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 EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

A transferência de adolescentes que apresentam algum enfrentamento das normas disciplinares 

das escolas e/ou comportamentos em conflito com a lei para a Educação de Jovens e Adultos, 

assim que completam 15 anos, tem sido realizada de forma compulsória e desrespeitosa com 

todos os envolvidos. Desse modo, além de ser necessário considerar a questão da juvenilização 

da EJA como um fenômeno a ser estudado, precisamos compreender que temos à nossa frente 

juventudes e, nessa diversidade, encontram-se adolescentes e jovens em cumprimento de 

Medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas dizem respeito a um conjunto de ações 

responsáveis pela educação e reinserção social do adolescente autor de ato infracional, previstas 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), que vão desde uma 

advertência, a obrigação de reparar o dano; a prestação de serviços à comunidade (PSC); até 

mesmo à liberdade assistida (LA); à inserção em regime de semiliberdade ou ainda, em último 

caso, a internação em estabelecimento educacional. Tais políticas públicas são responsáveis por 

assegurar que o sujeito de até dezoito anos incompletos tenha um tratamento diferenciado 

daquele destinado aos demais cidadãos de maioridade e que também se encontram em conflito 

com a lei. Entende-se que nos períodos de adolescência e juventude, o sujeito tem uma grande 

vulnerabilidade frente aos diversos condicionantes que podem afetar seu desenvolvimento e 

influenciar sua personalidade. Sendo assim, observar a legislação para esta faixa etária implica 

também em levar em conta que se trata de sujeitos em desenvolvimento, bem como, os 

diferentes contextos sociais a que são expostas as diversas juventudes de uma mesma geração 

(OLIVEIRA, 2006). Destacar ou priorizar o sentido educativo, em detrimento do punitivo das 

medidas socioeducativas, indica um esforço para que os sujeitos atendidos por esta política 

pública tenham acesso a uma educação de qualidade e libertadora, instrumento essencial na 

garantia e busca pelos próprios direitos. O acompanhamento dos adolescentes e jovens que 

cumprem Medidas Socioeducativas, seja em meio aberto ou fechado, prevê o retorno à escola 

e, desse modo, encontrar caminhos para trabalhar com tais sujeitos traz ganhos não só para sua 

aprendizagem, mas de todo o grupo de educandos junto aos quais tais adolescentes e jovens se 

encontram inseridos. 

Desse modo, a presente pesquisa bibliográfica teve como objetivo: Identificar estratégias 

metodológicas eficazes junto a sujeitos em cumprimento de medidas socioeducativas. Entende-
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se por estratégias eficazes aquelas que dão conta de proporcionar que os alunos acessem os 

conhecimentos e conteúdos desenvolvidos pelo educador, construam aprendizagens esperadas 

e avancem em termos de desenvolvimento de criticidade, autonomia e inserção social. A fim 

de responder à questão: Quais diferentes estratégias metodológicas eficazes podem ser 

utilizadas na educação de jovens e adolescentes em conflito com a lei e atendidos por 

programas de medidas socioeducativas? Foi realizada uma busca por teses e dissertações 

voltadas às Medidas Socioeducativas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, datadas dos 

anos de 2011 a 2016. A partir da leitura exploratória (LIMA; MIOTO, 2007) dos resumos, 

foram selecionados os trabalhos que se relacionavam com a questão e o objetivo proposto para 

esta pesquisa. 

O referencial teórico desta pesquisa pautou-se no ECA (BRASIL, 1990) e na Lei 12.594 

(BRASIL, 2012) que trata das diretrizes básicas do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE); em autores como Novaes e Vannuchi (2007), Oliveira (2006) e 

Dayrell (2011) para melhor entender as diferentes juventudes e seus aspectos psicológicos; 

bem como em Freire (1996), Gohn (2006) e Saviani (1994) na busca por aprofundar reflexões 

acerca da educação brasileira e seus aspectos correlatos.  

As dissertações e tese identificadas foram agrupadas a partir de aproximações existentes entre 

as diferentes estratégias metodológicas, facilitando assim a reflexão sobre convergências entre 

os resultados encontrados nas referidas pesquisas. Dessa forma, as pesquisas foram organizadas 

em torno dos seguintes eixos temáticos: 

Quadro 1: Tese e dissertações que abordam estratégias metodológicas junto a sujeitos que 

cumprem medidas socioeducativas (2011-2016) 

Eixos temáticos Autor (Ano) Contribuições 

 

Arte, mídia e tecnologia 

 

Ongaro (2011) 

 

Flores (2011) 

 

Processos de sensibilização através 

da arte e comunicação, pautados 

pelo uso de tecnologias. 

 

 

 

 

Escola e currículo 

Souza (2011) 

 

Reis (2011) 

 

Nunes (2012) 

 

Marques (2016) 

 

Ito (2016) 

 

 

 

Efetivação de práticas 

interdisciplinares, canais de 

comunicação democráticos e 

reflexão sobre a própria prática. 

