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RESUMO
A presente pesquisa discute a formação do Pedagogo para a construção da visão
crítica, emancipatória e responsável perante a Maioridade Penal e amplia as
abordagens para a importância desta formação para a atuação do Pedagogo,
enquanto formador de opinião. Tem por objetivo geral verificar como os formandos
em Pedagogia entendem a discussão sobre a Maioridade Penal aos 16 anos (PEC
171/1993), que vem sendo discutido atualmente em cenário Nacional, e qual sua
posição e conhecimento a respeito do assunto. Apontamos a Teoria das
Representações Sociais e sua relação com a postura do Pedagogo, considerando
os pensamentos dos autores Abric, Moscovici e Souza (2010). Para embasar a
pesquisa reunimos os teóricos Paulo Freire, cuja abordagem discorre sobre a
formação permanente dos educadores, José Carlos Libâneo, cujas considerações
remetem à prática do Pedagogo, e suas atribuições enquanto gestor e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia para referenciar os processos
educativos em espaços escolares e não escolares. Utilizou-se os teóricos Evelcy
Monteiro Machado e Geraldo Caliman para o aprofundamento sobre a Pedagogia
Social. Para encaminhar e elucidar o tema buscamos conhecer sobre as leis e
documentos pertinentes ao atendimento socioeducativo voltado para o adolescente
em conflito com a lei, como o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), a Apostila de Socioeducação, Cadernos de Socioeducação e a atuação
dos Órgãos responsáveis pelo Atendimento Socioeducativo no Estado do Paraná.
Para colaborar na compreensão das leis e das discussões que envolvem o
adolescente autor de ato infracional utilizamos o livro Direito Penal de
Adolescentes, Elementos para uma teoria garantista, de Karyna Batista Sposato, o
qual foi de suma importância. Quanto a atuação do Pedagogo no Sistema de
Atendimento Socioeducativo e o adolescente autor de ato infracional, a referência
foi o autor Antônio Carlos Gomes da Costa. Para alcançar o objetivo geral,
realizamos uma pesquisa de campo de caráter quantitativo com análise qualitativa
dos dados, caracterizado por um questionário, aplicado ao grupo de discentes do
Curso de Pedagogia, tendo como principal referencial o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e a discussão sobre a Maioridade Penal. Utilizamos para as
análises, os autores, Paulo Freire, Sérgio Adorno e referenciamos o artigo sobre as
Representações Sociais de Reis, Hickmann, Hickmann Luz e Teixeira. Os
resultados apontam que as discentes do curso de Pedagogia, são favoráveis a
maioridade penal, sem que tenham embasamento teórico, ou seja, emitem opiniões
baseada no conhecimento banal. Verificamos ainda que o grau de desinteresse
das acadêmicas em conhecer mais a respeito do tema é preocupante, identificando
a necessidade de debater este e outros assuntos pertinentes à educação de modo
mais aprofundado ainda durante a formação do Pedagogo.
Palavras chave: Pedagogia, Formação do Pedagogo, Atendimento Socioeducativo,
Adolescente autor de ato infracional, Maioridade Penal.
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1

INTRODUÇÃO

A ideia inicial para esta pesquisa surgiu das reflexões sobre a atuação do
Pedagogo fora do espaço escolar. Após alguns estudos realizados, especificou-se
o tema da pesquisa para a formação do pedagogo e a construção da visão crítica
para sua atuação, visando práticas de qualidade, que fomentem o saber,
contribuindo para a formação de cidadãos críticos e capazes de mudar sua
realidade, e quem sabe, as demais ao seu redor.
O foco da pesquisa foi direcionado para uma discussão controversa que
permeia, hoje entre a Justiça e a Educação: a Proposta de Emenda à Constituição
de Redução da Maioridade Penal para os 16 anos de idade (PEC 171/1993).
Relacionou-se esta discussão à formação do pedagogo, buscando verificar e
analisar qual o seu posicionamento perante esse debate.
Desse modo, a pesquisa tem como objetivo geral verificar qual é o
conhecimento do Pedagogo em formação em relação às medidas socioeducativas,
e como este se posiciona frente à proposta da Maioridade Penal aos 16 anos.
As etapas para atingir o objetivo percorreram entre o aprofundamento teórico,
por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia,
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, observando os objetivos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II e Ensino Médio e sua relação com os conhecimentos que o
Pedagogo deve ter para atingir esses objetivos, enquanto docente ou gestor e
sobre as Medidas Socioeducativas para o adolescente autor de ato infracional e
como são imputadas e especificamente, para o Estado do Paraná, buscamos nas
Legislações pertinentes sobre o funcionamento do Atendimento Socioeducativo,
sendo o Sistema da Infância e da Juventude no Paraná, Coordenadoria

da

Infância e da Juventude, Secretaria de Justiça Cidadania e Direitos Humanos,
Departamento de Atendimento Socioeducativo, Célula de Socioeducação e
Apostila de Socioeducação, bem como as práticas pedagógicas nas Instituições de
Internação, denominado Centro de Socioeducação, e a coleta de dados com os
educandos por intermédio da aplicação de um questionário.
Para

o

embasamento

teórico

da

pesquisa

realizada,

reunimos

os

pensamentos de Paulo Freire, José Carlos Libâneo, Geraldo Caliman, Evelcy

10

Monteiro Machado e Antônio Carlos Gomes da Costa para uma abordagem teórica
sobre a formação do Pedagogo, a educação formal e não formal, a Pedagogia
Social e a atuação do Pedagogo no sistema de Atendimento Socioeducativo e o
conhecimento dos processos que norteiam a intencionalidade pedagógica das
medidas socioeducativas. Para discutirmos as Representações Sociais, nos
baseamos em autores como; Moscovici, Abric e Sousa (2010).
A intencionalidade do conjunto da pesquisa é ter o olhar sob uma
perspectiva da necessidade social emergente, que é ressocializar o adolescente
autor de ato infracional, investigando e adquirindo conhecimento para obter uma
opinião crítica e formadora perante as discussões atuais, especificamente a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/1993, abordando sua importância
social, principalmente para o Pedagogo enquanto profissional da educação.
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2

DELINEAMENTO TEÓRICO E METODOLÓGICO

A partir de intensos debates no cenário Nacional sobre diversas questões que
de alguma maneira, influenciam na educação, considera-se que o Pedagogo ainda
em sua formação deve conhecer e compreender algumas discussões, uma vez que
o exercício de sua profissão exige a condução e execução das práticas educativas
emancipatórias por meio de conhecimentos científicos, políticos e éticos.
Conforme:
O graduando em Pedagogia trabalha com um repertório de informações e
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e
práticos, cuja consolidação será proporcionada pelo exercício da
profissão, fundamentando-se em interdisciplinaridade, contextualização,
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade
afetiva e estética. (DCN, 2006, art. 3, p. 6)

Por ser um formador de opinião, o Pedagogo não deve apenas conhecer, mas
analisar, ponderar e posicionar-se, sempre apresentando os dois lados das
questões. Sua posição de estar à frente das práticas pedagógicas que norteiam o
trabalho dos demais profissionais da equipe, de antemão demonstra o grau de
importância de suas atribuições, definindo-o como alguém de credibilidade e como
articulador, responsável pela orientação e construção de princípios de cidadania. É
pertinente considerar que o Pedagogo deve assumir este compromisso desde seu
ingresso no curso de Pedagogia, desse modo, fornecerá qualidade em sua
atuação.
O Pedagogo não pode abster-se de reflexões e da busca por informações e
conhecimento científico. Suas ações devem ser asseguradas por um processo de
constantes pesquisas em instrumentos que consolidem o desenvolvimento do seu
trabalho, tornando-o competente para atuar em diversos níveis e modalidades de
ensino, de acordo com suas necessidades e especificidades, a fim de construir nos
educandos, uma visão crítica e autônoma de mundo.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de
1996, no seu artigo 1º estabelece que:
“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”. (BRASIL,1996)
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Desse modo, sua atuação deve ser comprometida e responsável, crítica e
transformadora, tanto em processos educativos que ocorrem em espaços
escolares como não escolares, de modo intencional, a fim de contribuir na
formação e emancipação humana por meio da educação, conforme:
(...) gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que
integre as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de
processos educativos escolares e não escolares, especialmente no que se
refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao
acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem
como análise, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação
de políticas públicas e institucionais na área de educação(...). (DCN, 2006,
p. 8)

Os processos educativos em espaços escolares acontecem sistematicamente
por meio da escolarização para efetivação do processo de ensino-aprendizagem
por meio da docência ou gestão na Educação Básica, constituída pela Educação
Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e
no Ensino Superior, constituído pela Graduação e Pós-graduação.
Os processos educativos com intencionalidade de escolarização também
ocorrem em espaços diferenciados da escola, como hospitais e penitenciárias,
ressaltando a prática educativa com características próprias de cada espaço e suas
especificidades legais e orientações para atuação pedagógica. A escolarização em
espaços não escolares, promove o processo de ensino-aprendizagem de modo a
atender a todos os sujeitos que se encontram afastados, por qualquer razão, do
espaço escolar, promovendo desse modo a educação particularizada em cada
caso, relacionando sempre a realidade com as práticas adotadas, contando com a
intenção e sistematização do planejamento, coordenação, realização e avaliação
de atividades pedagógicas, conforme:
Finalmente é central a participação na gestão de processos educativos, na
organização e funcionamento de sistemas e de instituições de ensino, com
a perspectiva de uma organização democrática, em que a
corresponsabilidade e a colaboração são os constituintes maiores das
relações de trabalho e do poder coletivo e institucional, com vistas a
garantir iguais direitos, reconhecimento e valorização das diferentes
dimensões que compõem a diversidade da sociedade, assegurando
comunicação, discussão, crítica, propostas dos diferentes segmentos das
instituições educacionais escolares e não-escolares(...). Entende-se que a
formação do licenciado em Pedagogia fundamenta-se no trabalho
pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares, que tem a
docência como base(...). Desta forma, a docência, tanto em processos
educativos escolares como não-escolares, não se confunde com a
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utilização de métodos e técnicas pretensamente pedagógicos, descolados
de realidades históricas específicas. Constitui-se na confluência de
conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais e das ciências,
bem como de valores, posturas e atitudes éticas, de manifestações
estéticas, lúdicas, laborais.

