamos para o fato de que todas diziam que o 

sonho era sair do CASE, então perguntávamos sobre um desejo, e como as estudantes não 

sabiam o que responder, nesse momento, fazíamos associação com a profissão que elas 

pensavam em seguir.   

Este item é uma pergunta aberta onde é possível escrever mais de uma opção ou não 

escrever nada, por isso o quantitativo final de respostas é um número maior que o quantitativo 

de Questionários.  
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Dentre as opções de profissão, em primeiro lugar aparece medicina, seguida por 

advocacia, as duas carreiras escolhidas condizem com os dois cursos mais concorridos entre 

as universidades públicas do país, revelando que para as que ainda não desistiram de sonhar, 

acompanham o que a maioria dos jovens “livres” buscam. Um grande número delas 

respondeu que o sonho é ajudar a família, mãe, avó e filhos, outras responderam que sonham 

casar e constituir uma família.  

Por outro lado, encontramos respostas que traduzem um lado que não percebemos 

facilmente, assim, transcrevemos a seguir o mais semelhante possível das palavras delas, 

algumas frases que chamaram nossa atenção: “Meu sonho é que eu e meu irmão não fosse 

dessa vida”. “Sonhos, eu já tive, não tenho mais”. “Meu sonho é criar meus filhos estudando 

para eles terem uma vida melhor que a minha”. “Ver minha família reunida de novo”. 

“Sonho, foi embora tudo”. “Eu queria ser uma pessoa que nunca tivesse passado por isso”. 

“Ganhar um dinheiro suado”. “Eu sonho ser uma boa filha para minha mãe e ser uma boa mãe 

para minha filha”. “Meu sonho é fazer tudo diferente para ver minha vó feliz”. “Meu sonho é 

voltar a morar com minha mãe”. Muitos desejos vêm da alma, vem do arrependimento, o 

máximo de sonhos materiais que elas almejam é uma casa própria para seus filhos, para sua 

mãe e um trabalho. Essa resposta nos recorda Bourdieu (1997):  

Sem dúvida todas as descrições convergem para o que se encontra no âmago 
da experiência desses adolescentes: o sentimento de estarem acorrentados 
pela falta de dinheiro e de meios de transporte a um lugar degradante 
(apodrecido) e votado à degradação (e às degradações) que pesa sobre eles 
como maldição, ou muito simplesmente um estigma, que impede o acesso ao 
trabalho, lazer, bens de consumo, etc. (BOURDIEU, 1997, p 19-20). 

 

Essa visão corrobora a ideia apresentado por Arroyo (2013) de que é ilusão acreditar 

que a escola sozinha é capaz de mudar a vida dos estudantes, especialmente no anexo do 

CASE. Há a necessidade de duas peças fundamentais, a família e o Estado, formando a rede 

de apoio. A educação necessita de políticas públicas para oferecer melhores condições à 

escolarização, como também as famílias necessitam de apoio, de políticas públicas para se 

fortalecerem e assim apoiar a adolescente egressa do sistema socioeducativo. 

A análise dos dados colhidos do Questionário Socioeducativo nos trouxe dados 

instigantes, como por exemplo, todas querem a liberdade, mas 73% responderam que a 

privação de liberdade traz benefícios para suas vidas. Refletindo sobre essa contradição 

levantamos a hipótese que ninguém quer viver sem o direito de ir e vir, mas algumas vezes 

isso é condição para receber alguns cuidados e alguns direitos.  



97 

 

Outro dado que igualmente mostra contradição é a frase que elas usavam que “só 

vinham para a escola para não ficar de tranca”, mas depositam na educação esperanças para 

oferecem melhores condições de vida para suas famílias.  

Percebemos que a maneira de elaborarmos a pergunta sobre a escola poderia ser 

realizada de maneira diversa para obtermos melhores indicadores relacionados ao que deveria 

apresentar o ambiente da escolarização formal. Na literatura consultada, descobrimos que ao 

invés de perguntarmos se gosta de estudar, devemos perguntar, o que você não gosta na 

escola? Assim será mais fácil identificarmos o que as afasta da escola. Nesse sentido, 

encontramos na pesquisa bibliográfica Freire (1996) e Arroyo (2013) defendendo o respeito 

aos saberes adquiridos, a escuta verdadeira, ao diálogo, ao assumir-se enquanto sujeito, a 

valorização da cultura dos estudantes. 

  Destacamos o fato de que o maior número delas está em privação de liberdade por ter 

praticado o roubo e não por homicídio. A experiência obtida na convivência com elas nos 

revelou que este é um espaço diferenciado, único (apesar de existirem vários), que merecem 

nossa atenção, nosso trabalho de pesquisa, porque trabalhamos com crianças, adolescentes e 

jovens que foram banidas da sociedade, mas que desejam e merecem uma nova oportunidade 

na vida.  

E para retratar um pouco desse mundo da escolarização em espaço de privação de 

liberdade discorremos abaixo algumas cenas que aconteceram no dia a dia da escola anexa do 

CASE.  

 

3.6 Cenas do cotidiano escolar da escola anexa ao CASE, retratos da vida real 

 

Para retratarmos cenas corridas na escola e no CASE, partimos de um questionamento 

aberto inserido a partir do ano de 2017, quando nossas vivências nas atividades do CASE e da 

escola encontrávamos os familiares das estudantes. Perguntamos às adolescentes e jovens: 

quais as pessoas que participaram da sua educação em casa? Quem ajudava a fazer as tarefas 

de casa? Quem levava para a escola? É uma pergunta aberta e as respostas foram bastante 

diversificadas, embora reafirmem os resultados apresentados na Figura 5, e estão expostas na 

Figura 14 abaixo:  
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Figura 14. Pessoas que participaram da educação em casa  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Questionário Socioeducativo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Os dados nos mostram que a pessoa mais presente na hora de realizar as atividades 

escolares em casa é a mãe, seguida da avó e do pai. A análise dos resultados desse 

questionamento nos causou estranhamento, porque quando perguntamos (Figura 5) com quem 

elas conviveram na infância, o pai ficou em penúltimo lugar, perdendo inclusive para o 

padrasto, no entanto no momento de colaborar com as atividades escolares o pai aparece em 

terceiro lugar. Nesse momento levantamos a hipótese de que talvez o pai conviva menos, 

porém, quando convive costuma auxiliar nas tarefas de casa mais que o padrasto.  Por tal 

razão, acreditamos que esse é mais um item que necessita de atenção para a reformulação do 

mesmo, ou seja, preciso especificar melhor esse acompanhamento para que os resultados se 

complementem ou se reafirmem.  

 Esse fato deixa o caminho aberto para ampliar esse estudo relacionado à relação entre a 

família e a escolarização de adolescentes em conflito com a lei, investigando a escolaridade 

do pai, do padrasto, quem sabe em trabalhos futuros... 

Nesse contexto de participação da família na vida escolar, descrevemos abaixo algumas 

cenas ocorridas no dia a dia da sala de aula e no CASE, relacionadas às lembranças das 

famílias. 
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3.6.1 Cena 1  

Em um desses encontros Família-Escola levamos uma dinâmica para descontração e ao 

mesmo tempo fortalecimento dos laços familiares entre mãe-e-filha e entre família-e-escola. 

Em uma folha xerocada havia um desenho de uma “menina” e ao lado desse desenho várias 

perguntas sobre a filha, como por exemplo, qual a cor favorita? Qual o numero do calçado? 

Qual o manequim? Qual o sonho? O familiar que não soubesse ler ou escrever, um professor 

servira de escriba ou a própria filha. O que chamou nossa atenção foi uma das mães que ficou 

todo o tempo questionando: “mas, pra que isso? Prá que vai servir isso? O que vocês vão 

fazer com isso? Vocês têm cada ideia! Ficam perguntando umas besteiras”. A filha se 

encontrava ao lado tentando colaborar com essa mãe para que ela interagisse com a atividade 

de forma descontraída e prazerosa. Porém, não obtivemos êxito.  

 

3.6.2 Cena 2  

A professora de Português estava trabalhando o gênero textual “conto” e como exemplo 

citou os “contos de fadas” e fez referências aos clássicos da literatura mundial, como Branca 

de Neve, Cinderela, etc. Então, uma das estudantes do primeiro ano Ensino Médio, a partir de 

seu lugar de fala, contou: “Professora, eu sempre fui muito danada, agitada, queria ser grande 

logo. Quando eu era pequena, não li nenhum desses livros, e não encontrei uma pessoa para 

me contar essas histórias de princesa, nem os filmes eu assisti, eu não conheço nenhuma 

dessas histórias. Mas hoje eu sinto falta, parece que eu pulei um pedaço da minha vida”. 

 

3.6.3 Cena 3 

Em uma aula do projeto interdisciplinar sobre cultura popular, a professora buscava 

extrair das estudantes conceito de cultura e escrevia no quadro as sugestões. Uma delas 

respondeu que cultura era uma coisa que ia passando da avó, da mãe, do pai até chegar para o 

filho. Outra aluna muito tranquila e descontraidamente falou: “lá em casa quase todo mundo 

trafica”. A colega sentada ao lado completou, “pois lá em casa todo mundo trafica, minha 

‘coroa’21, minha vó, meus irmão, todo mundo trafica, eu só faço ‘gerar’ para minha coroa”22. 

 

                                                           
21 Esse vocábulo também é utilizado para chamar carinhosamente a mãe. A diferença é que esse vocábulo 

também é utilizado algumas vezes para se referir à professora ou a coordenadora pedagógica. 
22 “Eu só comercializo entorpecentes para minha mãe”.  
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3.6.4 Cena 4 

Era aula de Inglês e as estudantes atendendo o comando da professora repetiam com a 

mesma um pequeno diálogo em Inglês. Um ASE colocou a cabeça para dentro da sala, entre a 

grade e a parede e falou: “As bebês estão aprendendo a falar inglês para poder roubar em 

inglês também é?”  