 

 

Escola e comunidade 

 

Silva (2016) 

 

Silva (2015) 

Construção de uma relação 

conjunta entre escola, alunos e pais. 

Reflexão sobre a própria formação 

e prática com os educandos. 

Fonte: elaborado pelos autores 
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As dissertações agrupadas em torno do eixo temático Arte, mídia e tecnologia trazem à luz 

práticas educacionais diferenciadas, que dialogam com a arte e a tecnologia, elemento 

estruturante da sociedade contemporânea, por meio de diferentes meios e possibilidades. Tais 

estratégias, por se tratarem de instrumentos de divulgação de informações, a rádio (ONGARO, 

2011) e a fotografia (FLORES, 2011), possibilitaram a livre expressão dos educandos, 

motivando-os assim a pensarem e refletirem sobre aquilo que construíram e aquilo que podem 

construir em relação a si mesmos. Estes processos foram de suma importância no tocante à 

autoestima dos jovens e adolescentes, que por vezes fica fragilizada, não só pela situação em 

que se encontram no cumprimento das medidas, mas também pela situação social da qual são 

oriundos. Percebe-se a partir da leitura e reflexão sobre os resultados destas pesquisas que: ao 

pensar sobre aquilo que são e como isto é resultado de diversos condicionantes, os alunos têm 

maiores condições de pensar sobre aquilo que podem ser para além do ato infracional.  

Já no eixo temático descrito como Escola e currículo, as pesquisas se voltam para situações de 

ensino e aprendizagem de matemática (ITO, 2016), química (MARQUES, 2016), inglês (REIS, 

2011), ensino colaborativo (NUNES, 2012) e aspectos da interdisciplinaridade (SOUZA, 

2011). As referidas pesquisas apontam que a maioria dos jovens e adolescentes atendidos pela 

política pública das medidas traz histórias de fracasso escolar. Sendo assim, tais relações já 

desgastadas carregam em si a necessidade de serem revitalizadas, o professor tem a necessidade 

de se mostrar como parceiro do aluno e não como representante normativo de um estado 

repressor. Dessa forma, ficou explícito que as práticas que obtiveram melhores resultados foram 

aquelas que se pautaram pelo diálogo igualitário, bem como, um tratamento diferenciado dos 

conteúdos expostos, com atividades que se interligavam entre as diversas áreas do saber, 

tornando o ensino mais significativo para o aluno, além de fazê-lo refletir sobre o processo 

escolar em sua vida e o professor sobre a própria prática. Assim, a nossa análise das pesquisas 

reunidas em torno deste eixo aponta para a eficácia de estratégias metodológicas voltadas à 

construção de para uma prática crítica, coletiva e dialogada. Crítica, pela constante dimensão 

reflexiva sobre a própria atuação do educador, do conteúdo desenvolvido e dos condicionantes 

sociais que trouxeram professor e alunos até seu ponto de encontro da sala de aula. Coletiva, 

pela dimensão interdisciplinar, que supõe um processo de colaboração entre pares na 

constituição e elaboração das estratégias que se pretende utilizar para a dinâmica de 

ensino/aprendizagem. E dialogada, pelo aspecto das trocas constantes de ideias e pela 

constituição de um espaço em que educadores e educandos podem e devem falar e expressar 

suas opiniões.  

Por fim, o eixo temático Escola e comunidade estende a análise para além das instituições, 

buscando analisar e fortalecer o diálogo entre pais, alunos e escola (SILVA, 2016). Propõe-se 

ainda que os agentes das instituições observem a própria formação e como esta também é 

resultado de diversos outros condicionantes dentro de seu próprio meio social (SILVA, 2015). 

Somando isso à análise, os autores apontam para o distanciamento entre a legislação para a 

educação deste público e o que realmente tem sido ofertado, indicando que a fragilidade das 

relações entre os atores que compõem o cenário socioeducativo (professores, gestores, 
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funcionários, alunos e família), contribui para a estagnação e sucateamento do processo 

educativo, deixando-o sempre a mercê das estruturas macrossociais e dominantes, ao invés de 

romper com as amarras burocráticas. Foi possível constatar através de situações presentes nas 

referidas pesquisas, caminhos para um melhor diálogo e reflexão conjunta entre os agentes 

institucionais e a comunidade a que os alunos pertencem. 

A partir dos resultados apontados pela presente pesquisa bibliográfica, pudemos constatar que 

práticas educacionais orientadas pelo respeito, diálogo, protagonismo dos educandos, conteúdo 

crítico e colaboração entre educadores, pais e comunidade em geral propiciam o 

estabelecimento de processos educativos significativos para os adolescentes e jovens atendidos 

pela política das medidas socioeducativas. Tais práticas vêm ao encontro do trabalho 

pedagógico na EJA na perspectiva freireana e, mais do que nunca devem se integrar às 

estratégias metodológicas na modalidade se desejamos uma educação com qualidade social 

para todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: medidas socioeducativas, socioeducação, estratégias metodológicas. 
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