A partir das considerações acima, passamos a refletir sobre as determinações
das Diretrizes Curriculares de cada nível de ensino que norteiam as práticas dos
educadores de modo a atingir nos educandos os objetivos na Educação Básica,
desde a Educação Infantil, considerando o encaminhamento no Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, apresentando em um dos seus
objetivos que é possível construir nas crianças, pensamentos críticos e instigantes,
de modo a permitir descobertas e fomenta-las ao conhecimento, conforme:
(...) interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural,
formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo,
manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando
informações e confrontando ideias. (BRASIL, 1998, p. 175)

A criança estabelece relações com o espaço em que vive, interage com ele e
com os demais integrantes, estabelece para si valores e é capaz de criar, imaginar
e assim apropriando-se de conhecimentos frutos de sua exploração. O Pedagogo
que atua na Educação Infantil possui nas mãos a ‘obra prima’ pensando em
converter o conhecimento empírico em conhecimento científico, para a formação
de um cidadão crítico e responsável socialmente desde a primeira infância, de
acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:
(...) contudo, o professor precisa ter claro que esses domínios e
conhecimentos não se consolidam nesta etapa educacional. São
construídos, gradativamente, na medida em que as crianças desenvolvem
atitudes de curiosidade, de crítica, de refutação e de reformulação de
explicações para a pluralidade e diversidade de fenômenos e
acontecimentos do mundo social e natural. (BRASIL, 1998, p. 173).

A transição entre a Educação Infantil e Ensino Fundamental constitui para o
Pedagogo, a diferença na abordagem, na forma de trabalhar.
Ao analisarmos os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (1998), notamos em alguns dos objetivos que os alunos devem:
- Compreender a cidadania como participação social e política, assim
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças,
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
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- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar
conflitos e de tomar decisões coletivas. [...]
- Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro,
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações,
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças
culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras
características individuais e sociais. [...]
- Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na
busca de conhecimento e no exercício da cidadania. [...]
- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos
para adquirir e construir conhecimentos;
- Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvêlos, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando
sua adequação. (BRASIL, 1998, p. 7)

A atuação do Pedagogo capacitado, comprometido com os objetivos contidos
nos PCN’s, contribuem para efetivação da construção desde processo, o que de
fato, permitirá a sequência do trabalho pedagógico crítico na formação dos
pequenos cidadãos, mais amplamente trabalhado no Ensino Médio.
Nos PCN’s para o Ensino Médio, há uma abordagem que visa promover nas
jovens competências para inserção no universo do adulto. Nesta fase, encontramos
peculiaridades que precisam ser vistas de modo singular, a fim de perceber quais
são de fato, as necessidades para o despertar emancipatório no Ensino Médio, o
qual impõe grandes desafios. Por esta razão, os PCN’s, orientam as práticas
contextualizadas “mediante a interdisciplinaridade: incentivar o raciocínio e a
capacidade de aprender” (PCN, 2000, p. 4).
O Pedagogo em formação deve buscar a compreensão do significado de
realizar o trabalho de gestão voltado ao Ensino Médio. A prática educativa e
pedagógica com jovens em idade escolar requer uma abordagem de conteúdos
diferenciada, fomentando o interesse pelo conhecimento e as concepções de
mundo, conforme os objetivos descritos:
A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências
necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade
em que se situa; O aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e
do pensamento crítico; O desenvolvimento das competências para
continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais
complexos de estudos. (PCN, 2000, p. 10).
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Deste modo, para atender aos objetivos de qualquer etapa da educação
básica, a formação do Pedagogo precisa atender às determinações pedagógicas
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006),
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental e Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio, como citado anteriormente, a formação do pedagogo deve ser
consistente, garantindo a eficácia do seu trabalho com aprofundamento teórico,
que possam qualificar suas inúmeras atividades profissionais.
Para a formação do Pedagogo, portanto, é essencial firmar-se em
perspectivas teóricas. Paulo Freire deixou à Pedagogia grandes contribuições que
fundamentam as práticas do trabalho pedagógico emancipatório, visando a
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com prática de autonomia
dos sujeitos e a necessidade de colaborar para a formação de um cidadão crítico e
capaz de alterar sua própria realidade.
Freire expõe que a prática educativa precisa acontecer a partir da leitura de
mundo, da constatação da realidade do educando, assim pontua que os
educadores como formadores de opinião e agentes transformadores, devem
perceber a necessidade de estar em formação permanente, conforme:
A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o
dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de
iniciar sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação,
sua capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua
experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro
que ela requer uma formação permanente do ensinante. Formação que se
funda na análise crítica de sua prática. (FREIRE, 1997, p. 19).

Além de buscar o conhecimento durante a formação, o Pedagogo, deve
refletir sempre sobre a qualidade de suas práticas e no desenvolvimento do
trabalho e de pesquisas. Esta combinação de formação permanente durante e
após a conclusão do Curso e reflexão crítica sobre a prática realizada no cotidiano
compõe o perfil de educador que desempenha um bom trabalho. Segundo Freire:
(...) é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à
reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se confunde com
a prática. (1996, p.22)
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Por conseguinte, é necessário, que os profissionais da educação, possam
estar devidamente preparados para compreenderem as contradições do mundo, da
educação, assim como dos diversos saberes sociais, menciona Freire:
(...) não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que,
em comunhão, buscam saber mais. (FREIRE 2005, p. 93).

2.1

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A INSERÇÃO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIVERSOS MOMENTOS DA
HISTÓRIA

Para aprofundarmos nossas abordagens teóricas, se faz necessário,
entendermos, como determinados conhecimentos são construídos, perpetuados e
presentes na sociedade. Para tanto, abordaremos a Teoria das Representações
Sociais, para analisarmos como determinadas representações são construídas e
possuem funções como: de saber, identitária, de orientação e justificadora. Abric,
(2000), descreve cada uma das funções da seguinte forma: A função do saber é
ligada ao saber prático do senso comum, permite compreender e explicar a
realidade de modo que os indivíduos produzam conhecimentos próprios do grupo,
ela permite as trocas sociais. A função identitária desempenha importante papel no
controle social, define a identidade do grupo e é um meio de proteger as
especificidades de cada grupo social. A terceira função é a de orientação ela
permite que as Representações Sociais guiem os comportamentos e condutas dos
membros de um grupo, é uma forma de guiar a ação. E por fim, a quarta função
que é a justificadora, é o meio pelo qual o indivíduo justifica suas ações, assim
como é a forma como realiza a manutenção ou reforço comportamentos assumidos
pelos grupos sociais ou pelos indivíduos.
As Representações Sociais são então, formas de conhecer o mundo. Em um
grupo estas representações formam-se de acordo com gestos, expressões e
comportamentos, o habitus, conforme:
Sendo produto da história, o habitus é um sistema de disposições aberto,
permanentemente afrontado a experiências novas e permanentemente
afetado por elas. Ele é durável, mas não imutável. (LOYOLA, 2002, p. 83)
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Segundo Moscovici, (2003), não se trata apenas de opiniões emitidas sobre
fatos, mas uma interpretação elaborada do real. O autor chamou esta forma de
criar e elaborar teorias de “mundo da conversação”:
Uma frase, um enigma, uma teoria, apanhados no ar, aguçam a curiosidade,
prendem a atenção. Fragmentos de diálogos, leituras descontínuas, expressões
ouvidas algures retornam do espírito dos interlocutores, misturam-se às suas
impressões; brotam as recordações e as experiências comuns apossam-se delas.
Graças a esses falatórios, não só as informações são transmitidas e os hábitos do
grupo confirmados, mas cada um adquire uma competência enciclopédica acerca
do que é objeto da discussão. (MOSCOVICI, 2003, p.53).
Sousa, (2010) mencionando Pinheiro, (2006) aponta que a inserção da
criança e do adolescente nos diversos momentos da história social brasileira,
quatro representações sociais acerca da categoria infanto-juvenil, que tratam a
criança e o adolescente, como “objetos – de proteção social, de controle e
disciplinamento, e de repressão social – representações que predominaram até o
final da década de 1970 e início da década de 1980. Por último, a representação
social da criança e do adolescente como sujeito de direitos (PINHEIRO, 2006, apud
SOUSA, 2010).
Por conseguinte, nos apoiamos na Teoria das Representações Sociais para
compreender as representações sociais construídas historicamente sobre crianças
e jovens no Brasil, a partir dos estudos de Sousa, (2010).
A referida autora, discute algumas representações sociais, sobre a criança e o
adolescente. A primeira representação histórica, de crianças e adolescentes, como
objetos de proteção social, e se fez presente à época do Brasil Colônia e suas
ações voltavam-se, basicamente, para o acolhimento e o atendimento de órfãos.
Uma segunda representação, ocorre quando o Brasil Colônia, passar a ser Nação,
alicerçada à um modelo de desenvolvimento que favorece os interesses e
fortalecimento do Estado-Nação, com uma ideologia de amor e devoção à Pátria.
Sousa, (2010); discorre que,
O que estava em jogo era a construção e a consolidação de um povo e de um
Estado brasileiro no qual as vidas das crianças deveriam ser preservadas e
“moldadas” de forma a consolidar este projeto político. Aqui, o interesse de
preservação da vida se mantém, mas sua finalidade deixa de ser caritativa e passa
a ter um fim claro: fortalecer a ideia de Nação. A responsabilidade sobre a criança
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e o adolescente é tirada das mãos da família e transferida para as mãos do novo
“pai”, o Estado, que, por meio de suas instituições e ações - voltadas para a
higienização, educação e profissionalização -, preparavam a mão-de-obra para
servir aos novos interesses políticos emergentes. (SOUSA, 2010, p.39).
A terceira representação social da criança e do adolescente, são como
objetos de repressão social, conforme Sousa, (2010), e se relaciona com a questão
central do desemprego estrutural. Processo no qual a urbanização brasileira, e a
migração da zona rural, criando novos territórios urbanos, nas décadas 1930 a
1960. A referida autora, baseada em Costa (1998), explica que:
[...] a Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNABEM - Lei. 4.513/64),
tendo a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) como
órgão executivo federal e as Fundações Estaduais do Bem-Estar do
Menor (FEBEM‟s) como órgãos executores nos estados. Essa nova
política transmuta o enfoque correcional-repressivo do “menor com desvio
de conduta” para um enfoque assistencialista, no qual o menor é
concebido como o marginalizado, privado e carente, e suas práticas visam
à prevenção, proteção e reeducação do “menor infrator”. Sob esta “nova”
perspectiva, reeducar significava agir reprimindo e prevenindo as condutas
infracionais cometidas pelos “menores”, estendendo a responsabilização à
família e à comunidade, por acreditarem que estes seriam incapazes de
garantir o bom comportamento do adolescente (COSTA, 1998, apud
Sousa, 2010, p.42).

É somente na década de 1980, que passamos a ter “a construção da
representação social da criança e do adolescente como sujeitos de direitos”,
Sousa, (2010, p. 44). A Constituição de 1988 e às diretrizes internacionais, facilita a
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em 1990. O que foi um
avanço. Tais conquistas passam a representar um tratamento novo, para às
demandas de crianças e adolescentes. No entanto, para Sousa, (2010), não tem
sido suficiente para diminuir algumas representações sociais, que estão presentes
na sociedade brasileira historicamente, conforme:
“a cultura menorista punitiva ainda se faz presente no cenário jurídico
infanto-juvenil, o que leva muitos brasileiros a serem adeptos da redução
da maioridade penal, concebendo o ECA como um instrumento de
impunidade, uma lei que “passa a mão na cabeça” de jovens
delinquentes”, (SOUSA, 2010, p.44).