 

3.6.5 Cena 5 

 Era o horário do intervalo, um momento da nossa observação participante, da 

etnografia, quando uma adolescente em conversa informal narrou que muito jovem já usava a 

droga e ia para a escola. E ela contou: “na sala de aula, quando eu chegava ‘lombrada23’, 

olhava para o quadro e via a letra da professora no quadro, tudo dançando, como se fossem 

ondas se movendo o tempo inteiro, até a professora parecida uma onda e eu ria muito com 

aquilo. A professora não entendia nada, aí me colocava para fora da classe. Eu gostava de ser 

expulsa, porque voltava mais rápido para as drogas. 

                                                           
23 Esse termo as adolescentes empregam para descrever o momento que estão sob efeito da maconha, que 

é leve e elas sentem-se felizes e alegres, sorrindo à toa.  
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4. DISCUSSÃO DOS ACHADOS 

 

Não viverei em vão, se puder 
Salvar de partir-se um coração, 

Se eu puder aliviar uma vida 
Sofrida, ou abrandar uma dor, 
Ou ajudar exangue passarinho 

A subir de novo ao ninho — 
Não viverei em vão  
(Emily Dickinson) 

 

Nesse ponto do trabalho apresentamos os pontos de destaque na pesquisa bibliográfica e 

as conclusões obtidas através da análise do Questionário Socioeducativo amparada pelos 

estudiosos no nosso referencial teórico.   

Um dos primeiros pontos que merece destaque está relacionado à legislação que aborda 

o direito à educação de adolescentes e jovens. A partir da Constituição Federal com o Artigo 

227 que trata da lei de proteção integral e a prioridade no atendimento. Entra em vigor o ECA 

para reafirmar a CF, ampliar esses direitos e colocar a educação como direito nato e obrigação 

da família e do Estado.   

Quando Soares e Albuquerque (2015) concluíram o trabalho deixaram a certeza de que 

existiam leis que proclamavam o direito à educação, mas esse era suplantado pela burocracia, 

fazendo referência à matricula das estudantes no sistema de ensino de Pernambuco por falta 

de documento comprobatório de escolaridade. Nesse trabalho de pesquisa, vimos que esse 

impasse foi superado através da Instrução Normativa SEE nº 06/2017, a qual orienta a 

realização da classificação ou da reclassificação do (a) estudante em privação de liberdade em 

qualquer mês do ano letivo, para garantir sua inserção no SIEPE.  

Isso significa também que ao sair da escola do CASE, a estudante levará consigo o 

documento de transferência oficial garantindo o sigilo de atos administrativos que se atribuam 

à jovem e ao adolescente a autoria de ato infracional. Isto representa uma vitória para a 

educação de Pernambuco e para nós docentes, porque antes ouvíamos das estudantes e de suas 

famílias que “esse estudo daqui não serve de nada, quando a gente sai volta para mesma 

série”. A partir dessa Instrução, de acordo com o desejo e atitudes da estudante em frequentar 

as aulas e atender aos objetivos determinados para a série ou módulo, a reinserção na escola 

da comunidade será acompanhada do histórico escolar, mesmo que não tenha trazido o 

mesmo quando ingressou nessa escola. Sem falar que este ato simboliza a garantia da 

cidadania.  
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Com relação ao censo escolar na esfera federal não houve avanços, os (as) estudantes 

que chegam à escola após o mês de agosto não são inseridos, não são contabilizados para os 

recursos financeiros e livros didáticos do ano seguinte. Deixamos registrado que os 

professores do CASE até o ano de 2019 não participaram da escolha do livro didático.  

Quanto ao Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE), percebemos 

ser necessário analisar as escolas que têm anexos nos CASES, de forma diferenciada, sem 

prejuízo para a mesma com situações específicas para atendimento das demandas dos (as) 

estudantes do sistema socioeducativo. Isto é, matrícula e a abertura e /ou fechamento de turma 

a qualquer época do ano letivo, sem interferência nos indicadores avaliativos da escola, por 

exemplo.  

Destacamos nessa legislação, um ponto importante para essa pesquisa que é o respaldo 

para a elaboração da Proposta Pedagógica. Nesse sentido, observamos que na LDB (1996), 

Art. 12º, inciso I, que os estabelecimentos de ensino, respeitando as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de “elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 

Neste contexto, este trabalho encontra respaldo para elaboração e proposição da Proposta 

Pedagógica de Sociologia para ser vivenciada nos CASEs fruto da observação e da escuta da 

fala das protagonistas dessa pesquisa 

Outro avanço foi a Instrução Normativa SEE nº 01/20016, Art. 2º [...] dá direito ao 

atendimento educacional diferenciado no que tange à estrutura curricular, o qual também 

garante legalmente a criação da Proposta pedagógica. Nessa lei, o Art. 3º, § 2º Permite a 

criação de anexos de escolas da comunidade dentro dos CASEs, são chamadas de Escolas 

Certificadoras que recebem as estudantes e têm os professores compondo seu quadro de 

docentes. 

O trabalho de Soares e Albuquerque (2015) menciona deficiências na estrutura física do 

CASE e da escola, neste trabalho de pesquisa não percebemos melhorias no que se refere a 

esse aspecto. As deficiências referendadas pelas autoras supracitadas continuam as mesmas: 

não há um espaço para as aulas de Educação Física, o CASE e a Escola são locais insalubres, 

pequenos, escuros, cheios de escadas e de grades. Faltam equipamentos (som, datashow, caixa 

de som, computadores, internet) e políticas públicas direcionadas para a escola que tem anexo 

no CASE, falta material humano, merendeira e ASE.  

A merenda, de qualidade e em quantidade, é um ponto importante e de influência para a 

frequência e permanência das estudantes na escola. Destacamos o interesse e empenho desta 
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equipe gestora da escola certificadora no sentido de melhorar o ambiente e as condições da 

merenda.  

O acesso à cidadania para essa parcela dos nossos adolescentes e jovens ainda não está 

garantido fora dos muros do sistema socioeducativo e isto ficou claro quando adolescentes 

grávidas voltam para o CASE, por livre e espontânea vontade, porque pelo menos “aqui 

dentro” elas têm garantido as refeições, assistência médica e odontológica, o (pré-natal) 

certinho.  

Observamos que o estigma é um grande empecilho para o sucesso da educação formal 

na escola anexa do CASE. Tal fato foi mencionado na qualificação do projeto dessa pesquisa 

por uma das orientadoras da banca, a professora Drª. Patrícia chamou a atenção para o 

problema que gerou esse trabalho: por que elas não gostam da escola? Por que a escola não é 

atraente para as estudantes? E esse componente da banca fez referência à descrição da cena 

quatro, onde identificamos a manipulação do estigma mencionado por Goffman (2004) “[...] 

todo o problema da manipulação do estigma é influenciado pelo fato de conhecermos ou não, 

pessoalmente o indivíduo estigmatizado” (GOFFMAN, 2004, p. 50). O fato de o ASE 

conhecer o ato infracional praticado pelas adolescentes lhe permitiu interromper a aula para 

desmerecer o esforço das adolescentes de estarem estudando e desvalorizar a ação da escola.  

 Quando foram questionadas sobre o que uma escola precisa ter para ser boa, a resposta 

que prevaleceu foi: “bons professores. E o modo que os professor tratam nós”. Nessa resposta, 

percebemos a importância de termos profissionais comprometidos com uma educação de 

qualidade, humanos, dispostos a inovar, a mudar, a sair da zona de conforto. Nesse sentido, a 

formação continuada em serviço, bem como o aperfeiçoamento dos professores do CASE 

devem ser estimulados. Podemos sentir a importância dessas formações, por exemplo, quando 

elas dizem que: “os professores daqui (escola anexa ao CASE) trata nós bem, mas o do 

mundão só sabe botar nós para fora”. Ou mesmo quando dizem: “a única coisa boa de estar 

aqui é que agora eu estou aprendendo”. 

Outras respostas que se destacam com relação ao que a escola precisa, as estudantes 

solicitam uma quadra, “aula de computação” para solicitar acesso às tecnologias, aulas 

dinâmicas com músicas, oficinas de teatro, pintura, dança, etc.  

Na análise dos dados do Questionário Socioeducativo, percebemos que a maior parte 

delas cursou concluiu o sexto ano do ensino fundamental, encerra-se o ciclo do ensino 

fundamental anos iniciais. Nessa fase acontece a mudança de criança para adolescência e, 
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portanto, maior independência. É a idade entre onze e doze anos que elas precisam de maior 

atenção por parte da família, da escola e do Estado.  

Compreendemos que quando elas dizem que “só vêm para a escola para não ficar de 

tranca”, estão querendo dizer que a escola precisa se adequar para acolher, respeitar e 

valorizar sua cultura. Um caminho nesse sentido pode ser o currículo adotado na Proposta 

Pedagógica de uma Sociologia crítica.  O currículo traz o conhecimento que promove a 

segurança e eleva a autoestima. O currículo que utiliza em seus conteúdos, o conhecimento e 

a realidade das estudantes, contribue com a formação da identidade individual e social da 

estudante, valorizando sua cultura, oportuniza o exercício da cidadania através dos debates 

sobre as condições de vida, as desigualdades, e empregando essas categorias, há de surgir uma 

(um) estudante com autonomia.  