Ao analisarmos as afirmações acima, se faz necessário, refletir, como se dá a
formação do Pedagogo, para se apropriar destas questões. Sendo assim,
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passamos a discutir alguns itens relacionados a formação do Pedagogo, para que
mais adiante, possamos relacionar, formação de Pedagogos, entendendo que este
é um profissional formador de opiniões, com formação, e/ou manutenção de
representações sociais.

2.2

A PEDAGOGIA, O PEDAGOGO ESCOLAR E O PEDAGOGO SOCIAL

A Pedagogia, em conceito, refere-se à arte de educar e conduzir ao
conhecimento, através de uma doutrina educativa sistematizada, respaldada por
teorias, métodos e ações pedagógicas que visam cooperar para resolução de
problemas educativos e refletir e compreender os procedimentos para alcançar o
domínio da aquisição de conhecimento e ensino-aprendizagem. Segundo Libâneo,
é uma diretriz orientadora da ação educativa (LIBÂNEO, 2004).
O objetivo do Pedagogo é contribuir para a formação humana, organizar e
estruturar os processos de construção do saber. Sua atuação ocorre em várias
áreas da prática educativa e seu maior compromisso é o de zelar pela educação e
de ser um agente de condução, transformação e motivação, munido de todo o
conhecimento teórico fornecido e adquirido em sua formação, oportunizando um
trabalho pedagógico de ensino-aprendizagem de qualidade e que procure
satisfazer as necessidades do espaço educativo, seja ele qual for.
Diante disso, pontuando a Pedagogia quanto à sua formação, é bem
caracterizada e amparada no Artigo 64º:
A formação de profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta
formação, a base comum nacional. (LDB, 1996).

No âmbito da Pedagogia escolar, a educação e o processo de ensinoaprendizagem ocorre de modo sistematizado, seguindo um currículo, ou seja,
Educação Formal. É de suma importância o papel do Pedagogo escolar em
converter intencionalmente essa sistematização para a realidade da escola,
tornando a construção de conhecimento uma formidável relação entre educadoreducando. É de sua responsabilidade possuir uma fundamentação teórica,

20

didático-metodológica consistente e conhecimentos específicos da área de atuação
suficientemente para desempenhar satisfatoriamente seu trabalho.
Considerando suas especificidades, os desafios são muitos, pois a realidade
nem sempre equivale às teorias, e o Pedagogo precisa lidar com as divergências,
problemas já existentes e também com os inúmeros problemas, que vão surgindo
no decorrer da atuação prática, no desempenho da função docente, ou da gestão
da educação. O pedagogo escolar enfrenta dificuldades que variam entre a falta de
recursos operacionais (funcionários – administrativos/ professores), pequenos e
grandes conflitos entre educador-educador, educador - educando, família-escola,
evasão escolar, dentre outros, que precisam ser solucionados, porém muitas vezes
essa tarefa não é tão simples.
O Pedagogo Escolar, e, portanto, a escola, conta com o auxílio do Órgão
Público Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, criado em 1990, em
consonância com a Lei 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente que
preza pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e busca junto
aos demais Órgãos competentes, como o Juízo da Infância e da Juventude e
Ministério Público (ECA, Artigo 136 CAP. II), as resoluções para atender às
chamadas feitas pela escola, conforme esclarecimento do ECA:
“O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, sem jurisdição,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. (1990, art. 131)

As demais atribuições do Pedagogo Escolar se estabelecem entre as
práticas pedagógicas e burocráticas, como orientador educacional, articulador dos
processos educativos e supervisor escolar, sendo suas funções a de coordenar o
planejamento e execução das atividades escolares e avaliações; Incentivar e
prover condições para elaboração e realização de projetos diversos; Fornecer
assistência didático-pedagógica constante aos educadores bem como promover a
integração dos mesmos sempre que necessário; Organizar as turmas e horários;
Organizar e garantir a realização e participação em reuniões pedagógicas coletivas
com a equipe escolar e com os pais; Acompanhar a aprendizagem, rendimento
escolar, repetência e faltas dos educandos e realizar procedimentos de
encaminhamentos aos órgãos competentes. Conforme afirma Libâneo:
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Planejar, coordenar, gerir e acompanhar e avaliar todas as atividades
pedagógico-didáticas e curriculares da escola e da sala de aula, visando
atingir níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa das
aprendizagens dos alunos. (LIBÂNEO, 2004 p. 221).

Libâneo (2000), pontua que a equipe componente da escola precisa de um
espaço atrativo, com qualidade de ensino e condições de fazê-lo, para que a
escola mantenha seu papel de formadora de agentes reflexivos e preparados para
o convívio social, pensando no desenvolvimento da humanidade. Para esta
circunstância exige um perfil de Pedagogo que certamente não trabalha sozinho,
entretanto deve estar atento às necessidades diárias, sempre com o objetivo de
fortalecer o ideal de educação dentro da escola, numa concepção emancipatória.
Percebe-se que cada vez mais frequentemente, os enfrentamentos vividos
não apenas pela educação, mas em meios sociais estão estampados, com uma
discrepância enorme ao que seria o ideal e a constatação de problemas só cresce.
Violência, pobreza, corrupção, impunidade. Problemas tais que permeiam estes
diversos espaços sociais sejam eles escolas, lares e empresas, e que necessitam
de medidas eficientes para combatê-los e efetivamente mudar esse quadro.
As transformações sociais ocorreram significativamente nas últimas décadas,
e assim alterando as condutas dos indivíduos. Novos perfis de famílias, jovens
cada vez mais precoces, novas tecnologias tornando-se “obsoletas” e por
consequência, componentes ativos da vida social, deixando sobressair as diversas
naturezas próprias do indivíduo, sejam elas físicas, psicológicas e emocionais.
É neste contexto que se encontram a Educação Social e a Assistência Social,
articuladas entre si, que refletem e objetivam desenvolver ações para as práticas
necessárias e abranger a dimensão política, social e cultural para a formação
humana, integral, cidadã e legítima, pensando além da formação intelectual dos
sujeitos.

Ela

visa

perceber

circunstâncias

críticas

e

transformá-las

em

oportunidades de mudança e utilizar todo o respaldo de Lei, como cita a
Constituição no artigo 205:
A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para no trabalho. (BRASIL, 1988).
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Há situações que precisam de atenção e um olhar diferenciado, que estão
fora da alçada da escola, com requerimento de ações educativas com abordagens
diferenciadas, bem como profissionais capacitados para o desenvolvimento pleno
do trabalho social. Assim sendo, a Pedagogia enquanto formação, como descrita
anteriormente, habilita a realização do trabalho social, para atender as
necessidades das políticas educacionais quanto às questões sociais.
Neste contexto a Pedagogia Social, ainda é um campo em construção teórica
e prática e precisa do apoio da Educação Social, mas que já “abraça” causas
advindas das problemáticas sociais. Suas práticas relacionam-se às perspectivas
pedagógicas e socioeducativas, e para garantir um trabalho de qualidade é
importante que possua conhecimentos específicos de sua área de atuação, bem
como conhecimentos legislativos básicos.
A atuação do Pedagogo Social se dá em espaços não escolares que visam
promover educação sob a perspectiva de ponte entre os aspectos pedagógicos e
socioeducativos. Desse modo, a Pedagogia Social, é um importante membro que
descreve os processos formativos, conforme afirmação:
A Pedagogia Social passa a ser um avançado campo experimental da
educação. No entanto, como não basta a prática, a partir de certo
momento sente-se a necessidade de desenvolver reflexões para além da
prática, que fizessem uma ligação também com as teorias pedagógicas
que fundamentam e alimentam o “que fazer” e o “como fazer” dos
educadores sociais. (CALIMAN, 2010).

Desse modo, é possível esclarecer que as diversas práxis educativas
desenvolvidas por um conjunto de profissionais da educação, especialmente o
Pedagogo, em diferentes espaços se dão a partir de estudos e reflexões, que
surgem da própria prática, com a intenção de reestruturação de uma porção de
realidade em prol dos direitos humanos individuais e do bem comum. Reforça-se,
no entanto, que as teorias para sustentação da prática, são necessárias, para ir
além do empírico.

2.2.1. A Pedagogia social e o Adolescente Autor de ato Infracional
A Pedagogia Social volta-se para uma Pedagogia caracterizada pela
dimensão social que abrange para sua atuação, nos quais necessita-se
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intervenções e metodologias capazes de converter realidades de desgastes sociais
em ambientes de recuperação e de condições de desenvolvimento, possibilitando a
reestruturação dos indivíduos envolvidos.
Sob esta percepção, a Pedagogia Social relaciona a sistematização do ensino
à necessidade de movimentar o campo de ação, conhecendo o espaço, pensando
e repensando estratégias para condicionar e realizar a prática, carregando consigo
a tarefa de socialização. Conforme define Caliman:
Nesse sentido, a Pedagogia Social tem como finalidade de pesquisa a
promoção de condições de bem-estar social de convivência, de exercício
de cidadania, de promoção social e desenvolvimento, de superação de
condições de sofrimento e marginalidade. Tem a ver com a construção,
aplicação e avaliação de metodologias de prevenção e recuperação.
(CALIMAN, 2009, p. 59).

Considerando suas especificidades, a Pedagogia Social adentra neste
capítulo, ao campo de investigação e práticas referentes aos assuntos que
envolvem o adolescente autor de ato infracional. Sobretudo, é importante ressaltar
os conceitos de “adolescente” e “ato infracional” e também as legislações
pertinentes.
O termo “adolescência” representa o período da vida humana entre a
puberdade e a idade adulta - dos 12 aos 18 anos - e “adolescente” o que ainda não
alcançou o pleno desenvolvimento, jovem. (LUFT, 2000)
É considerado “ato infracional” a conduta descrita como crime ou
contravenção penal (ECA, Art.103). Mais especificamente, segundo Sposato:
O ato infracional, portanto, corresponde a um fato típico e antijurídico,
previamente descrito como crime ou contravenção penal. Impõe a prática
de uma ação ou omissão e a presença da ilicitude para sua
caracterização. Se todo crime, quando praticado por um adolescente, é
ato infracional e o mesmo vale para toda contravenção penal, tem-se em
termos conceituais, que ato infracional é de toda conduta típica (crime ou
contravenção penal), antijurídica e culpável. (SPOSATO, 2013, p. 61,62).

Quanto à legislação brasileira e o adolescente autor de ato infracional, são
diversos os documentos que atendem e amparam o adolescente, como Sistema de
Atendimento Socioeducativo e Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo
seus direitos enquanto pessoa em desenvolvimento, e incumbir-lhe as medidas
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necessárias para cumprimento, sobretudo da Constituição Federal, prevendo
também o bem comum.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem por objetivo garantir os
direitos da criança e do adolescente, bem como, especificar os seus deveres,
considerando-o como um sujeito pertencente à sociedade, porém com suas
especificidades. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
(SDHPR) atua por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente (SNPDCA), que coordena os programas de
desenvolvimento referentes à criança e ao adolescente e as Políticas Públicas para
crianças e adolescentes, como o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), o
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e a Lei Federal
12.594/2012, cuja abordagem é a Política de Socioeducação.
Uma vez explicitado os conceitos e a legislação vigente de Políticas voltadas
para o adolescente, faz-se necessário discutir o adolescente autor de ato
infracional. Pensar sobre a ótica da educação, faz parte deste processo, pois seu
objetivo é contribuir na formação dos indivíduos, e fornecer um suporte conceitual
para isso. Entretanto, quando se fala em adolescente em conflito com a lei, as
relações que mantém com a educação passa a ser o segundo plano. No entanto,
deveria estar em primeiro plano, considerando, que por meios educativos, é
possível colaborar com a reestruturação e inserção do adolescente na sociedade.
Porém, em primeiro lugar discute-se o ato infracional em si, a infração, o delito
cometido. Então o adolescente encontra-se diante das medidas previstas na lei,
ECA, para o cumprimento de seus deveres para com a mesma e com a sociedade,
uma vez que não responde judicialmente pelo Código penal. No outro aspecto, é
preciso compreender quais são as medidas previstas no ECA para o adolescente
em conflito com a lei e como as mesmas são imputadas, para então tratar da
educação enquanto medidas socioeducativas.
O Código Penal Brasileiro, em concordância com a Constituição Federal (Art.
228), define:
Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando
sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. Esta lei especial,
refere-se ao ECA, cujo art. 104 esclarece: “São penalmente inimputáveis
os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. ” Em
Parágrafo Único, determina: - “Para os efeitos desta Lei, deve ser
considerada a idade do adolescente à data do fato -. (BRASIL, art. 27)
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Assim, o adolescente autor de ato infracional, sendo considerado penalmente
inimputável perante o Código Penal brasileiro, quando no cometimento de infração
ou contravenção penal, o adolescente responde por seus atos de acordo com o
ECA, que dispõe das Medidas Socioeducativas, no Capítulo IV art. 112:
Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I – Advertência;
II – Obrigação de reparar o dano;
III – Prestação de serviço à comunidade;
IV – Liberdade assistida;
V – Inserção em regime de semiliberdade;
VI – Internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I ao VI. (ECA, 1990).

Tendo em vista os incisos 1º, 2º e 3º do art. 112, o adolescente apenas irá
cumprir as medidas socioeducativas se houver capacidade para a mesma,
incluindo a análise das circunstancias e gravidade da infração, e sob pretexto
algum haverá a prestação de trabalho forçado. Quanto aos adolescentes com
deficiência mental, receberão atendimento adequado e especializado, de acordo
com suas necessidades. (ECA, 1990)
As medidas socioeducativas, prezam pelo adolescente enquanto pessoas em
desenvolvimento, e nesta perspectiva, visam não apenas a responsabilização pelas
infrações, mas também o atendimento educativo, formativo e individualizado
desses adolescentes. Na realidade, é preciso conceber que para o adolescente,
ainda que confuso para ele próprio, existem razões ou circunstâncias que o levam
ao cometimento da infração. Partindo deste princípio, pensamos que ainda há
meios de reabilitar e ressocializar o adolescente, independentemente das razões
que o levaram à infração e até mesmo pelo ato em si. Sendo assim, há
necessidade de uma análise cuidadosa e comprometimento no trabalho, com
auxílio de vários profissionais, como: educadores e assistentes sociais, pedagogos
e psicólogos, é possível ir além de uma perspectiva de apenas exercício de justiça.
O adolescente precisa compreender que seus atos tem uma consequência,
positiva ou negativa, e que se estiver em conflito com a lei, certamente haverá a
responsabilização, ainda que diferente das contidas no Código Penal, mas saberá
também que aliado a isso, terá a oportunidade de repensar suas atitudes e mudar a
sua história. A esse respeito, deve compreender também, que tais consequências,
principalmente

no

caso

da

passagem

pela

Instituição

de

Atendimento
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Socioeducativo, não são boas para si, e lhe trazem prejuízos para toda a vida. A
advertência, primeira medida socioeducativa, esclarecida no art. 115, já é o
suficiente para marcá-lo com antecedentes criminais, prejudicando-o enquanto
cidadão. Por esta razão, as medidas socioeducativas possuem um papel
fundamental no processo de conscientização do adolescente, se cumpridas as
determinações Legais.
O direito à instrução e à educação nas medidas socioeducativas é explicitado
nas Diretrizes Nacionais para a educação escolar dos adolescentes e jovens em
atendimento socioeducativo (2015), porém de acordo com o Conselho Nacional de
Educação, Parecer 8/2015, essa Diretriz foi aprovada em 07 de outubro de 2015,
mas aguarda homologação. Essa Diretriz inclui:
Garantir o direito à educação para os adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas e egressos, considerando sua condição singular
como estudantes e reconhecendo a escolarização como elemento
estruturante do sistema socioeducativo. (SINASE, 2006, p.10).

Desse modo, a articulação entre a Pedagogia e a denominação de Pedagogia
Social, como campo em construção, permeia o Atendimento Socioeducativo, que
necessita de contribuições com foco no sujeito de direitos e em abrangência social
e cidadã. A Pedagogia Social precisa de uma formação profissional específica e
reconhecida para o campo de trabalho. (MACHADO, 2009)

2.3 O ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E A
LEGISLAÇÃO PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Dentre as medidas socioeducativas destinadas ao adolescente em conflito
com a lei, a medida VI do art. 112 do ECA, de “internação em estabelecimento
educacional”, é a mais severa. Sua descrição está disposta no art. 121: “A
internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de
liberdade, excepcionalmente e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento”. (ECA, 1990)
Nos incisos do 1º ao 6º, descrevem como se dá o processo de internação.
Sendo assim, a realização de atividades externas será permitida a critério da
equipe técnica da entidade, porém com autorização judicial. A medida não
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comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada no máximo
a cada seis meses, com a possibilidade de remissão de pena. O prazo máximo de
internação será de três anos e atingido o limite estabelecido, o adolescente deverá
ser liberado e colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida; A
liberação será obrigatória aos vinte e um anos de idade; Em qualquer hipótese a
desinternação ocorrerá antes de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.
(ECA, p. 45)
O processo de privação de liberdade, ocorre sobre os adolescentes
(penalmente inimputáveis) cuja infração ou contravenção penal seja grave, por um
período que varia entre três meses à três anos, cometidos entre 12 e 18 anos de
idade, considerando sua gravidade, circunstância e contexto em que o adolescente
está exposto, considerando inclusive a família e o local onde mora.
De acordo com o ECA:
(...) - a medida de internação só poderá ser aplicada quando: I – tratar-se
de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por
descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente
imposta. (1990, art. 122)

Conforme determinação legal, o cumprimento das medidas socioeducativas
deve acontecer em espaços próprios, reservados apenas à adolescentes,
separados por idade e gravidade da infração, e no período de internação, inclusive
a provisória e as atividades pedagógicas são obrigatórias. (ECA, art. 123)
Desse modo as medidas socioeducativas previstas na Lei 12.594/20121 têm
objetivos a serem atingidos: a) responsabilização do adolescente quanto às
consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua
reparação; b) a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos
individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de
atendimento e a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da

1

Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das
medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional; e altera as Leis
nos 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de
23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de
janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

28

sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de
direitos, observados os limites previstos em lei.
Conforme determinação do SINASE cabe ao Estado, promover e manter
espaços para o cumprimento das medidas socioeducativas de semiliberdade e
internação, observando suas necessidades. Do mesmo modo, as unidades de
atendimento devem atuar em consonância com seu contexto local, para que atenda
da melhor maneira possível os adolescentes privados de liberdade.
Todos

os

documentos

que

orientem

as

práticas

pedagógicas

dos

adolescentes privados de liberdade são de suma importância, uma vez que os
profissionais da educação são responsáveis por todo processo de ensino e
aprendizagem que ocorrem nas instituições de ensino. Em 2015, o Conselho
Nacional de Educação, e a Câmara de Educação Básica, aprovam o parecer
8/2015 sobre Diretrizes Nacionais para a educação escolar dos adolescentes e
jovens em atendimento socioeducativo, no qual definem a necessidade do Plano
Individual de Atendimento (PIA), instrumento de registro e acompanhamento do
cumprimento da medida socioeducativa, instrumento que pode auxiliar a
interlocução entre o programa de atendimento socioeducativo e a escola. Ainda
que este documento ainda não tenha sido homologado, aborda os objetivos e as
metas pactuadas com adolescente e sua família para o cumprimento da medida
socioeducativa, e a escolarização sempre como uma meta a ser atingida.

O

documento trata da importância que o técnico do serviço ou programa de
atendimento socioeducativo converse com o professor ou coordenador pedagógico
a respeito das metas relativas à escolarização dispostas no PIA do adolescente
que está frequentando a escola e cumprindo medida socioeducativa em meio
aberto, e aponta que:
O estigma geralmente marca os adolescentes que estão cumprindo
medida socioeducativa. Um dos principais desafios para o
acompanhamento realizado pelos serviços e programas é o combate ao
preconceito institucional, seja na escola ou em outras unidades das
demais políticas setoriais. O fato de estar cumprindo medida
socioeducativa em meio aberto não dá direito à escola, ou a qualquer
outra instituição, a rotular o adolescente. Às vezes, essa discriminação se
manifesta não só na recusa à realização da matrícula, mas também no
olhar, nas palavras, no “medo” ou na indiferença. Deve-se compreender
que o cumprimento de uma medida socioeducativa é uma situação
transitória e que o adolescente deve ser visto como os demais alunos.
(BRASIL, CNE/CBE, 2015).
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O documento também aponta que:
A identificação do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa
na escola deve se restringir ao diretor, coordenador/supervisor
pedagógico, secretário escolar e professores. Não há razão para que essa
informação seja disseminada na comunidade escolar. Outra questão
importante se refere ao processo judicial, a escola não precisa saber qual
foi o ato infracional cometido pelo adolescente. O acompanhamento do
cumprimento da medida socioeducativa cabe ao técnico do serviço ou
programa em estreita interlocução com o sistema de justiça. (BRASIL,
CNE/CBE, 2015).

Ao analisarmos o referido documento, e verificarmos a necessidade de
homologação do mesmo, uma vez que adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas estão chegando às escolas, e então surgem novas indagações:
Como os professores estão sendo formados para receber estes alunos? Qual é a
visão que Pedagogos e Pedagogas possuem a respeito da discussão nacional
sobre a maioridade penal?
Para respondermos estas questões, ainda é necessário que discorrêssemos
sobre o Sistema de Atendimento Socioeducativo no Estado do Paraná, deste
modo, abordaremos esta questão no próximo item.