No perfil que conseguimos traçar das estudantes, observamos que elas são de origem do 

interior, região metropolitana e capital, que a idade que inspira maior cuidado é entre os 15 e 

17 anos, que a fase de maior incidência de abandono da escola é no sexto ano, quando têm 

início o ensino fundamental (anos finais), que o ato infracional mais praticado é o roubo e não 

o homicídio, como os meios de comunicação costumam retratar quando acontece o ato de 

atentado à vida. Apesar de todos esses fatores, a maioria cumpre medida de internação ao 

invés de cumprir a medida de semiliberdade, ou mesmo a prestação de serviços comunitários.  

Os estudos e as pesquisas mostraram que é importante uma Proposta Pedagógica de 

Sociologia para o CASE, com sugestões não apenas com relação aos conteúdos, mas 

principalmente com recomendações metodológicas diversificadas, humanas, interativas e 

dinâmicas voltadas para o desenvolvimento das estudantes de forma integral. 

Outro ponto que chamou nossa atenção é que 90% delas almejam sair da internação, 

concluir os estudos, arranjar um emprego e cuidar da mãe e ou do filho. Podemos pensar que 

a maioria dá essa resposta porque sabe que essa é a resposta que desejamos ouvir, porém 

refletindo sobre nossas conversas mais descontraídas, elas realmente alimentam esse desejo. 

Algumas pessoas podem questionar: se é isso verdadeiramente que elas desejam, porque 

voltam? E uma delas me respondeu: “aqui bom ou ruim nós tem o que comer, nós tem 

livramento, mas no ‘mundão’ nós volta pro mesmo lugar, se puder voltar, e para as mesma 

pessoa, as mesma necessidade, aí quando nós vê já tá precisando das coisa, a necessidade 

batendo e o dinheiro que está faltando está ali bem na porta de casa”.   

Deixamos aqui para trabalhos futuros a inquietação sobre a implementação dos 

Itinerários Formativos: como serão executados no CASE diante das especificidades?  
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5. A PROPOSTA PEDAGÓGICA: nossa contribuição com os pés no chão da escola 

 

Ora é lógico... 
 Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer,  

Fazer amigos, educar-se, ser feliz.  
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.  

(Paulo Freire) 
 

Neste capítulo trazemos a Proposta Pedagógica para a disciplina de Sociologia no 

Ensino Médio. Para isso, apresentamos dois pontos que consideramos importantes: a 

concepção de escola democrática, aberta para acolher nossa proposta e as mudanças que esta 

traz em seu âmago, e a oferta de uma educação de qualidade. Apresentamos três objetivos 

para esse momento da pesquisa com nossa concepção de Proposta Pedagógica, de uma 

Sociologia crítica e emancipadora e finalizamos trazendo a concepção de avaliação. 

 Para chegarmos à elaboração da Proposta Pedagógica, aguardarmos alguns anos a 

oportunidade de construção da fundamentação teórica.  Buscávamos ampliar os 

conhecimentos para compreender o comportamento, as atitudes, a situação de privação de 

liberdade de adolescentes e jovens, bem como as questões sobre currículo. Esse ensejo foi se 

constituindo com os estudos das obras de Freire e com o ingresso no mestrado profissional – 

PROFSCOIO através do estudo de grandes sociólogos e suas teorias, iniciando pelos 

clássicos: Auguste Conte, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Seguimos estudando 

Michel Foucault (é filósofo, porém estudou problemas sociais), Pierre Bourdieu, Gilberto 

Freire, Florestan Fernandes, Jessé Souza, dentre tantos outros. Assim, os estudos foram se 

complementando à medida que líamos Karl Marx  e encontramos em Freire (1987) que o ser 

humano durante sua libertação precisa reconhecer-se como homem, na sua vocação 

ontológica e histórica de ser mais através de uma pedagogia humanizadora em uma relação 

dialógica permanente e também problematizadora em um esforço permanente através do qual 

os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se 

acham (FREIRE, 1987).   

Através dos estudos para embasamento teórico percebemos que para a Proposta 

Pedagógica se efetivar na sala de aula duas coisas são importantes: uma escola 

substantivamente democrática e o desejo de uma educação de qualidade.  
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5.1 Escola substantivamente democrática é um caminho 

 

A busca por uma escola substantivamente democrática e uma educação para qualidade 

social se constitui um motivo, uma razão, uma meta a ser alcançada, não apenas para 

conclusão deste trabalho, mas como algo que é nosso cotidiano, algo que nos constitui, é a 

nossa práxis, trazendo esta, no sentido em que é concebida por Freire: “práxis é reflexão e 

ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 1987, p. 14). Foi com este 

pensamento de reflexão-ação sobre concepções e práticas na educação formal em espaço de 

restrição e privação de liberdade.  

A gestão da escola certificadora imbuída dos sentimentos de responsabilidade, respeito 

e apoio às estudantes do CASE, através da coordenação pedagógica faculta à liberdade de 

pensarmos, planejarmos e agirmos na busca por essa educação emancipadora e libertadora.  

Desde os primeiros contatos com as socioeducandas do CASE nos demos conta do quão 

diferente e específico é o dia a dia da educação formal nessa instituição, sentimos o quanto “o 

contexto da educação formal oferecida dentro do CASE-PE é desafiador, demandando 

problematizações constantes sobre o papel e a função da escola para as adolescentes e jovens 

que estão em situação social específica – privação de liberdade” (SOARES; 

ALBUQUERQUE, 2016).  

Nesse contexto compreendemos a relevância de termos uma “escola substantivamente 

democrática” defendida por Freire (2001), escola/educação pública, popular e 

substantivamente democrática é:  

[...] exatamente a que, substantivamente democrática, jamais separa do 
ensino dos conteúdos e desvelamento da realidade. É a que estimula a 
presença organizada das classes sociais populares na luta em favor da 
transformação democrática da sociedade, no sentido da superação das 
injustiças sociais. É a que respeita os educandos, não importa qual seja sua 
posição de classe e, por isso mesmo, leva em consideração, seriamente, o seu 
saber de experiência feito, a partir do qual trabalho o conhecimento com 
rigor de aproximação aos objetos. É a que trabalha, incansavelmente, a boa 
qualidade do ensino, que se esforça em intensificar os índices de aprovação 
através do rigoroso trabalho docente [...] (FREIRE, 2001, p. 47). 

 

No conceito acima percebemos a convocação para trazermos a realidade dos (as) 

estudantes para dentro da escola através do currículo, para valorização dos conhecimentos 

prévios, reconhecimento e valorização da cultura.  Nesse sentido Freire (1987) coloca que o 

conteúdo programático que será uma ação do educador e do educando não deve ser escolhido 
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apenas pelo professor, deve ser feita por ambos e nessa eleição de conteúdos tem início o 

diálogo da educação como prática de liberdade, é a “investigação do que chamamos de 

universo temático do povo ou o conjunto de seus temas geradores”. Esse autor chama a 

atenção para o fato de que a investigação do conteúdo não tem por objeto os estudantes, mas 

sim apurar o que elas pensam com relação à realidade, “quais os níveis de percepção dessa 

realidade [...], em que estão envolvidos os temas geradores” (FREIRE, 1987, p. 63-64).  

 

5.2. A educação de qualidade no CASE: uma escolha possível 

 

Para refletir sobre a qualidade da educação nos apoiamos em Dourado e Oliveira (2009) 

quando nos convidam a refletir sobre a qualidade da educação levando em consideração, por 

exemplo, a dimensão desse país e as diferentes realidades que ele abriga. É pensar uma 

qualidade que contemple a diversidade de cultura, a estratificação social, a diversidade de 

gênero, a distribuição das riquezas. Assim, esses autores apresentam que uma educação de 

qualidade deve:  

 [...] ser compreendida com base em uma perspectiva polissêmica, em que a 
concepção de mundo, de sociedade e de educação evidencia e define os 
elementos para qualificar, avaliar e precisar a natureza, as propriedades e os 
atributos desejáveis de um processo educativo de qualidade social, 
(DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 202).  

 

Muitos aspectos como concepções, circunstâncias e atores precisam estar claros para 

pensarmos em qualidade da educação. De acordo com Dourado, Oliveira e Santos (2007), 

precisamos definir: mundo, sociedade e educação e a partir desses pontos identificarmos 

elementos para qualificar a educação, é preciso determinar o que nós desejamos com essa 

educação. Dourado, Oliveira e Santos (2007) trazem como paradigmas para aproximação da 

Qualidade da Educação: 

 

 [...] a relação insumos-processos-resultados, onde a qualidade da educação é 
definida envolvendo a relação entre recursos materiais e humanos, bem 
como a partir da relação que ocorre na escola e na sala de aula, ou seja, os 
processos de ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de 
aprendizagem, etc.[...] a partir dos resultados educativos representados pelo 
desempenho do aluno, (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 9).  
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Assim, a qualidade da educação pressupõe fatores que estão além da capacidade da 

escola, da reflexão do professor sobre sua prática, bem como da capacidade crítica das 

estudantes, essa qualidade deve vir como resultado de parcerias com instituições privadas e de 

políticas públicas para, por exemplo, executar o que consta no Artigo 227 da CF.  

 

5.3. Os objetivos para a Proposta Pedagógica de Sociologia 

 

A partir do que apresentamos até aqui elaboramos os seguintes objetivos para essa 

Proposta Pedagógica de Sociologia: 

1º - Refletir sobre o significado da Proposta Pedagógica na área de Sociologia em uma 

perspectiva curricular crítica e emancipatória;  

2º - Destacar os elementos norteadores do componente curricular Sociologia na BNCC, 

a partir do projeto destinado ao ensino médio do CASE;  

3º - Trazer alguns constitutivos da pedagogia freireana como sugestões de práticas 

metodológicas para efetivação dessa proposta.  