2.4. O SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO ESTADO DO
PARANÁ
No Estado do Paraná existem legislações que amparam e órgãos que
supervisionam o atendimento ao adolescente em conflito com a Lei, embora nem
todos os cidadãos conheçam. O Sistema da Infância e da Juventude no Paraná é
coordenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e conta com a
Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) e Conselho de Supervisão dos
Juízos da Infância e da Juventude (CONSIJ) que auxilia o Juízo da infância e da
Juventude com procedimentos metodológicos à equipe atuante e na garantia do
cumprimento de suas atribuições.
Especificamente, a Célula de Socioeducação, é uma equipe integrante do
CONSIJ e do CIJ, que atua com os assuntos relacionados à apuração do ato
infracional e a aplicação de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito
com a lei, articulado com os demais órgãos que integram o Sistema Nacional
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Socioeducativo de âmbito Estadual. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos (SEJU) possui o Departamento de Atendimento Socioeducativo
(DEASE), que atua em comunhão com os Centros de Socioeducação (CENSE’s –
Instituições de Atendimento Socioeducativo para cumprimento de Medida
Socioeducativa de Internação e Semiliberdade no Estado do Paraná), prestando
suporte formativo e burocrático frente a questões Legais.
No ano de 2012, foi desenvolvida pela equipe do CONSIJ e CIJ, uma Apostila
de Socioeducação, com informações sistematizadas para fornecer subsídios ao
trabalho dos profissionais que atuam com adolescentes em conflito com a lei, cuja
competência é do Juízo da Infância e da Juventude. Este aborda não somente a
atuação dos profissionais envolvidos, mas também aspectos como a importância
de compreender o contexto familiar, comunitário e social do adolescente, para
apropriar-se dos modos mais eficientes possíveis para intervir em cada caso.
O Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) também possui suas
atribuições em atuação conjunta com o Juízo da Infância e da Juventude e os
Centros de Socioeducação, onde entrevista e acompanha os adolescentes, bem
como relatórios de processos e encaminhamento ao Juiz, e de conduta do
adolescente no tempo de internação e atendimento pessoal caso seja solicitado
pelo mesmo. (ECA, Art. 121)
Desse modo, reconhecendo as Leis e os Órgãos que envolvem o atendimento
socioeducativo para adolescentes infratores, ainda que possivelmente fragilizadas
na prática do sistema como um todo, e que necessita de aperfeiçoamentos,
convém explicitar que, a intenção de todo o planejamento e estrutura desse
aparato Legal, é de reunir a necessidade de haver justiça frente às contravenções
penais, mas também à ressocialização do adolescente, que pela razão de possuir o
direito à defesa como indivíduo, também possui as especificidades em virtude de
sua idade. Segundo Sposato:
Dessa forma, a medida socioeducativa é espécie de sanção penal, visto
que representa a resposta do Estado diante do cometimento de um ato
infracional por adolescente e revela a mesma seleção de condutas
antijurídicas que exerce para a imposição de uma pena. A prevenção
especial, delimitada pelo princípio de condição de pessoa em
desenvolvimento, tem por objetivo evitar a reincidência e, com efeito,
impedir a vulnerabilidade dos adolescentes ao sistema de controle social e
à marginalização. (SPOSATO, 2013, p. 152)
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2.4.1. O Centro De Socioeducação (CENSE)
Conforme determinação do ECA, no art. 123, a Medida Socioeducativa de
Internação e Semiliberdade, deve ser cumprida em uma Instituição exclusiva para
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa
separação por critérios de idade, compleição física, e gravidade da infração.
Atualmente

no

Estado

do

Paraná,

as

Unidades

de

Atendimento

Socioeducativo são denominadas Centros de Socioeducação (CENSE), para
atendimento aos adolescentes em situação de privação de liberdade – Internação e
Internação provisória - e Casas de Semiliberdade para atendimento aos
adolescentes em situação de Semiliberdade. Os CENSE’s e Casas de
Semiliberdade estão localizados em diversos Municípios do Estado.
2.4.2. A concepção Pedagógica do CENSE e a Justiça Restaurativa
O Centro de Socioeducação tem a finalidade de oportunizar aos
adolescentes vivências de processos socioeducativos capazes de proporcionar a
reflexão e a conscientização de seus atos e suas implicações na sociedade. Seu
principal objetivo é ressocializar os adolescentes em conflito com a lei, diminuindo
ou eliminando as possibilidades de que, após a saída do CENSE, ele retorne o
contato com o mundo do crime e às práticas delituosas. Também espera alcançar o
âmbito familiar, resgatando laços afetivos essenciais para o reestabelecimento
emocional e psicológico do adolescente. Neste processo, a perspectiva do CENSE,
baseada no SINASE, exalta a importância da educação, considerando a
escolarização a base para chegar ao sucesso com cada adolescente.
Obviamente, nas Unidades do CENSE, a educação não atua sozinha. É
preciso ressaltar ainda, que o adolescente em cumprimento de Medida
Socioeducativa de Internação ou Semiliberdade, praticou uma infração grave, e por
determinação judicial, permanece no CENSE até obter a remissão, ou finalizar o
período de internação determinado. Por este princípio, sua conduta pode vir
acompanhada de diversas formas de expressão de si próprio, indisciplina, revolta,
tristeza, culpa, raiva, e os profissionais precisam desenvolver habilidades para lidar
também com os aspectos emocionais dos adolescentes no dia-a-dia.
Portanto, as práticas norteadoras do processo socioeducativo e pedagógico
articulam-se com a disciplina social restaurativa, apresentada e amplamente
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abordada no Caderno de Socioeducação, elaborado em 2015 pela SEJU-PR. A
abordagem da Justiça Restaurativa com intenção pedagógica preza e instrui à
técnicas

para

a

estruturação

do

trabalho

dentro

das

Unidades

para

reestabelecimento do adolescente e conduzi-lo a reflexão e à redimir-se com as
vítimas. Ela exclui o conceito restritivo da punição, e sustenta a dimensão do Apoio
e Controle e da Responsabilização do adolescente.
O conceito de punição refere-se ao baixo fornecimento de apoio e altos
níveis de pressão, salientando apenas o ato infracional e a ideia de manter sob as
normas. A dimensão do apoio alcança a sustentação. É o instrumento de incentivo
para oportunidade de transformação, e, sobretudo deve ser construído um
processo em que haja elevação do apoio. A dimensão do controle é definida sob a
ótica da disciplina e dos limites. Sem que ele exista, o sistema torna-se ineficiente,
pois é preciso de disciplina e regras para se estabelecer o comprometimento para
com as responsabilidades da vida. É neste contexto que acontece a abordagem da
Responsabilização, o objetivo é fazer com que o adolescente reflita sobre seus
atos, reconheça o erro, e responsabilize-se por ele, com a intenção de repará-los
sempre que possível além do cumprimento da Medida Socioeducativa. Assim, a
disciplina social restaurativa, implica em necessariamente fornecer alta porção de
apoio somada à alta porção de controle.
Dentro da proposta pedagógica do CENSE, à educação compete dar
suporte legítimo para a compreensão do mundo, do espaço em que vive, das
pessoas ao redor e apropriação de valores morais e éticos. Visa contribuir para que
os adolescentes se tornem cidadãos esclarecidos, críticos, competentes, aptos
para o mercado de trabalho e para a prática da cidadania, a fim de construir uma
sociedade com equidade e promissora, sempre capaz de superar-se. Isso é o que
se espera da educação, como mecanismo para esta transformação social e
recuperação da dignidade.
A proposta para alcançar esses objetivos reúne as dimensões da Justiça
Restaurativa aliada às dinâmicas educacionais dentro do CENSE, com a ação de
um socioeducador que dê o exemplo, que seja exemplo, apresentando sempre a
postura e a conduta ética, respeitando o adolescente como seu semelhante e
sujeito de direitos, seguindo todo o padrão da disciplina social restaurativa.
Os profissionais responsáveis neste processo são todos àqueles que estão
em contato com os adolescentes, ou seja, a equipe técnica, composta pela gestão
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da Unidade e equipe pedagógica, compreendendo o pedagogo, os professores,
psicólogo, terapeuta ocupacional e educadores sociais e instrutores contratados.
De acordo com a Apostila de Socioeducação o desenvolvimento de todas as
atividades elaboradas, coordenadas e ofertadas dentro do CENSE são
desenvolvidas pela equipe pedagógica e de sua exclusiva atribuição, salvo
algumas

exceções.

As

atividades

pedagógicas

são

a

escolarização

e

profissionalização, como os cursos e eventos culturais. Todo o cronograma,
definição de horários, escolha dos locais apropriados dentro da Unidade e o
Instrutor responsável pela atividade são definidos e realizados pelo Pedagogo (a),
bem como a garantia de todos os adolescentes em atividades constantes até sua
saída do CENSE.
A determinação do ECA, no artigo 94 das obrigações das entidades que
desenvolvem programa de Internação, reitera:
X – Propiciar escolarização e profissionalização;
XI – Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XII – Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo
com suas crenças;
XIII – Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. (ECA, 1990).

O estabelecimento de uma série de atividades pedagógicas frequentes,
devem ir além da obrigatoriedade de realiza-las, pois atentam para a necessidade
de manter os adolescentes em constantes afazeres.
A escolarização formal é desempenhada por Professores do Estado, através
do Programa de Educação nas Unidades Socioeducativas (PROEDUSE), e os
adolescentes matriculados nas turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos),
conforme:
As atividades escolares ocorrerão diariamente de 2ª à 6ª feira e cada
aluno deverá cumprir aproximadamente 30 horas semanais de aulas,
incluindo, além das disciplinas de português, matemática, ciências, história
e geograﬁa, as atividades complementares de educação física, educação
artística, inglês, informática e literatura. A proposta pedagógica para o
ensino de todas as disciplinas seguirá sempre o PROEDUSE.
(SOCIOEDUCAÇÃO, 2010, p. 57)

As oficinas pedagógicas são realizadas pela equipe pedagógica do CENSE
intencionalmente voltado para a cidadania, e as profissionalizantes por uma equipe
contratada, cujo objetivo é a capacitação profissional e preparação para o trabalho.
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Refletir e conhecer estes documentos é de fundamental importância, visto que
estes, são orientadores de práticas educativas, e que, por conseguinte, dizem
respeito a formação de profissionais da Educação, e sobretudo dos pedagogos
(as), até por que os professores, são tidos como formadores de opinião e no
cenário nacional há um debate sobre a maioridade penal.

2.5. UMA BREVE ABORDAGEM DA DISCUSSÃO SOBRE A REDUÇÃO DA
MAIORIDADE PENAL (PEC 171/1993) NA ATUALIDADE
A situação atual do adolescente em conflito com a lei, é claramente expressa
no artigo 112 do ECA e a medida socioeducativa de Internação, privativa de
liberdade, é o último recurso em resposta à conduta delituosa. Entretanto, a grande
questão acerca da Redução da Maioridade Penal para os 16 (dezesseis) anos de
idade, permeia os caminhos entre profissionais da Lei, profissionais da Educação e
demais integrantes da sociedade. Estar em concordância com a Constituição
Federal que assegura à todos os cidadãos os direitos individuais e coletivos à
segurança e ao mesmo tempo à educação, ampliam os dilemas e discussões sobre
essa temática. Por isso, encontram-se nesta discussão dois aspectos relevantes:
As garantias Legais coletivas e individuais e a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 171/1993.
Posta esta consideração, contudo, ainda que com as Leis outrora descritas
referente ao que determina a Lei quanto ao cumprimento dos deveres civis dos
adolescentes após a conduta delituosa, as discussões sobre a Redução da
Maioridade Penal para os 16 (dezesseis) anos de idade têm se intensificado,
gerando polêmica e dividindo opiniões não apenas em espaço jurídico, mas
também em salas de aula, rodas de conversa entre amigos, famílias e redes
sociais, tendo em vista as abordagens de veículos de comunicação em massa, que
abrangem diversas camadas sociais, transmitindo informações e notícias que
servem de parâmetro para uma parcela da população que desconhece o
aprofundamento da temática e seus desdobramentos.
As justificativas de determinadas posturas diante das discussões ocasionais
se dão em diversas escalas, nas quais, afirma-se que, a privação de liberdade
junto aos adultos, deve ser o principal meio para punir satisfatoriamente o delito
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cometido. Mas a ausência de conhecimento e compreensão geram sentidos
opostos à realidade, fomentando conceitos equivocados, segundo Sposato:
...ao não reconhecimento de que as medidas socioeducativas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente são sanções penais e de que a
justiça da infância e juventude, em matéria Infracional, na condição de
justiça especializada, atribui responsabilidade penal aos adolescentes, não
só reforça um sentimento de impunidade perante os crimes cometidos por
adolescentes, mas também alimenta o cíclico debate em torno da redução
da idade penal. (SPOSATO, 2013 p.115)

É importante compreender que a responsabilização judicial pelo ato acontece
e interage com Órgãos Públicos desde em níveis Nacionais, que são incumbidos
de assegurar o cumprimento das mesmas a partir das determinações do Conselho
Nacional de Justiça, que dispõe sobre normas gerais para o atendimento, pelo
Poder Judiciário, ao adolescente em conflito com a lei no âmbito na internação
provisória e o cumprimento das Medidas Socioeducativas. (RESOLUÇÃO
Nº165/2012).
A Constituição Federal de 1988, no artigo 60, Da emenda à Constituição,
determina as cláusulas pétreas, um dispositivo constitucional imutável, que não
pode sofrer revogação (JURÍDICO, 2014), o qual, no inciso 4º IV determina os
direitos e garantias individuais. Assim, por estabelecer no artigo 228 da referida
Constituição, que os adolescentes menores de 18 (dezoito) anos são penalmente
inimputáveis, sujeitos às normas da Legislação Especial, considera-se, portanto,
que o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a Legislação Especial vigente
para os assuntos pertinentes às crianças e adolescentes, determina que aos
adolescentes infratores caibam as medidas socioeducativas em cumprimento desta
Lei de forma adequada à especificidade de um adolescente enquanto pessoa em
desenvolvimento. A princípio isto causa um impedimento Legal para a aplicação da
PEC 171/1993, que propõe a alteração da redação do artigo 228 da Constituição
Federal de 1988, demandando muitos esforços por parte da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal para a mesma, considerando uma possível nova
assembleia constitucional para redigir uma nova Constituição Federal.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/1993, cujo autor é o
Deputado Federal Sr. Benedito Domingos e outros, foi aprovada em 07 de julho de
2015, para o segundo turno de discussão e votação, apresentada pelo Relator
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Deputado Laerte Bessa e encaminhada ao Senado Federal em 21 de agosto de
2015, por meio do Ofício Nº 495/15/OS – GSE2.
2.5.1. Adolescente responsabilizado: a apuração do ato infracional
As etapas e trâmites de apuração do ato infracional estão descritas no ECA,
do artigo 171 ao 190. A constatação em flagrante da prática do ato infracional
define o encaminhamento do adolescente direto à autoridade policial competente,
caso haja liberação, o adolescente será entregue aos pais ou responsáveis, e o
processo encaminhado para apreciação da autoridade judiciária para remissão ou
arquivamento. Caso não haja a liberação, devido à especificidade do ato infracional
cometido e suas consequências no âmbito social, o adolescente será apresentado
ao Ministério Público e encaminhado à autoridade judiciária, para que ocorra a
remissão, ou encaminhamento à internação provisória e apresentação nas
audiências. A Decisão Judicial ocorrerá em até 45 (quarenta e cinco) dias para
aplicação ou não das medidas Socioeducativas.
Quanto às garantias processuais do adolescente, estão estabelecidas nos
artigos 110 e 111 do ECA, assegurando em suma que nenhum adolescente será
privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Nos casos de aplicação da
Medida Socioeducativa de internação, deve ser considerado somente os casos de
grave ameaça ou violência à pessoa, de reincidência de atos infracionais graves ou
de descumprimento da medida proposta anteriormente. (ECA, Art. 121)
O acompanhamento da execução das medidas socioeducativas e seus
incidentes, caberá ao Juízo do local onde está sediada a unidade ou serviço de
cumprimento. (RES. 165/2012, Art. 13)
2.5.2. A intencionalidade Pedagógica das Garantias Processuais
A maneira como o adolescente é responsabilizado, advém das garantias
processuais, previstas em lei. De modo específico, a conduta do adolescente autor
de ato infracional, revela seu desalinhamento social e perante esta constatação,
convém refletir a respeito das intenções das garantias processuais.

2

(Dados retirados do Site Oficial da Câmara dos Deputados, disponível
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493. Acesso
02/11/2015.)

em:
em:
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Faz-se necessário a partir da comprovação de autoria de uma infração
cometida por um adolescente, compreender a dinâmica dos fatos, e qual a melhor
maneira de conduzir a situação até o momento da privação de liberdade, inclusive
durante todo o processo de internação, pensando sempre em sua ressocialização.
Quando o adolescente é encaminhado ao Ministério Público, pela delegacia
responsável, ele já iniciou o processo de compreensão da realidade, e percebe sua
condição. As consequências de seus atos vão surgindo. Neste contexto o
adolescente já sabe que passará pelo julgamento, circunstância, que por si só,
tende a produzir a sensação de penalidade, derivada de sua escolha errada. Esta é
a condição que a Justiça impõe, para cumprimento efetivo da lei, apresentando ao
adolescente que por viver em uma sociedade estabelecida, precisa cumprir normas
típicas para a convivência em grupo, envolvendo limitações pessoais, fruto das
garantias de direitos individuais de todos os cidadãos. Desse modo interpreta que
está diante da severidade da Justiça, conforme afirma Costa:
As garantias processuais têm uma irrecusável natureza pedagógica. Elas
se explicitam sob a forma de um conjunto de práticas e vivências ao que o
jovem é submetido e que lhe possibilitam inteirar-se da extensão e da
gravidade dos seus atos. (2011, p. 179)

Esta é uma abrangência especialmente jurídica, pois sozinha a dimensão
pedagógica não consegue alcançar. O julgamento colabora na promoção do
processo educativo “pelo próprio curso dos acontecimentos” (COSTA, 2011).
Sposato faz uma afirmação contundente sobre esta relação, conforme:
Pode-se afirmar, também, que, para o alcance de tais objetivos, a medida
socioeducativa lança mão de um conteúdo estratégico correspondente à
educação, o que em última instancia, significa que a intervenção do
Estado diante do cometimento de um ato ilícito e antijurídico por um
adolescente não se move pelo castigo, nem tampouco pela retribuição.
Esta dupla face educativa-pedagógica e sancionaria encontra respaldo no
documento do SINASE. (SPOSATO, 2014, p. 152, 153)

A relação entre a Justiça e Pedagogia na ação socioeducativa, portanto se
esclarece, no aspecto de que a Justiça não deve ser dura a ponto de não o
considerar como pessoa em desenvolvimento, e a Pedagogia, não deve absolvê-lo
perante sua conduta delituosa. O que deve haver é um equilíbrio, em que a Justiça
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cumpre a lei adequada e a Pedagogia entende o processo que levou o adolescente
ao cometimento do ato, ou seja, ela o compreende. A dimensão Jurídica em
conjunto com a dimensão Pedagógica resulta na socioeducação, e esta é o trunfo
que a sociedade ainda possui, para ir contra a marginalização, violência e
reincidência no mundo do crime.
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3.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar o objetivo realizamos a pesquisa de campo de caráter
quantitativo, com análises qualitativas de dados por meio de um questionário com 4
(quatro) questões objetivas e 5 (cinco) objetivas e descritivas, ao todo 9 questões,
realizada com as discentes do curso de Pedagogia, cursando entre o 1º e 8º
período, em uma Universidade Privada divididas as aplicações em três dias, sendo
03, 04 e 06 de novembro de 2015, ambas no período noturno, entre 18:20hrs e
20:45hrs. A amostra total compreendeu 28 respondentes, todas do sexo feminino.
Percebeu-se que ao apresentar a temática, antes da entrega do questionário,
houve rejeição por parte de algumas acadêmicas, as quais não aceitaram
responder ao questionário. A partir da amostra geral (28), após o recolhimento dos
questionários respondidos, verificou-se que dois estavam em branco, esta foi a
única dificuldade encontrada para a realização da pesquisa de campo (aplicação
do questionário).
A intencionalidade da pesquisa é analisar o conhecimento das acadêmicas
sobre o Atendimento Socioeducativo destinado ao Adolescente em conflito com a
lei, e as Medidas Socioeducativas aplicadas quando da comprovação do
cometimento do Ato Infracional, bem como verificar o posicionamento das
discentes perante a Proposta de Emenda à Constituição de Redução da
Maioridade Penal para os 16 anos de idade (PEC 171/1993) e identificar o grau de
interesse das mesmas em aprofundar os conhecimentos sobre o tema.
Para a análise dos resultados, utilizamos o teórico Paulo Freire, educador e
filósofo, Sérgio Adorno, professor de sociologia e pesquisador sobre violência, um
artigo sobre as Representações Sociais sobre a Redução da Maioridade Penal e
um artigo sobre Adolescentes Autores de Atos Infracionais.
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4.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Realizamos uma pesquisa quantitativa com análise qualitativa dos dados por