 

5.3.1 As concepções para Proposta Pedagógica de Sociologia em uma concepção crítica e 

emancipatória  

 

Este tópico é inspirado no livro “Ao professor, com o meu carinho” de Rubem Alves 

(2004), e por quê? Como afirma Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia (1996), a teoria 

sem a prática é apenas “Blá, blá, blá”, precisamos colocar os pés no chão da escola, molhar 

cada ação pedagógica com a teoria que possibilitou a sua compreensão e refazer caminhos 

com as educandas, e não, construir algo para elas.  

Durante nossas atividades como coordenadora pedagógica na educação formal do 

CASE desenvolvemos paralelamente um projeto de educação não formal intitulado: Passos 

para autonomia: encontro do Yoga Integral com a Pedagogia Paulo Freire, o qual conta com o 

apoio do Centro Paulo Freire (UFPE) e da coordenação técnica do CASE para acontecer: 

[...] é uma proposta de natureza interdisciplinar que articula as práticas do 
Yoga Integral (Sri Aurobindo e Horivaldo Gomes) com os princípios da 
Pedagogia Paulo Freire para colaborar com a formação cidadã humanística 
de adolescentes e jovens do CASE Santa Luzia/PE, possibilitando a vivência 
do diálogo e da autonomia na busca da concretização de projetos individuais 
e sociais, comprometidos com a melhoria da qualidade de vida em nível 
institucional e fora desta, quando assumirem a sua liberdade 
ALBUQUERQUE, 2017, p.2).  
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O projeto referido acima é de natureza interdimensional, envolve momentos do Yoga 

Integral (Sri Aurobindo) com a Pedagogia Paulo Freire, porque o caminho se faz caminhando 

(FREIRE; HORTON, 2009). Ele procura reconhecer cada participante como ser humano – 

sujeito social, com suas histórias de vida refletindo as concepções da coordenação geral do 

projeto. Assim, uma vez por semana, no dia da visita, durante quatro anos ininterruptos 

reuníamos as adolescentes que não recebiam visita24 para participar do projeto, durante o qual 

nos detivemos nos registros do cotidiano escolar e trabalhamos através de temas geradores 

oriundos dos momentos da roda de conversa (SOARES; ALBUQUERQUE, 2020, p.5). 

(FOTO 5). 

Nessas sessões do projeto Passos para Autonomia, pudemos constatar que os “temas-

geradores” usados em sua concepção de identificar a visão das estudantes da realidade, 

aliados com metodologias diversificadas, interativas e humanizadas ofereciam oportunidade 

para uma aprendizagem verdadeira.  De acordo com Albuquerque e Soares (2020) em “um 

projeto social emancipador as ações dos sujeitos em sua dimensão subjetiva, dialogam com as 

condições objetivas criando possibilidades efetivas de produção da existência humana” 

(ALBUQUERQUE; SOARES, 2020, p. 3). 

Nesse contexto, trazemos uma experiência vivida em uma sessão do projeto Passos para 

Autonomia [...] onde buscamos trabalhar qual o significado da escola para construção de uma 

identidade cidadã e a visão que as estudantes tinham da escola do CASE e de outras escolas 

onde elas haviam estudado. Nessa sessão levamos “tijolos” recortados em papel cartolina e 

pedimos para que elas escrevessem nesses tijolos o que elas achavam da escola. À medida que 

as estudantes escreviam levantavam e se dirigiam ao cartaz onde havia o desenho de um 

prédio representando a escola e cada uma colava seu tijolo explicando o que e qual o 

significado do que haviam escrito. Na análise do material escrito e da fala conhecemos que 

para as estudantes a escola anexa ao CASE tem um currículo integral, porém se faz 

necessárias atividades integrativas a exemplo do projeto Passos para Autonomia, aulas de 

dança, aulas de reforço, etc. Elas valorizaram o trabalho desenvolvido pelos docentes do 

CASE e suas falas revelam: “cuidado, ‘amorosidade’, ‘determinação na aprendizagem’, 
                                                           
24 Em sua origem, o projeto do Yoga com a pedagogia de Paulo Freire, era destinado às adolescentes e 

jovens que não recebiam visita e por tal motivo ficavam tristes, observando outras colegas acompanhadas de 
suas famílias. Com a continuação do projeto, mesmo as que recebiam visitas, desejaram participar também e 
algumas nos confessaram que chegaram a pedir à família para vir no horário da manhã, para que ela, 
adolescente, pudesse participar do projeto do Yoga à tarde. 
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‘paciência’, ‘valorização pessoal’, ‘chamamento à participação cidadã e respeitosa em sala’, e 

em especial ‘o planejamento e desenvolvimento de aulas que provocam o interesse” 

(SOARES; ALBUQUERQUE, 2016, p. 10). Esses dados obtidos das falas das educandas no 

projeto Passos para a autonomia foram confirmados na figura 10 e nas análises apresentadas 

entre as páginas 91 e 92 deste estudo. 

Nas colocações acima retratando as estudantes e imbuídos das concepções freireanas, 

por exemplo: ensinar exige querer bem aos educandos (amorosidade), saber escutar 

(paciência), respeitar à autonomia do educando (valorização pessoal), etc., trazemos a 

disciplina Sociologia na Proposta Pedagógica, na concepção de Fernandes (1954) ao colocar 

que a Sociologia na educação precisa se tornar um espaço de mobilização do conhecimento da 

realidade, de sua crítica e da responsabilidade com a transformação. “Essa é a contribuição da 

sociologia, a “formação de uma consciência política, defendida em torno da compreensão dos 

direitos e dos deveres dos cidadãos” (FERNANDES, 1954, p. 103)”. 

Sabendo que uma Proposta Pedagógica não representa toda a realidade da Sociologia na 

escola, entendemos que esse componente curricular é um campo extraordinário de produção 

de conhecimentos e de transformação social e funciona como a espinha dorsal, como um 

caminho cheio de possibilidades e orientações didático-educativas e emancipatórias.  

Nesse contexto, Veiga, (2010) chama a atenção para a importância do planejamento 

coletivo com a participação, envolvimento e protagonismo de seus autores e coautores para 

termos uma educação crítica e como prática de liberdade. Para essa autora uma escola de 

ensino médio é o resultado do trabalho coletivo e que é na prática que a teoria nasce, se 

desenvolve e toma forma, e é na teoria que a prática busca sustentação (VEIGA, 2010).  

Refletindo sobre planejamento e trabalho coletivos chegamos ao conceito de  

interdisciplinaridade defendido por Fazenda (2008) quando coloca que a interdisciplinaridade 

é uma nova atitude  diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de 

aspectos ocultos do ato de aprender [...], pauta-se numa ação em movimento (FAZENDA, 

2002, p. 180).  

Ampliando a busca sobre esse tema encontramos Machado (2005) apresentando que 

uma possibilidade para o trabalho interdisciplinar produtivo depende do “modo pelo qual as 

disciplinas se articulam, internamente entre si” [...]. O conhecimento está ligado à ideia de 

rede, em sentido real ou figurado, “a própria ideia de interdisciplinaridade se encontra 

diretamente associada a tal ideia” (MACHADO, 2005, p. 45). Essa visão de rede 

complementa o que almejamos para Proposta Pedagógica, pois traz equidade entre as 



111 

 

disciplinas sem supremacia de uma disciplina sobre a outra através do planejamento coletivo 

com a participação de toda a comunidade escolar de forma horizontal. 

Complementando nossas concepções para essa Proposta Pedagógica trazemos algo que 

acreditamos ser importante que a questão da metodologia, as formas como vamos trabalhar 

esses conteúdos. Nesse sentido encontramos Meucci e Bezerra (2014) defendendo que é 

imprescindível analisar o ambiente e a história do espaço escolar, que a metodologia, a forma 

empregada para repassar o conhecimento e “se verificar sua sistematização por parte de quem 

está sendo ensinado é tão importante quanto os conteúdos” (MEUCCI; BEZERRA, 2014). 

Observar a visão das estudantes sobre aquilo que está sendo ensinado é tão importante quanto 

a escolha do que ensinar, a reflexão constante sobre a prática.  

Nessa mesma linha de raciocínio encontramos Albuquerque (2006) chamando a atenção 

para: 

a necessidade de ampliar a visão, os conhecimentos as concepções sobre o 
currículo escolar, seus conteúdos, suas práticas de sala de aula, seus projetos 
interdisciplinares e seus compromissos e/ou descompromissos sociais, entre 
outras questões [...], convertendo a comunidade escolar em comunidade 
social – fonte de autoconhecimento e autonomia (ALBUQUERQUE, 2006, 
p. 89) 

 

Na revisão do currículo e ampliando as concepções chegamos ao que esperamos com 

essa Proposta Pedagógica dialética, crítica e libertária. Um currículo formado por projetos 

interdisciplinares, compromissos sociais e autoconhecimento como passos para a educação 

baseada no diálogo e na fé nos homens, na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de 

alguns, mas direito de todos [...] (FREIRE, 1987, p. 56). Abraçamos as ideias desse autor 

quando coloca que na educação como prática de liberdade a dialogicidade se dá quando o 

docente antes de pensar nos conteúdos, reflete sobre o que vai dialogar com os estudantes, 

para esse “educador-educando”, dialógico, problematizador, o conteúdo não é uma doação ou 

uma imposição, [...], não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, 

mediatizada pelo mundo (FREIRE, 1987, p. 58-59). Ainda com base nesse autor acreditamos 

que a investigação do tema gerador [...] acontece através de uma metodologia 

conscientizadora que começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo.  

Nesse contexto, sabemos que não queremos para essa Proposta Pedagógica uma 

concepção de currículo centrada nos paradigmas tecnicistas de Bobbitt, por exemplo, voltado 

para questões de organização e desenvolvimento, como uma questão essencialmente técnica 

(SILVA, 2005, p. 25), ou seja, uma educação como um processo de moldagem, baseada em 
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padrões pré-estabelecidos. Onde os educando são “massas disformes” aguardando o molde 

para se adaptar, ou como coloca Freire (1987), os “depositários aguardando o educador 

depositante” (FREIRE, 1987, p. 39).  

Diante da exposição de nossas concepções para uma Proposta Pedagógica de uma 

Sociologia crítica e dialética, trazemos como as Ciências Sociais estão colocadas na BNCC, 

retiradas do próprio documento. 

  

5.3.2 A disciplina de Sociologia na BNCC e o ensino médio no CASE 

 

Nesse momento se faz necessário retornarmos a um item abordado no primeiro capítulo 

desse trabalho, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), onde trouxemos as concepções 

gerais dedicadas à educação. Nessa segunda ocasião estamos adentrando na abordagem dada 

às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na BNCC: “Esse é um documento plural [...] uma 

referência nacional comum e obrigatória para elaboração dos currículos e Propostas 

Pedagógicas promovendo a elevação da qualidade do ensino [...]” (BRASIL, 2017c, p. 5). 

Para isso, trazemos algumas competências e habilidades contidas nesse documento.  

Dois pontos desse documento chamaram nossa atenção e tomamos como base para o 

trabalho com nossas estudantes: a) Aprender a indagar como ponto de partida para uma 

reflexão crítica e como colaboração para o desenvolvimento da autonomia do sujeito; b) o 

objetivo central é o conhecimento de si, do eu e o reconhecimento do outro. (BRASIL, 2017c, 

p. 549). Nas atividades planejadas para a vivência do conhecimento de si, da elaboração de 

um projeto de vida percebemos a oportunidade para colocarmos em prática as categorias 

destacadas para o currículo da Proposta Pedagógica: identidade, cultura cidadania e 

autonomia. 

Diante da importância da observação desse documento na elaboração da proposta 

pedagógica, transcrevemos abaixo algumas das competências com as habilidades 

correspondentes, retiradas integralmente do documento oficial e transcritas abaixo. São seis 

competências acompanhadas de suas habilidades específicas, todavia selecionamos apenas a 

terceira, a quarta, a quinta e a sexta competência, porque estão associadas à disciplina de 

sociologia. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
APLICADAS PARA O ENSINO MÉDIO 

 
 

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA TRÊS 
Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações da sociedade com a natureza e seus 
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e 
promovam a consciência ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional, nacional e global. 
 
HABILIDADES 
(EM13CHS301) - Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção e 
descarte (reuso e reciclagem) de resíduos na contemporaneidade e elaborar e/ou selecionar 
propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental e o consumo responsável.  
 
(EM13CHS302) - Analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias 
produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em 
diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais 
e o compromisso com a sustentabilidade.  
H 
(EM13CHS303) - Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no 
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas a uma 
percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo. 
 
(EM13CHS304) - Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de 
instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas 
práticas, e selecionar aquelas que respeitem e promovam a consciência ética socioambiental e 
o consumo responsável. De 
 
(EM13CHS305)- Analisar e discutir o papel dos organismos nacionais de regulação, controle 
e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas 
ambientais sustentáveis. 
 
(EM13CHS306) - Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos 
econômicos no uso de recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e 
socioambiental do planeta (BRASIL, 2017c, p. 562). 
 
 
 
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA QUATRO  
Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e 
culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das 
sociedades.  
 
HABILIDADES 
(EM13CHS401) - Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais 
diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de 
trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços e contextos.  
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(EM13CHS402) - Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em 
diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e 
desigualdades socioeconômicas. 
 
(EM13CHS403) - Caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com 
ênfase nas transformações tecnológicas e das relações sociais de trabalho, para propor ações 
que visem à superação de situações de opressão e violação dos Direitos Humanos.  
 
(EM13CHS404) - Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em 
especial, os jovens e as gerações futuras, levando em consideração, na atualidade, as 
transformações técnicas, tecnológicas e informacionais (BRASIL, 2017c, p. 563).  
 
 
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA CINCO 
Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, respeitando os Direitos Humanos.  
 
HABILIDADES 
(EM13CHS501) - Compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, 
identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a 
liberdade, a autonomia e o poder de decisão (vontade).  
 
(EM13CHS502) - Analisar situações da vida cotidiana (estilos de vida, valores, condutas, 
etc.), desnaturalizando e problematizando formas de desigualdades e preconceitos, propor 
ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às 
escolhas individuais.  
 
(EM13CHS503) - Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica, 
etc.), suas causas, significados e usos políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo 
mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos.  HABILIDADES 
 
(EM13CHS504)- Analisar e avaliar os impasses éticos-políticos decorrentes das 
transformações científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos 
nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas (BRASIL, 
2017c, p. 564). 
 
 
 
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA SEIS 
Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e qualificada, 
respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade.   
 
HABILIDADES 
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(EM13CHS601) - Relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e 
afrodescendentes no Brasil contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao 
contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual. 
 
(EM13CHS602) - Identificar, caracterizar e relacionar a presença do paternalismo, do 
autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-
americana, em períodos ditatoriais e democráticos, com as formas de organização e de 
articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção 
da cidadania.   
 
(EM13CHS603) - Compreender e aplicar conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, 
sistemas e regimes de governo, soberania, etc.) na análise da formação de diferentes países, 
povos e nações e de suas experiências políticas.  
 
(EM13CHS604) - Conhecer e discutir o papel dos organismos internacionais no contexto 
mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de 
atuação.  
 
(EM13CHS605) - Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às 
noções de justiça, igualdade e fraternidade, para fundamentar crítica à desigualdade entre 
indivíduos, grupos e sociedades e propor ações concretas diante da desigualdade e das 
violações desses direitos em diferentes espaços e vivências dos jovens. (BRASIL, 2017c, p. 
565).  
 

Estabelecendo um paralelo de uma forma geral entre as competências e habilidades 

contidas na BNCC, as concepções para a essa proposta pedagógica, a realidade extraída da 

convivência no CASE e da fala das estudantes já expostas nesse estudo, trazemos abaixo  

nossa observações para o projeto do ensino médio do CASE: 

a) A relevância da competência número três ao trazer a preocupação com o cuidado e a 

preservação do meio ambiente. Na concretização das diversas habilidades 

correspondentes a esse item enxergamos a possibilidade de trabalharmos com a 

formação da cidadania enquanto categoria e recordamos Freire (1996) ao colocar que 

ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo. Então, vamos 

dialogicamente nas vivências refletir com as estudantes para que e por que 

colocaremos essa competência na Proposta Pedagógica.    

b) Na análise da competência número quatro recordamos as falas das estudantes nas 

respostas ao questionário, com relação as profissões escolhidas, com relação ao 

significado que o trabalho tem para suas vidas, a importância desse para no futuro 

cuidar da mãe/família. Nesse contexto nos embasamos em Freire (1996) para subsidiar 

o diálogo, quando afirma que “gosta de ser homem, de ser gente, porque sei que a 

minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecia, que o meu destino 
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não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me 

eximir” (FREIRE, 1996, p. 53).  Podemos contextualizar a cidadania na observação 

dos benefícios que o trabalho proporciona e como este nos oferece a autonomia.  

c) Através da competência cinco há a chance de desnaturalizar as desigualdades sociais e 

as diversas formas de violências que essa parcela da população passa e na maioria das 

vezes não se apercebem do fato, como na cena 4 descrita anteriormente. Mais uma vez 

buscamos a educação compreendida por Freire (1996) ao apresentar que o ensinar 

exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, onde não 

posso ser professor me colocando de forma neutra no mundo, a práxis exige uma 

definição. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de 

discriminação, [...] sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 

“É o respeito jamais negado ao educando, a seu saber de experiência feito” (FREIRE, 

1996, p. 103). No trabalho com o respeito às diferenças de cada um na cultura, no 

modo de ser, estamos exercitando a formação da identidade, a valorização dos 

costumes, da cultura de cada um, a vivência com cidadania na busca pela autonomia, 

categorias formadoras da nossa Proposta Pedagógica. 

d) Esta última competência traz o estímulo à participação do estudante no mundo e não 

podemos deixar de lembrar a figura 13 quando elas falam sobre os sonhos e muitas 

demonstram o desejo de estar no mundo de forma diferente (“que eu e meu irmão não 

fosse dessa vida”, “criar os filhos estudando para que eles tenham uma vida melhor 

que a minha”, etc.). Diante da competência e da voz das estudantes recordamos as 

palavras de Freire (1996): Ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado, com 

essas palavras ele declara: gosto de ser gente, porque inacabado, sei que sou um ser 

condicionado, mas consciente do inacabamento, posso ir mais além dele. Nesse 

sentido temos para que e por que trabalhar com essa competência e habilidades. 

Fortalecer nas estudantes o desejo de sonhar e lutar para ter uma vida diferente:   

“minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se 

insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da 

História” (FREIRE, 1996, p. 54).   

Nesse momento tendo em mente nossas concepções para a Proposta Pedagógica,  

procuramos traçar um “fio” ligando a competência, a fala das educandas e embasamos na 

perspectiva de educação crítica e autônoma. Assim, trazemos a seguir alguns constitutivos da 
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pedagogia freireana como âncora para planejamento de atividades ativas e interativas e como 

meio de desenvolvimento do pensamento crítico.  

 

5.3.3 Constitutivos da pedagogia freireana e o pensamento crítico nas atividades da Proposta 

Pedagógica  

 

Em Freire (1996) percebemos a necessidade de partir dos saberes de experiência feita, 

ter o olhar de criticidade do contexto, da cultura, das relações em um processo dialógico de 

tomada de decisões e ações para transformar.  

Entendemos que essa proposta está em construção, pois se propõe que ela seja fruto do 

diálogo com as estudantes e com os professores para ser validado, o que não foi possível por 

causa da pandemia, provocada pelo vírus covid19, que fez o mundo parar e nos deixou 

“presos” dentro de nossas casas, sem poder estar com as adolescentes e jovens do CASE, sem 

o contato presencial com os professores, sem poder ir à biblioteca. Apesar de todo o 

desenvolvimento das tecnologias nesse período, algumas obras não se encontram 

digitalizadas, outras estão disponíveis na internet, mas não permite acesso da obra integral. 

Nesse sentido, sentimos que nosso trabalho deixou de concluir alguns pontos.   

A proposta que pleiteamos necessita da coautoria das estudantes e dos outros 

professores, pois abraçamos os ideais de Freire (1987):  

 [...] Numa visão libertadora, não mais ‘bancária’ da educação, o seu 
conteúdo programático já não involucra finalidades a serem impostas ao 
povo, mas, pelo contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo com os 
educadores, reflete seus anseios e esperanças. Daí a investigação da temática 
como ponto de partida do processo educativo, como ponto de partida de sua 
dialogicidade. Daí o imperativo de dever ser conscientizadora a metodologia 
desta investigação.  (FREIRE, 1987, p. 71).  

 

Imbuídos do ponto de vista de uma educação crítica e libertadora, além de outros 

colhidos nos estudos feitos nessa pesquisa e realizando as devidas adaptações ao nosso 

contexto com as estudantes do CASE, apresentamos abaixo algumas categorias freireanas 

como sugestões para as práticas metodológicas nessa Proposta Pedagógica.  

a) Ouvirtude - A escuta das estudantes é o ponto de partida para que elas possam se 

identificar como sujeitos no mundo, é o reconhecimento de si como sujeito social e 

não como objeto. “Se na verdade, o sonho que me nos anima é democrático e 

solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo [...] que aprendemos a 
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escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com elas” (FREIRE, 1996, p. 113).                                            

Para isso, as indagações podem auxiliar: De onde eu vim? Onde estou? Por que 

estou aqui? Quais os meus sonhos e projetos de vida?  

b) Problematização – práticas educativas baseadas na problematização trazem as 

estudantes para o centro das atividades, como sujeito ativo. Partindo das 

inquietações da realidade, das experiências vividas onde o conteúdo não é descrito, 

mas sim questionado, posto em dúvida, provocado “a educação problematizadora, 

rompe com os esquemas verticais e faz o estudante protagonista do seu aprendizado. 

c) Participação – em experiências já desenvolvidas com as estudantes do CASE foi 

possível perceber o quanto elas são capazes de realizar quando são estimuladas a 

vencer suas barreiras e protagonizar o ensino-aprendizagem. Em uma perspectiva 

progressista, o professor ao ensinar certo conteúdo deve desafiar o estudante para 

que se vá percebendo na e pela própria prática, sujeito capaz de saber [...], ajudá-lo a 

reconhecer-se como arquiteto de sua própria prática cognoscitiva (FREIRE, 1996, p. 

124). E para esse fim é necessário também despertar a curiosidade, pedra 

fundamental no ser humano e sem a qual não aprendo nem ensino (FREIRE, 1996, 

p. 86).   

d) Ser mais – Atividades em que as estudantes “colocam a mão na massa”, são 

estimuladas e apoiadas, mostram o quanto elas são capazes de se superarem e de nos 

surpreender, comprovando a condição de “Ser mais”. Essa é a vocação de todo ser 

humano que está em “processo de estar sendo” (FREIRE, 1996, p. 78). As falas das 

estudantes mostram uma centelha de esperança (do verbo esperançar de Freire), na 

possibilidade do “Ser mais”, quando dizem que querem “terminar os estudo para 

ajudar a mãe, para cuidar da família, para ganhar um dinheiro suado”.  

e) Temas geradores - atividades fundadas em temas geradores trazem abertura para o 

diálogo entre educador e educando na educação libertadora, é quando investigamos  

o pensamento das estudantes sobre sua realidade, seu universo temático.  Freire 

(1996) complementa que nessa metodologia exige, no fluxo da investigação, 

educador e educando se façam sujeitos da mesma pesquisa. 

 

Diante dessas sugestões percebemos que o trabalho da educação através da sociologia é 

muito ligado à vida, seus acontecimentos, sua consequências, as possibilidade de mudança, os 

objetivos da vida, etc. Esta percepção nos faz entender a prática educativa como um exercício 
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constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia dos educando e dos 

educadores (FREIRE, 1996, p. 145).  

 

5.4 Sistemática de avaliação formativa e emancipadora 

 

Para falar sobre avaliação é algo sempre incômodo, parece uma flor coberta de espinhos 

que desejamos apreciar, mas nesse movimento tememos nos ferirmos, porque avaliação 

quando usada com relação a nós mesmos é difícil, provoca a aceleração do coração, da 

respiração, entre outros incômodos. Os seres humanos ou grande parte deles tendem a se 

tolherem quando sabem que estão sendo avaliados. Paulo Freire ao falar sobre bom-senso 

chama essa ação para nós mesmos dizendo que “A vigilância do meu bom-senso tem uma 

importância enorme na avaliação que, a todo instante, deve fazer de minha prática” (FREIRE, 

1996, p. 61). Nessa ótica, antes de pensarmos na forma de avaliação das estudantes, devemos 

iniciar avaliando sempre nossa prática, o nosso fazer pedagógico, e nesse exercício, podemos 

contar com a participação dos colegas, das estudantes, assim como de outras pessoas 

envolvidas na educação formal do CASE.  

Nossa ação aqui é a busca por uma proposta de avaliação da aprendizagem formativa à 

luz de Albuquerque (2006), que articula os autores estudados e a atuação das estudantes nesse 

processo, bem como a articulação dos outros professores. Nesse contexto destacamos que:  

[...] A questão que se coloca a nós, enquanto professores e alunos críticos e 
amorosos da liberdade, não é, naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto 
necessária, mas resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo, às 
vezes, realizada. A questão que se coloca a nós é lutar em favor da 
compreensão e da prática da avaliação enquanto instrumento de apreciação 
do fazer de sujeitos críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação, e não 
da domestificação. Avaliação em que se estimule o falar a como caminho do 
falar com (FREIRE, 2000a, apud ALBUQUERQUE, 2013, p. 71). 

Concordamos que a avaliação é necessária, assim como buscamos uma maneira de 

realizá-la através do que elas fazem e não daquilo que elas não fazem. Para esse fim 

entendemos que é necessário estudos, diálogos e reflexões entre os docentes, entre as 

estudantes para a ressignificação desse momento.    

Destacamos que esse tipo de avaliação é possível “na medida em que a escola expressa 

no seu projeto político-pedagógico uma concepção formativa e emancipadora de avaliação” 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 71). Daí vem a importância da escola democrática, para atualizar 

o Projeto Político Pedagógico (PPP) contemplando essas ações.  
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Nessa Proposta Pedagógica buscamos também uma avaliação que contemple a gestão 

da escola, da coordenação pedagógica, da equipe de docentes da escola anexa e até por parte 

da equipe pedagógica do CASE, como Freire (1987) sugere um “seminário avaliativo” 

(FREIRE, 1987, p. 78), um momento com diferentes materiais de avaliação para todos os 

envolvidos. Nesse sentido, não teremos uma avaliação de “A sobre B, e sim de A com B, em 

processo cooperativo de exame crítico sobre a prática de ambos” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 

74). Nessa visão, a avaliação pode contribuir com todos os envolvidos na dinâmica da 

Proposta Pedagógica, bem como a eficácia desse trabalho, servindo de base para trabalhos 

futuros. 

Na conclusão das atividades da Proposta Pedagógica, nos propomos a realizar uma roda 

de conversa com a participação da equipe docente, das famílias, representantes do CASE, da 

FUNASE e das estudantes com depoimentos de todos envolvidos com a ação.  Uso de 

questionamentos comparando o momento inicial da apresentação da proposta com esse 

momento conclusivo. Será que foi garantido a todas e a todos terem vez e voz, serem 

protagonistas? Anotações e registros das várias formas de comunicação para construção de 

um relatório. Almejamos trazer uma concepção e ação da avaliação que não seja punitiva, 

mas sim de direcionamentos para uma aprendizagem efetiva.   
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6. UNINDO OS PONTOS PARA COLOCAR UM PONTO, QUE NÃO É O FINAL 

 

Este trabalho teve início com a observação da legislação vigente sobre o direito à 

educação para todos e percebemos que ela é vasta a partir da Constituição Federal de 1988, 

que apresentou a criança, o adolescente e o jovem, como sujeitos de DIREITOS, indo de 

encontro à forma como eram tratados antes. Apesar da quantidade de legislação, ainda há 

muito a melhorar na oferta da educação formal para adolescentes e jovens em privação de 

liberdade.  

Percebemos que a reforma do Ensino Médio com a BNCC ainda não se encontra 

definida e por isso, sua efetivação não se dará nos prazos fixados. Prometendo trazer grandes 

mudanças, na sua origem, essa proposta propunha uma educação que ceifava o direito à 

liberdade de pensar, de se expressar dos professores, retroagindo as duas décadas onde a 

educação era uma “forma” que deveria caber em todos e todas. Os movimentos populares 

ocorridos conseguiram chamar a atenção da população e uma reforma tentou enveredar por 

um caminho menos quadrado. Talvez, esse momento de revisão, tenha aberto espaço para 

proposição de um currículo flexível que possibilita a criação de uma Proposta Pedagógica 

organizada na busca pelo desenvolvimento de competências, isto é, o que os alunos devem 

“aprender a fazer” de posse dos conhecimentos fornecidos pelo desenvolvimento das 

tecnologias.  

A pesquisa nos mostrou que as escolas certificadoras dos estudantes que estão no 

sistema socioeducativo merecem uma atenção diferenciada no que se refere ao censo da esfera 

federal, no SIEPE, com a possibilidade de abertura e fechamento de turmas em qualquer 

época do ano (alunas chegam e saem todos os meses), sem prejuízo na avaliação e 

certificação dessas unidades de ensino. Os recursos humanos para essas unidades educativas 

devem ser analisados caso a caso, pois o movimento de entrada e saída dessas estudantes 

requer atenção e bastante trabalho para garantir a entrega da documentação escolar aos 

egressos do sistema socioeducativo. Essa atenção diferenciada se justifica também porque 

apesar de algumas pessoas afirmarem que os estudantes do sistema socioeducativo é o mesmo 

estudante da escola da comunidade, nós defendemos que não exatamente o mesmo porque as 

escolas da comunidade já os excluíram, grande número delas não estava estudando quando 

praticou o ato infracional.  
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As adolescentes e jovens que compõem a população do CASE provém de vários lugares 

do Estado, em sua maioria não estavam frequentando a escola no momento do cometimento 

do ato infracional e nem quando foram apreendidas. Defendemos uma teoria em que os (as) 

estudantes do sistema socioeducativo ultrapassaram uma tênue linha que limita ou detém os 

adolescentes e jovens que ainda não cometeram ao infracional, eles temem perder o pouco 

que têm na vida. Aqueles que não têm mais nada a perder, cruzaram essa linha, não têm mais 

nada, não temem mais nada, por isso estão em conflito com a lei. 

Na pesquisa bibliográfica percebemos o currículo em suas múltiplas concepções e 

resultados esperados. Concordamos quando Lopes e Macedo (2011) e Silva (2005) 

apresentam o currículo como poder. O poder de escolher, o poder de determinar o conteúdo, o 

poder de optar dentre as várias possibilidade de uma identidade ou subjetividade como sendo 

a ideal. Advogamos as colocações de Silva (2005) ao afirmar que para as teorias críticas e 

pós-críticas do currículo, nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada.  

Na oferta da educação como direito, buscamos também um ensino de qualidade, que 

tenha início com a escola substantivamente democrática permitindo que as vivências e 

conhecimentos adquiridos pelos adolescentes e jovens que chegam à escola possam ser 

discutidos, acolhidos e respeitados, pois acreditamos como afirma Arroyo (2013), Freire 

(1996) que as experiências vividas nos espaços físicos, casas, bairros, favelas, povoados, ruas, 

campos, etc., exerce influencia na identidade e socialização das adolescentes e jovens.  

Para esse fim, refletimos que a participação de outros componentes curriculares faz 

desta, uma proposta interdisciplinar contribuindo para uma maior e melhor aceitação por parte 

da equipe docente e das próprias estudantes. Nesse sentido, propomos a união mais efetiva 

com as disciplinas da área de Comunicação e Expressão e suas tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, sem descartar atividades com as outras áreas. 

A análise dos dados do Questionário Socioeducativo revelou que as adolescentes e 

jovens apesar de proclamarem que “só vêm para a escola forçadas, gostam da escola, desejam 

concluir “meus estudos”, isto é, a educação básica, porque esperam com isso oferecerem 

melhores condições de vida à família – “a mãe ou a rainha”. As famílias das socioeducandas 

não seguem os moldes das famílias tradicionais formadas por pai, mãe e filhos. Em sua 

maioria, são formadas por mãe, avó, irmãos. As avós estão sendo as grandes alavancas e base 

nessas reorganizações familiares. 

Esse Questionário Socioeducativo nos mostrou também que o tráfico é o terceiro ato 

infracional mais cometido e traficando elas também são vítimas das drogas, 67% das 
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adolescentes e jovens são usuárias de drogas, 27% apenas não é usuária e outras não 

responderam. Elas citam como drogas: cigarro, maconha, loló, pó e craque. E quando 

perguntamos há quanto tempo, esse aparece entre um ano, dois, cinco, sete anos usando e 

comercializando. É por isso que tantas estudantes têm crises de abstinência até dentro da 

escola.  

O número de adolescentes do sexo feminino em conflito com a lei é bem menor que o 

quantitativo do sexo masculino, mas isto não quer dizer que não haja necessidade de políticas 

publicas no sentido de orientar e encaminhar os/as adolescentes egressos do sistema 

socioeducativo para “estágio remunerado” ou “meu primeiro emprego”, porque é isso que elas 

e eles desejam (como nós vimos através de suas falas) e esperam. 

A elaboração de uma Proposta Pedagógica consta em vários documentos oficiais, 

estimulando para que as escolas organizem seus currículos levando em consideração sua 

realidade com as múltiplas juventudes que adentram seus espaços. A nossa proposição para a 

disciplina de Sociologia não significa que resolveremos os problemas da educação formal no 

CASE. Esta é uma proposta que pretende trabalhar conteúdos cognitivos e socioafetivo no 

intuito de colaborar com a mudança na vida das estudantes do CASE, oferecendo 

oportunidade para continuação dos estudos através da vivência dessa proposta. Essa Proposta 

Pedagógica de uma Sociologia crítica pretende contribuir para que estudantes do ensino 

médio tomem consciência de sua realidade, questionem suas condições de vida e diferenças 

de oportunidades, empregando o protagonismo juvenil na elaboração de um projeto de vida 

(BNCC), amparados no ensino dialógico Freire (1996) como contribuições para sua formação 

cidadã. 
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APÊNDICE 1 

As primeiras anotações das entrevistas com três estudantes 
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APÊNDICE 2  

Questionário Socioeducativo aplicado no ano de 2014 

 

ESCOLA  

QUESTIONÁRIO SOCIOEDUCATIVO 2014 

1. Nome completo:______________________________________________________ 

2. Data de nascimento: ___________________________________   

3. Cidade onde nasceu: ____________________________________________ 

4. Até os 5 anos você morou com quem? 

(   ) Mãe                       (   ) Mãe e padrasto  (   ) Pai                          (   ) Pai e madrasta 

(   ) Avô                        (   ) Madrasta              (   ) Avó                        (   ) Padrasto 

(   ) Mãe e pai             (   ) Madrinha              (   ) Irmãos                  (   ) outros 

5. Dos 6 aos 10 anos você morou com quem? 

(   ) Mãe                       (   ) Mãe e padrasto   (   ) Pai                          (   ) Pai e madrasta 

(   ) Avô                        (   ) Madrasta              (   ) Avó                        (   ) Padrasto 

(   ) Mãe e pai             (   ) Madrinha               (   ) Irmãos                  (   ) outros  

6. Atualmente você mora com quem? 

(   ) Mãe                       (   ) Mãe e padrasto   (   ) Pai                          (   ) Pai e madrasta 

(   ) Avô                        (   ) Madrasta               (   ) Avó                        (   ) Padrasto 

(   ) Mãe e pai             (   ) Madrinha               (   ) Irmãos                  (   ) outros 

7. Descreva uma imagem ou lembrança que ficou de sua infância. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8. A casa onde você morava antes da internação tinha quantos cômodos? 
1 (   )     2 (   )   3 (   )   4 (   )   5 (   )   Mais  (   ) 

9. Quantas pessoas moravam com você? 
1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   )    Mais  (   ) 

10. Quantos irmãos e irmãs  você tem? 
1 (   )  2 (   )   3 (   )    4 (   )    5 (   )     Mais  (   )   

11. Você estudou até que ano/série? 
(   ) Alfabetização           (   ) 6º ano 
(   ) 1º ano                       (   ) 7º ano  
(   ) 2º ano                       (   ) 8º ano 
(   ) 3º ano                       (   ) 9º ano 
(   ) 4º ano                       (  ) Ensino médio 
(   ) 5º ano  
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12. Qual a última escola que você estudou?  
_______________________________________________________________________  
13. Qual o nível de escolaridade  de sua mãe?  

(   ) Alfabetização           (   ) 6º ano 
(   ) 1º ano                       (   ) 7º ano  
(   ) 2º ano                       (   ) 8º ano 
(   ) 3º ano                       (   ) 9º ano 
(   ) 4º ano                       (  ) Ensino médio 
(   ) 5º ano  

14. Esta é a primeira medida socioeducativa que você cumpre? 
(   ) Sim                     (   ) Não   

15. Por que você está cumprindo medida socioeducativa? 
(   ) tráfico     (   ) roubo   (   ) homicídio  (   ) latrocínio (   ) busca e apreensão (  )outros 
16. Há quanto tempo você está em privação de liberdade? 
________________________________________________________________ 
17. Com quem você morava quando foi pega?  
________________________________________________________________   
18. Que  outra medida socioeducativa  você cumpriu? Faz quanto tempo? Onde? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
19. Você acha que esta medida ajudou você a se melhorar? Por quê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________  
20.  Você é usuária de drogas? Qual? Há quanto tempo? 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
21.  O que mudou em você depois que você está cumprindo medida socioeducativa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 Recife, _____ de _____________________ de __________________  
 
Assinatura __________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

 Questionário Socioeducativo aplicado no ano de 2016. 

 
QUESTIONÁRIO SOCIOEDUCATIVO DE ENTRADA - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2016 

01- Nome completo: ________________________________________________ 
02- Data de nascimento: ___________________________________  ___________ 
03- Cidade  onde nasceu: ______________________________________________ 
04- Qual sua cor?                      (    ) branca                    (    ) parda                  (   ) negra   
05- Qual sua religião?  (   ) Católica        (   ) Evangélica/Protestante  (      ) Espírita 
(    )Matriz Africana/ Umbanda, Candomblé, Jurema   (   ) Não tem religião, mas acredita em Deus. 

06- Qual sua identidade de gênero, aqui dentro, como você se vê diante desta sociedade? 
(   ) Feminino – me visto como mulher, uso batom, maquiagem. 

(   ) Masculino – me sinto homem, uso cabelo de homem, minhas roupas são de homem.  

07- E lá fora no mundão, como você se vê diante da sociedade? 
(    ) Feminino – me visto como mulher, uso batom, maquiagem. 

(   ) Masculino – me sinto homem, uso cabelo de homem, minhas roupas são de homem.  

08- Qual sua identidade sexual? 
(     ) Heterossexual – gosto só de homem. 

(     ) Bissexual gosto de homem e de mulher. 

(     ) Homossexual – gosto só de mulher.  

09- Até os 5 anos você morou com quem? 
______________________________________________________________ 

10- Dos 6 aos 10 anos você morou com quem? 
_______________________________________________________________ 

11- Antes desta medida socioeducativa  você morava  com quem? 
_______________________________________________________________ 

12- Descreva ou desenhe uma imagem ou lembrança boa ou ruim que ficou de sua infância. 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

13- A casa que morava antes da internação era: 
(     ) própria     (      ) alugada      (      ) emprestada     

14- A casa onde você morava antes da internação tinha quantos cômodos? 
1 (   )     2 (   )   3 (   )   4 (   )   5 (   )   Mais  (   ) 

15- Quantas pessoas moravam com você? 
1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   )    Mais  (   ) 

16- Quantos irmãos e irmãs  você tem? 
1 (   )  2 (   )   3 (   )    4 (   )    5 (   )     Mais  (   )   

17- Você estudou até que ano/série? 
(   ) Alfabetização        (   ) 1º ano       (   ) 2º ano        (   ) 3º ano          (   ) 4º ano       

(   ) 5º ano  (   ) 6º ano  (   ) 7º ano   (   ) 8º ano  (   ) 9º ano  (   ) Ensino médio (   ) superior 

18- Qual a última escola que você estudou? Onde fica esta escola? Que horas você estudava? 
____________________________________________________________________  
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19- Qual o nível de escolaridade  de sua mãe? (   ) Não é alfabetizada   (   ) alfabetização     (   ) 1º 
ano (   )  2º ano  (   ) 3º ano  (   ) 4º ano  (   ) 5º ano   (   ) 6º ano  (   ) 7º ano    (   ) 8º ano    (   )9º ano  (   
)  Ensino Médio  incompleto  (  ) Ensino Médio completo  (  ) Superior  
(  ) Não sabe. 
20- Esta é a primeira medida socioeducativa que você cumpre? 
(   ) Sim                     (   ) Não   

21- Que  outra medida socioeducativa  você cumpriu? Faz quanto tempo? Onde? 
________________________________________________________________________ 
22- Quais destas instituições você já passou? 
(   ) UNIAI      (     )  CENIP    (      ) Liberdade Assistida   (     ) Semiliberdade (    ) nenhum 

23- Por que você está cumprindo medida socioeducativa? 
(   ) tráfico     (   ) roubo   (   ) homicídio  (   ) latrocínio         (  )outros.Qual? 

___________________________________________________________________ 

24- Há quanto tempo você está em privação de liberdade, juntando o CENIP e o CASE? 
_______________________________________________________________ 

25- Com quem você morava quando foi apreendida?  
_______________________________________________________________ 

26- Você acha que esta medida ajudou você a se melhorar? Por quê? (   ) SIM  (   ) NÃO 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
27-  Você é usuária de drogas? Qual? Há quanto tempo? 
____________________________________________________________________ 

28-  O que mudou em você depois que você está cumprindo medida socioeducativa? 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
29- Você tem um sonho, um projeto de vida? Qual? 
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 Recife, _____ de ____   de __________.  Assinatura _____________________ 
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APÊNDICE 4 

 Questionário Socioeducativo aplicado no ano de 2017, 2018 e 2019  

 
QUESTIONÁRIO SOCIOEDUCATIVO DE ENTRADA – COORD. PEDAGÓGICA 

Maria de Lourdes Paz dos Santos Soares 

01- Nome completo: _________________________________________________ 
02- Data de nascimento: ___________________________________  _________ 
03- Cidade  onde nasceu: ____________________________________________ 
04- Qual sua cor?                      (    ) branca                    (    ) parda                  (   ) negra   
05- Qual sua religião?     (   ) Católica        (   ) Evangélica/Protestante  (      ) Espírita 
(  )Matriz Africana/ Umbanda, Candomblé, Jurema (   ) Não tem religião, mas acredita em Deus. 

06- Qual sua identidade de gênero, aqui dentro, como você se vê diante desta sociedade? 

(    ) Feminino – me visto como mulher, uso batom, maquiagem. 

(   ) Masculino – me sinto homem, uso cabelo de homem, minhas roupas são de homem.  

07- E lá fora no mundão, como você se vê diante da sociedade? 
(    ) Feminino – me visto como mulher, uso batom, maquiagem. 

(   ) Masculino – me sinto homem, uso cabelo de homem, minhas roupas são de homem.  

08- Qual sua identidade sexual? 
(     ) Heterossexual – gosto só de homem. 

(     ) Bissexual gosto de homem e de mulher. 

(     ) Homossexual – gosto só de mulher.  

09- Com quem você morou durante toda sua infância? 
_______________________________________________________________ 
10- Quais as pessoas que participaram da sua educação em sua casa? 
___________________________________________________________ 

11- Quais as pessoas que marcaram sua vida na infância e adolescência e por quê? 
____________________________________________________________________ 

12- Descreva ou desenhe uma imagem, uma lembrança boa ou ruim que ficou de sua infância. 
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

13- A casa que morava antes da internação era: 
(     ) própria     (      ) alugada      (      ) emprestada     

14- A casa onde você morava antes da internação tinha quantos cômodos? 
1 (   )     2 (   )   3 (   )   4 (   )   5 (   )   Mais  (   ) 

15- Quantas pessoas moravam com você? 
1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   )    Mais  (   ) 

16- Quantos irmãos você tem? __________   E quantas irmãs? _____________  
17- Você estudou até que ano/série? 

(   ) Alfabetização  (   ) 1º ano  (   ) 2º ano (   ) 3º ano (   ) 4º ano (   ) 5º ano   

(   ) 6º ano    (   ) 7º ano       (   ) 8º ano    (   ) 9º ano   (   ) Ensino médio  (    ) superior 

18- Qual a última escola que você estudou? Onde fica esta escola? Que horas você estudava? 
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19-Você gosta de estudar? Sim  (    )    Não (    ).  Por quê? 

_________________________________________________________________ 

19- Para você, o que uma escola deve ter, para ser  boa para estudar?  
_________________________________________________________________ 

20- Qual o nível de escolaridade  de sua mãe?  
(   ) Não é alfabetizada   (   ) alfabetização    (   ) 1º ano         (    ) 2º ano     (   ) 3º ano    (   ) 4º 
ano     (   ) 5º ano   (   ) 6º ano     (   ) 7º ano    (   ) 8º ano    (   )9º ano      
(     )  Ens. Médio  incompleto  (  ) Ens. Médio completo   (    ) Superior   (  ) Não sabe.   

21- Esta é a primeira medida socioeducativa que você cumpre? 
(   ) Sim                     (   ) Não   

22- Que  outra medida socioeducativa  você cumpriu? Faz quanto tempo? Onde? 
_________________________________________________________________________  
23- Quais destas instituições você já passou? 

(   ) UNIAI     (     )  CENIP   (      )Liberdade Assistida   (     ) Semiliberdade (    ) nenhum 

24- Por que você está cumprindo essa medida socioeducativa? 
(   ) tráfico     (   ) roubo  (   ) furto   (   ) homicídio  (   ) latrocínio         (  )outros 

Qual? _________________________________________________ 

25- Há quanto tempo você está em privação de liberdade, juntando o CENIP e o CASE? 
_____________________________________________________________ 

26- Com quem você morava quando foi apreendida?  
________________________________________________________ 

27- Você acha que esta medida pode ajudar a mudar algo em sua vida?  
(  ) SIM  (  ) NÃO.  Por quê?  _____________________________________________________ 
28-  Você é usuária de drogas? Qual? Há quanto tempo? 
_____________________________________________________________ 

29- Você tem filhos? (   ) Sim  (  )  Não.  
Quantos? ________ Com que idade você foi mãe? ___ 

30- Você tem um sonho, um projeto de vida? Qual? 
____________________________________________________________ 

 

 

 Recife, ___ de ____ de __________.  Assinatura _________________ 
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APÊNDICE 5 

Relatório fotográfico  

 

Foto 1 –Declarações das estudantes nas paredes da escola 

 
Fonte: Autora deste trabalho. 

 
 
 

Foto 2 - As paredes comunicam 

 
Fonte: Autora deste trabalho. 
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                 Foto 3 – Mural produzido pelas estudantes da sala de aula 

 
Fonte: Autora deste trabalho. 

 
 
 

Foto 4 – Cartazes dão aparência de escola. 

 
Fonte: Autora deste trabalho. 
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Foto 5- Projeto Passos para Autonomia: encontro do Yoga Integral com a 
Pedagogia Paulo Freire 

  
Fonte: Autora deste trabalho. 

 

 

 

 