meio de um questionário com as acadêmicas do Curso de Pedagogia de uma
Universidade privada, cursando entre o 1º e 8º período, cuja amostra foi de 28
respondentes. O objetivo da pesquisa é verificar o conhecimento das acadêmicas
sobre tema apresentado e apurar a opinião das mesmas quanto a Redução da
maioridade Penal para os 16 anos de idade (PEC 171/1993), que vem sendo
discutida atualmente no cenário Nacional, considerando sempre a importância
deste debate para a Educação e especificamente para a formação do Pedagogo.
O conhecimento das acadêmicas sobre as seis Medidas Socioeducativas
para Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional descritas no Art. 112 do
ECA, é frágil, sendo 75% que não conhecem em oposição a apenas 25% as que
afirmam conhece-las. Conforme o gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1 O conhecimento sobre as Seis Medidas Socioeducativas para Atendimento ao
Adolescente autor de Ato Infracional.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Especificamente sobre a Medida Socioeducativa de Internação, a qual priva
de liberdade o adolescente autor de ato infracional a partir da comprovação do
cometimento do ato infracional, de acordo com art. 121 do ECA, constatou-se que
61% das respondentes não conhecem, contrapondo a 39% das respondentes que
conhecem. Conforme o gráfico 2 a seguir.
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Gráfico 2 – O conhecimento sobre a Medida Socioeducativa de Privação de Liberdade para o
Adolescente em conflito com a lei.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Das respondentes que conhecem sobre as Medidas Socioeducativas,
referente ao gráfico 1 e 2, 53% conheceram por meio da Universidade em que
estudam, 17% conheceram por meio da mídia, 12% por pesquisas pessoais e 18%
por outros meios não especificados. Conforme o gráfico 3.
Gráfico 3 – Por qual meio conheceu sobre as Medidas Socioeducativas.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Com relação as leis como a Constituição Federal e Estatuto da Criança e do
Adolescente e documentos que compõem normativas para o Atendimento
Socioeducativo como o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e
Apostila de Socioeducação, 69% dos respondentes afirmam conhecer parcialmente
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esses documentos, 23% afirmam não conhecer nenhum desses documentos e
apenas 8% conhecem todos os documentos mencionados. Conforme o gráfico 4.
Gráfico 4 – O Conhecimento sobre as leis e Documentos: Constituição Federal, Estatuto da Criança
e do Adolescente, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e Apostila de Socioeducação.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Das respondentes que afirmaram conhecer parcialmente os documentos
citados conforme o gráfico 4, 45% afirmam conhecer a Constituição Federal, 44%
conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente e 1%, conhece a Apostila de
Socioeducação. Conforme o gráfico 5.
Gráfico 5 – Quais leis e documentos mencionados conhece.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Quando questionadas se já ouviram falar sobre a atuação do pedagogo no
Atendimento Socioeducativo nas Unidades de privação de liberdade, 68%
afirmaram que sim, e 32% afirmaram que não. Conforme gráfico 6.
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Gráfico 6 – Quanto a atuação do Pedagogo no Atendimento Socioeducativo na Unidade de privação
de liberdade.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Perguntamos as acadêmicas sua opinião perante a Proposta de Redução da
Maioridade Penal para os 16 (dezesseis) anos de idade. A maioria somando 54%,
concordam com a Redução, 14% não concordam, 11% afirmaram que depende e
21% afirmaram não ter opinião formada, de acordo com o gráfico 7 a seguir.
Gráfico 7 – A opinião das acadêmicas sobre a ‘Redução da Maioridade Penal para os 16 anos de
idade’.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Referente ao gráfico 7, as justificativas das respondentes que concordam com
a Redução da maioridade Penal, se apresentam com 40% que afirmam que e o
adolescente pode votar, então também pode responder por todos os seus atos,
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34% argumentam que o adolescente já possui idade para discernir o certo do
errado, 13% argumentam que todos devem pagar, independentemente da idade
que possui e 13 % acredita que a maioria dos crimes, hoje, é cometido por
adolescentes. Conforme o gráfico 8 a seguir.

Gráfico 8 – Argumentos a favor da Redução da Maioridade Penal

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Ainda referente ao gráfico 7, apresentam-se aqui, as justificativas das
respondentes que não concordam com a Redução da Maioridade Penal, sendo o
argumento de 40% das respondentes que o Sistema penitenciário atual não tem
condições de recolher os menores e de ressocializa-los, outras 40 % argumentam
que o adolescente ainda está em desenvolvimento e precisa ser ensinado. E 20%
afirmam que o adolescente ainda é jovem, e pode mudar sua conduta. Conforme o
gráfico 9.

45
Gráfico 9 – Argumentos contra a Redução da Maioridade Penal

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Os argumentos para quem afirma que depende (Gráfico 7), volta-se em
totalidade, ou seja, 100% das respondentes, para o fato de considerar que
depende do cumprimento correto das leis, e do funcionamento adequado do
Sistema penitenciário atual. Refletindo sobre isso, seria uma alternativa para
punição se todas as determinações fossem cumpridas.
Na sequência, finalizando a pesquisa, perguntamos se há interesse em
conhecer ou aprofundar mais os conhecimentos sobre esta discussão, e que
levassem em conta sua profissão. 81% afirmou que sim, tem interesse,
argumentando ser importante para a prática do Pedagogo, principalmente na
gestão de escolas que possui Ensino Médio, outro argumento foi o de considerar o
assunto, primeiramente primordial para a educação. E 19% afirmaram não ter
interesse em aprofundar os conhecimentos, argumentando não gostar da temática
(único argumento). De acordo com o gráfico 10.
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Gráfico 10 – O interesse em aprofundar o conhecimento à respeito do tema apresentado e da
discussão sobre a Redução da Maioridade Penal, considerando sua profissão e atuação como
Pedagogo ou Docente.

Fonte: Elaborado pela autora (2015). Base: 28 respondentes.

Foi possível verificar por meio da pesquisa, a carência de conhecimento das
acadêmicas perante o tema. Independente das razões que resultam na falta de
conhecimento e certo grau de indiferença sobre essa discussão, avaliamos o
quanto isso é prejudicial à educação, uma vez que o Pedagogo, como citado
anteriormente é um agente ativo da educação, é um formador de opinião, exerce
influência sobre os educandos e muito além disso, atua em diversos espaços e
situações educacionais, e seja em qualquer um desses espaços, certamente
haverá circunstâncias que necessitarão de seu posicionamento e capacidade de
argumentar os fatos, principalmente em se tratando de adolescentes em conflito
com a lei e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/1993, que vem sendo
discutida mais amplamente em cenário nacional. De fato, percebe-se o quão
fragilizada está a educação, e que para mudar esse quadro precisa-se de
profissionais em formação que queiram repensar as práticas educativas,
sustentando-se com conhecimento científico desde sua formação.
Paulo Freire, aborda sobre a importância e necessidade do educador estar
em constante formação, a chamada formação permanente. Traz para o educador
não a responsabilidade de conhecer tudo, mas de querer mudar, descobrir, criar,
repensar, refletir, aprimorar-se. Sem isto, não é possível promover uma educação
de qualidade, com sujeitos críticos. Acredita que o docente, o educador, deve
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intervir dialeticamente no processo de aquisição do conhecimento, que na verdade
é uma troca. Se o educando, portanto, não sabe, não faz, não quer, como esse
processo acontece?! De acordo com Freire:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo,
educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade. Pensar certo, em termos críticos, é
uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo à
curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa,
transita da ingenuidade para o que venho chamando "curiosidade
epistemológica". A curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente
um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a que
caracteriza o senso comum.
[...] porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em
que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior
com a morte do que com a vida? Porque não estabelecer uma necessária
"intimidade" entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm como indivíduos? Porque não discutir as
implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes elas
áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso?
Porque, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem
nada que ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os
conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si
mesmos. (1996, p. 16, 17.)

Desse modo, o Pedagogo deve possuir interesse e fomentar seu próprio
saber, na busca de novos projetos, novos caminhos e alternativas, especificamente
em se tratando do Atendimento Socioeducativo, em que é necessária a
apropriação de conhecimentos mais aprofundados, para relacionar-se com a
prática pedagógica e com o adolescente em conflito com a lei. O Pedagogo, devido
a sua posição dentro da educação não pode atuar por meio de Representação
Social, independentemente da etapa, modalidade, nível ou situação de atuação.
As Representações Sociais, embora sejam consideradas como uma forma de
conhecimento comum, não podemos negar que é mesmo assim uma forma de
conhecimento. Que vai sendo transmitido, e/ou construído nos atos comunicativos.
Deste modo, pode reforçar ideologias ou produzir novas, sem que seja possível
compreender a quem nós estamos favorecendo. O que como vimos, ocorreu
historicamente, e, demora algumas vezes, décadas para serem modificadas,
chegando ainda a constituição de Políticas Públicas, que podem condenar toda
uma geração de crianças e jovens, a sofrer consequências sérias, como as que
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ocorreram no passado. Uma vez que representações sociais são “constituídas por
estruturas dinâmicas que operam um conjunto de relações e de comportamentos,
uma representação social se manifesta como uma maneira de compreender e
comunicar o que sabemos”. (REIS, HICKMANN, HICKMANN, LUZ, TEIXEIRA,
2014). Deste modo, ao não considerarmos nossa falta de conhecimento para emitir
opiniões refletidas, com base em conceitos teóricos e pesquisas, podemos reforçar
comportamentos.
Algumas Representações Sociais podem inibir o pensamento crítico, ao
conhecimento científico que apontem as contradições na produção e as
representações sociais do próprio conhecimento. Ela produz e reproduz falas de
conversas informais, historietas passadas um a um, e isto, nem sempre condis com
a verdade. Estudar sobre a realidade, significando-a e repensando a prática de si
próprio, é um caminho para compreender questões tão importantes para a
educação, seja ela sobre a Maioridade Penal ou não.
A Redução da Maioridade Penal para os 16 anos de idade, é um assunto
polêmico, debatido, hoje, em cenário Nacional, e por tratar-se de uma discussão
pertinente a educação, considera-se relevante apresentar a partir dos resultados da
pesquisa realizada, os argumentos a favor e os argumentos contra a Redução da
Maioridade Penal.
Como exposto anteriormente, verificou-se que a grande maioria, total de
53%, afirmou ser a favor da PEC171/1993, em oposição à 14% que são contra.
Resultado que será analisado buscando confrontar ideias e argumentos a favor e
contra. Os argumentos de quem é a favor são:
- O adolescente pode votar, então também pode responder por todos os seus atos;
- O adolescente já possui idade para discernir o certo do errado;
- Todos os cidadãos devem pagar pelos crimes cometidos, independentemente da
idade que possui;
- Acreditam que a maioria dos crimes, hoje, é cometido por adolescentes.
Tais argumentos demonstram que, a grande maioria não sabe que o
adolescente é responsabilizado e que, assim como o adulto, quando na
comprovação do cometimento do ato infracional o adolescente, responde a uma
das seis medidas Socioeducativas, que vão da Advertência à privação de
liberdade. Por si só, os argumentos revelam que a opinião a favor, pode ser
alterada quando houver aprofundamento sobre o tema.
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Os argumentos contra são:
- Sistema penitenciário atual não tem condições de recolher os menores e de
ressocializa-los, são precários;
- O adolescente ainda está em desenvolvimento e precisa ser ensinado;
- O adolescente ainda é jovem, deve ter oportunidades de mudança.
Nota-se que os argumentos contra, necessariamente, do mesmo modo que
os argumentos a favor não expressam conhecimento aprofundado, no entanto,
refletem ao que de fato faça algum sentido.
Segundo Sérgio Adorno, em seu artigo escrito em 1991, o sistema
penitenciário brasileiro, não se adequa nem ao menos para o recebimento de
adultos julgados e condenados pela justiça. Isso por si só, revela a fragilidade do
sistema prisional. Como considerar em suma que os adolescentes, pessoas em
condição peculiar de desenvolvimento, sedentos pela ressocialização, devem ir
para o presídio na condição atual em que estão? Adorno define ainda que:
(...) a prisão não consegue dissimular seu avesso: o de ser aparelho
exemplarmente punitivo. (1991, p. 70)

A condição atual dos presídios exacerba os limites do que seria aceitável, revela
que se não funciona com a demanda já existente, que dirá, com maior demanda de
pessoas condenadas, levando em conta a crescente violência que enfrentamos dia
após dia. Conforme:
Como se sabe, face as condições de existência dominantes nas prisões
brasileiras, a perda da liberdade determinada pela sanção judiciária pode
significar, como não raro significa, a perda do direito à vida e a submissão
a regras arbitrárias de convivência coletiva, que não excluem maus-tratos,
espancamentos, torturas, humilhações, a par do ambiente físico e social
degradado e degradante que constrange os tutelados pela justiça criminal
à desumanização. (ADORNO, 1991, p. 70)

Esta condição de precariedade torna a penitenciária um lugar não estruturado
o suficiente para garantir o cumprimento das penas e devolve ao convívio social o
indivíduo não ressocializado e possivelmente mais revoltado do que quando entrou.
Um jovem neste espaço estaria vulnerável a ação do adulto, suscetível a
conhecer práticas mais pervertidas do que algumas que já conhece, estando dentro
de uma escola de violência, de guerra, de periculosidade e de caos, renegando
tudo o que a educação pode oferecer aos sujeitos.
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Hoje, o adolescente que cometeu uma contravenção penal responde a
processo em Juízo especializado,

é julgado, e submetido as Medidas

Socioeducativas, ou seja, ele é responsabilizado.
A questão, em todos os espaços em que haja esta discussão em pauta é se
de fato convém a sociedade apoiar a PEC171/1993. Refletir sobre as
consequências de sua efetivação como lei, é o primeiro passo para a conceituação
crítica dos fatos. Para a educação constitui um grande desafio, pois a intenção é
que as práticas pedagógicas alcancem seus objetivos, ressocializando o
adolescente, incentivando-o a mudança e oportunizando a restituição de sua
dignidade.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática do pedagogo é rodeada por desafios, os quais nem sempre

apresentam a realidade equivalente às teorias, e o pedagogo precisa lidar com as
divergências existentes, bem como com os inúmeros problemas que surgem no
decorrer da prática, no desempenho da função docente, ou da gestão educacional.
O pedagogo precisa pensar em soluções para esses dilemas, e, portanto, é de sua
responsabilidade possuir uma fundamentação teórica consistente e conhecimentos
específicos

da

área

de

atuação

suficientemente

para

desempenhar

satisfatoriamente seu trabalho, a fim de promover a emancipação humana.
Desse modo, considerando a importância do papel do Pedagogo como
formador de opinião tanto nas práticas do processo educativo no espaço escolar
como não escolar, o ponto de partida para idealização e realização da referente
pesquisa, se deu por meio de questionamentos a respeito da formação do
Pedagogo e sua postura diante de discussões controversas que surgem ou são
reflexos da educação e que, portanto, constituem parte de uma de suas áreas de
atuação.
Para tanto, no decorrer da pesquisa científica, nos apropriamos dos
conhecimentos teóricos e buscamos nos aprofundar nas diversas legislações sobre
Sistema de Atendimento Socioeducativo, o qual volta-se para o adolescente autor
de ato infracional, e identificamos que as medidas socioeducativas, prezam pelo
adolescente enquanto pessoas em desenvolvimento, e nesta perspectiva, visam
não apenas a responsabilização pelas infrações, mas também o atendimento
educativo, formativo e individualizado desses adolescentes. Sendo assim, há
necessidade de o pedagogo posicionar-se como um agente de transformação.
Com base na pesquisa quantitativa com análise qualitativa dos dados,
verificou-se que a maioria das acadêmicas do curso de Pedagogia, são a favor da
redução da maioridade penal, apontando justificativas, que, em sua maioria,
expressa seus conhecimentos sobre o assunto baseando-se no universo banal.
Uma vez que, de modo geral, quem se posicionou a favor, afirma não conhecer
sobre o Sistema de Atendimento Socioeducativo, especificamente sobre as
medidas socioeducativas, descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, as
quais responsabiliza o adolescente que cometeu determinada contravenção penal
a partir da comprovação da mesma.
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Dados considerados relevantes, principalmente em se tratando de futuros
pedagogos, que não apresentam justificativas que embasam suas opiniões. Não
basta que o Pedagogo expresse sua opinião, é preciso que se posicione de modo
critico, reflexivo, deixando de lado as representações sociais e sustentando-se com
conhecimento científico.
A intencionalidade pedagógica das medidas socioeducativas deve consolidarse a partir das práticas transformadoras e fazer a diferença, sobrepondo-se à
perspectiva de punição, sugerida por diversos grupos sociais, que apoiam a PEC
171/1993. A questão é refletir na ideia de equilíbrio, em que responsabiliza o
adolescente e ao mesmo tempo trabalha em favor de sua ressocialização.
Ao fim da pesquisa elucidou-se o quanto é importante que o Pedagogo
assuma uma postura crítica, comprometida com os educandos, com nossas
crianças, nossos jovens, com a cidadania, com a sociedade, ao tomar consciência
da responsabilidade que lhe é entregue, como formador de opinião, considerando
que este processo deve iniciar em sua formação, salientando o grau de importância
do desenvolvimento da natureza pesquisadora.
Portanto,

pretendemos

em

pesquisas

futuras,

refletir

sobre

as

consequências da Redução da maioridade penal na sociedade, avaliando se de
fato,

oportunizará

diminuição

de

violência

e

marginalidade,

bem

como

consideramos a importância e a necessidade de novas pesquisas que possam
verificar a visão dos menores sobre a questão da maioridade penal, assim como o
sentido que a escola teve e a educação tem na vida deles, considerando o período
de cumprimento da Medida Socioeducativa de Internação.
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APÊNDICE 1 QUESTIONÁRIO PARA AS ACADÊMICAS DO CURSO DE
PEDAGOGIA

A referente pesquisa possui o objetivo de obter dados à respeito do
conhecimento dos acadêmicos (as) do curso de Pedagogia sobre o tema “A
Atuação do Pedagogo no Sistema de Atendimento Socioeducativo e o
posicionamento do entrevistado à respeito da redução da Maioridade Penal
para os 16 anos de Idade”.
Embora os respondentes sejam identificados, (com nome e RG) nesta
fase da pesquisa, asseguramos aos voluntários respondentes, que não
haverá em nenhum momento divulgação dos dados de identidade informados
na pesquisa. Serão utilizadas somente as respostas sem identificação dos
informantes.
Nome:

RG:

1. Atualmente cursa qual (is) período (s) do Curso de Pedagogia?
________________________________________________
2. Conhece as Seis Medidas Socioeducativas para atendimento ao Adolescente
autor de ato infracional descritas no Artigo 112 do Estatuto da Criança e do
Adolescente?
1. ( ) Sim.
2. ( ) Não

2.1. Conheceu por qual (is) meios?
1. ( ) Universidade
2. ( ) Pesquisas pessoais
3. ( ) Mídia (Televisão/ Rádio)
4. ( ) Outros. Quais:_________________________________________
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3. Possui conhecimento sobre o Atendimento Socioeducativo enquanto Medida
Privativa de Liberdade, voltada ao adolescente infrator (Artigo 121, § 3º ECA)?
1. ( ) Sim.
2. ( ) Não

3.1. Conheceu por qual (is)meios?
1. ( ) Universidade
2. ( ) Pesquisas pessoais
3. ( ) Mídia (Televisão/ Rádio)
4. ( ) Outros. Quais:_________________________________________

4. Quanto à função da Pedagogia e atuação do Pedagogo no sistema de privação
de liberdade para adolescentes autores de atos infracionais. Já ouviu falar?
1. ( ) Sim.
2. ( ) Não.

5. Sobre as Leis pertinentes, como Constituição Federal, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e Apostila de
Socioeducação?
1. ( ) Sim, conheço todos estes documentos.
2. ( ) Não conheço nenhum desses documentos.
3. ( ) Conheço parcialmente alguns desses documentos como:
______________________________________________________________
4. ( ) Conheço superficialmente todos.
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Comente sua resposta.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Quanto à redução da Maioridade Penal para os 16 anos de idade, qual a sua
opinião, concorda?
1. ( ) Sim.
2. ( ) Não.
3. ( ) Depende.
4. ( ) Não tenho opinião formada.
Por quê?

7. Pensando em sua profissão como futuro (a) pedagogo (a) e/ou docente, você
gostaria

de

aprofundar

seus

conhecimentos

sobre

Socioeducativo e as discussões sobre a maioridade penal?
1. ( ) Sim.
2. ( ) Não.
7.1. Comente sua resposta.

o

Atendimento
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APÊNDICE 2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A formação do pedagogo para a construção da visão crítica diante da
discussão controversa sobre a maioridade penal
Pesquisador Responsável: Jéssica Ottoboni da Silva de Oliveira
Orientadora: Professora Dra. Maria Cristina Borges da Silva
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Tuiuti do
Paraná
Telefones para contato: 41 – 8518 3448
Nome do voluntário: ____________________________________________
R.G.______________________________
(ao entregar o questionário preencher com seu nome e RG)
O Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A
formação do pedagogo para a construção da visão crítica diante da
discussão controversa sobre a maioridade penal, de responsabilidade da
pesquisadora Jéssica Ottoboni da Silva de Oliveira.
O objetivo geral da pesquisa verificar qual é o conhecimento do Pedagogo
em formação em relação às medidas socioeducativas, e como este se posiciona
frente à proposta da Maioridade Penal aos 16 anos.
A pesquisa busca responder aos seguintes questionamentos: Quais os
conhecimentos das acadêmicas do Curso de Pedagogia sobre o Atendimento
Socioeducativo Como se posicionam frente a discussão sobre a Maioridade Penal?
As Pedagogas em formação tem interesse em conhecer mais a temática
apresentada?
Embora os respondentes sejam identificados, (com nome e RG) nesta fase
da pesquisa, asseguramos aos voluntários respondentes, que não haverá em
nenhum momento divulgação dos dados de identidade informados na
pesquisa. Serão utilizadas somente as respostas sem identificação dos
informantes.
...............................................................................................................................
Eu,__________________________________________,RG nº________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de
pesquisa acima descrito.
Curitiba, _____ de ____________ de _______
____________________________________
Nome e assinatura do respondente
____________________________________
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento

