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RESUMO: O tempo em que o jovem se encontra privado de liberdade permite a realização de
múltiplas reflexões acerca de sua vivência: desde relatos sobre superlotação, infraestrutura,
tensões, até contextos de vulnerabilidades vivenciados. É com este cenário que o presente estudo
pretende compreender tais reflexões e, por conseguinte, a consolidação das perspectivas de futuro
elaboradas pelos sujeitos da pesquisa, ao se considerar a iminência do cumprimento de suas
medidas. Dessa forma, pautamos a Educação Social como aporte teórico-metodológico para
práticas educativas com vistas à emancipação de jovens neste contexto. Trata-se de estudo
qualitativo feito a partir de revisão bibliográfica sobre a Sociologia das Juventudes (DAYREL 2003;
2007), CHARLOT (2000) atreladas à relatos de jovens acautelados obtidos a partir de realização de
oficinas socioeducativas no Centro Socioeducativo de Governador Valadares (CSE-GV) e as
discussões da Educação Social (PINEL et. al., 2012). Os resultados apontam para a necessidade
de práticas socioeducativas com os acautelados. Conclui-se que sua realização no contexto do
acautelamento pode contribuir significativamente para mobilização dos jovens acerca de seus
projetos de vida.

Palavras-chave: Educação Social, Privação de liberdade, Juventudes

RESUMEN: El tiempo en que el joven se encuentra privado de libertad permite la realización de
múltiples reflexiones acerca de su vivencia: desde relatos sobre superlotación, infraestructura,
tensiones, hasta contextos de vulnerabilidade experimentado. Es con este paisaje que el presente
estudio pretende comprender tales reflexiones y, por consiguiente, la consolidación de las
perspectivas de futuro elaboradas por los sujetos de la investigación, al considerar la inminencia del
cumplimiento de sus medidas. De esta forma, pautamos la Educación Social como aporte
teórico-metodológico para prácticas educativas con miras a la emancipación de jóvenes en este
contexto. Se trata de un estudio cualitativo realizado a partir de una revisión bibliográfica sobre la
Sociología de las Juventudes (DAYREL 2003, 2007), CHARLOT (2000) vinculadas a relatos de
jóvenes acautelados obtenidos a partir de la realización de talleres socioeducativos en el Centro
Socioeducativo de Gobernador Valadares (CSE -GV) y las discusiones de la Educación Social
(PINEL et al., 2012). Los resultados apuntan a la necesidad de prácticas socioeducativas con los
acautelados. Se concluye que su realización en el contexto del acautelamiento puede contribuir
significativamente a la movilización de los jóvenes acerca de sus proyectos de vida

Palabras clave: Educación social, Privación de libertad, Juventud.

ABSTRACT: The time in which the young person is deprived of freedom allows the realization of
multiple reflections about their experience: from reports about overcrowding, infrastructure,
tensions, to contexts of vulnerabilities experienced. It is with this scenario that the present study
intends to understand such reflections and, therefore, the consolidation of future perspectives
elaborated by the subjects of the research, considering the imminence of the fulfillment of its
measures. Thus, we design Social Education as a theoretical-methodological contribution to
educational practices aimed at the emancipation of young people in this context. This is a qualitative
study based on a bibliographical review on the Sociology of Youth (DAYREL 2003; 2007),
CHARLOT (2000), linked to the reports of cautious young people obtained from socio-educational
workshops at the Centro Socioeducativo de Governador Valadares -GV) and the discussions of
Social Education (PINEL et al., 2012). The results point to the need for socio-educational practices
with the precautions. It is concluded that their realization in the context of caution can contribute
significantly to the mobilization of young people about their life projects.

Keywords: Social Education, Deprivation of liberty, Youth

CONTEXTUALIZANDO NOSSO ESTUDO...
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Este estudo vincula-se ao projeto de pesquisa e extensão: “Juventude, Educação e Direito: ação de
intervenção em um Centro Socioeducativo4” (NONATO, 2014) desenvolvido pela Universidade Vale
do Rio Doce, com financiamento pela FAPEMIG – Fundação de Amparo e Incentivo à Pesquisa de
Minas Gerais, tendo por campo de análise a Unidade Socioeducativa existente na cidade de
Governador Valadares – MG5.

Tal projeto realizou intervenções socioeducativas com os sujeitos da pesquisa no triênio
2014-2017, por meio da realização de oficinas temáticas sobre aspectos da vivência e
protagonismo juvenil, construção de identidades, autonomia e valorização da escola e da vida.
Adotou-se como critério de participação a seleção de jovens que se encontravam na iminência do
término do prazo das medidas socioeducativas estabelecidas pelo Poder Judiciário.

A importância do projeto reside em dados oficiais: o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA)6, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)7, realizou no segundo
semestre de 2017, uma pesquisa cujo resultados apontaram, dentre outros dados, que o município
de Governador Valadares, localizado no leste mineiro, ocupa a quinta posição em um ranking das
cidades com maior índice de violência no referido Estado, envolvendo jovens de 16 a 29 anos.

A ineficácia de políticas públicas e a ausência de projetos de intervenção precoce acerca do
cenário pesquisado são fatores que podem incidir nestes resultados. Neste sentido, ainda no ano
de 2016, foi elaborado na cidade de Governador Valadares (MG) o Plano Decenal de Medidas
Socioeducativas8. O referido documento teve por objetivo fortalecer tais medidas, “(...) de acordo
com as demandas identificadas no Diagnóstico das Medidas Socioeducativas e nos debates
realizados nas reuniões da Comissão Intersetorial” que colaborou na discussão e elaboração deste
documento. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, 2016, p.17).

Consta no documento um diagnóstico que aponta os números de atos infracionais praticados por
adolescentes em Governador Valadares entre 2012 a 2014. Em relação à natureza dos atos
praticados, configuram-se na seguinte ordem crescente: 36 casos de homicídios consumados e
tentados; 299 registros de tráfico de drogas; e 585 ocorrências que se intitulam como outros (o que
incluem a prática de furto, desacato e outros conflitos).

Trabalhar o protagonismo juvenil é um tipo de prática de intervenção de Educação Social no
Sistema Socioeducativo, e visa responder a problemas reais em que este jovem, quando bem
estimulado, muitas vezes, se apresenta como o protagonista – o que socialmente falando, significa
obter respostas positivas. Assim, COSTA (2000) considera que esta é uma forma importante de
educação para a cidadania não pelo discurso das palavras, mas pelo curso dos acontecimentos e
pela convocação do sujeito crítico, a partir de uma abordagem (PINEL et. al., 2012) que leve em
consideração as realidades vivenciadas pelo sujeito para quem as práticas socioeducativas são
dirigidas.

É também uma forma de mobilizar o sujeito para a compreensão de sua auto responsabilidade,
quando este promove acontecimentos que culminam no cumprimento de medidas socioeducativas.
Tais práticas de Educação Social se propõem em fazer com que o jovem seja capaz de ocupar
uma posição de centralidade positiva. Para isto, “analisar o jovem em conflito consigo e com os
outros, é estudar esse sujeito enquanto confrontado com a necessidade de aprender e a presença
de „saber no mundo”. (CHARLOT, 2000 p.34, aspas do autor). O autor defende que partir da
mudança de uma leitura negativa do jovem para a construção de uma leitura positiva do alunado,
pode-se contribuir para um novo olhar frente ao conceito de indisciplina e conflitualidade juvenil.
Esta possibilidade de (re)leitura do aluno, quando no contexto da privação de liberdade, se torna
essencial (LEMOS, 2016).

É neste sentido que durante as práticas de Educação Social desenvolvidas no projeto JED, discutir
a importância do autoconceito visou emancipar os sujeitos da pesquisa acerca dos estigmas e
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estereótipos que ao longo do acautelamento vivenciam, e também no seu processo de (re)inserção
social vivenciarão e que estarão condicionados. Enfrentar esta rotulação por uma parcela da
sociedade, cujo estigma, muitas vezes, é reforçado por alguns sensacionalistas de veículos de
comunicação a partir do resgaste de seu passado, é algo que exige uma postura de resiliência para
que isso não se configure empecilhos na consolidação ou (re)construção de suas práticas sociais.
Velho (1994) define projeto de vida como algo transformador, que acontece numa perspectiva
temporal, por meio da memória que direciona as possibilidades para se chegar a este projeto
almejado, não o inserindo apenas nas aspirações. O exercício de olhar para o passado é o que
direciona esta condução. Este projeto de vida, categoria cunhada pelo autor, possibilita ao
indivíduo se reconciliar consigo e com o tempo perdido, com foco no que foi vislumbrado.

O projeto é a antecipação no futuro dessa trajetória e biografia, na medida
em que busca, através do estabelecimento de objetivos e fins, a
organização dos meios através dos quais esses poderão ser atingidos. [“...]
O projeto e a memória associam-se e articulam-se ao dar significados à
vida e às ações dos indivíduos, em outros termos, à própria identidade”
(VELHO, 1994, p. 101).

A constituição das identidades debatidas nas oficinas do projeto de caráter extensionista foi uma
oportunidade para os jovens refletirem sobre suas histórias, cujas identidades estão imersas em
estigmas, ao se considerar que há diferentes modos de ser e estar jovem na atualidade (NOVAES,
2016).
Assim, se torna necessário compreender o conceito de juventude neste contexto a partir da
perspectiva da diversidade. Dayrell (2003) a entende como “(...) um momento determinado”, que no
entanto, “(...) não se reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma”
(DAYRELL, 2003, p. 42). Caso contrário, remetemo-nos ao que Câmara (2001) afirma: “(...) o
espaço da prisão tira a identidade do prisioneiro, que passa a ser conhecido pelos administradores
carcerários, visitantes e comunidade em geral, pelo delito cometido” (2001, p. 211).

A valorização da vida possui significativa relevância ao ser incluída como proposta temática de
práticas socioeducativas no projeto JED, uma vez que na Unidade campo de estudo e intervenção
há registros de homicídios e tentativas de suicídio pelos sujeitos que lá vivenciam o acautelamento9

. Tais atos estão imbricados em fatores variáreis, mas perpassam pelas condições precárias para
execução da medida e pela insuficiente e/ou ausência de uma educação social dialógica
institucional e permanente que problematize as marcas do acautelamento, responsável por
territorializar os jovens privados de liberdade, a partir das marcas impregnadas em suas condições
de serem e estarem jovens naquele contexto (NOVAES, 2016).

Assim, o presente artigo possui o objetivo de compreender a construção de projetos de vida dos
jovens acautelados a partir das reflexões por eles realizadas durante o cumprimento das medidas
judiciais estabelecidas, a partir da existência de práticas de Educação Social que considerem suas
realidades.

Adotamos para este trabalho a metodologia qualitativa do tipo teórico-empírica que se baseou em
observação participante devidamente registrada em diário de bordo e em revisão bibliográfica. De
acordo com SANTOS e CANDELORO (2006) “a revisão bibliográfica também é denominada de
Revisão de literatura ou Referencial teórico. A Revisão Bibliográfica é parte de um projeto de
pesquisa, que revela explicitamente o universo de contribuições científicas de autores sobre um
tema específico”. (SANTOS e CANDELORO, 2006, p. 43).

Dessa forma, analisamos as contribuições dos campos da Sociologia das Juventudes (Dayrell,
2003); da Educação Social, como aporte teórico para a intervenção socioeducativa a partir de uma
perspectiva humanista centrada no indivíduo (Pinel et. al., 2012; Rogers, 1986); e dos estudos
territoriais sobre o sistema socioeducativo (Novaes, 2016; Lemos, 2016).
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A pesquisa de campo foi documentada em diário de campo. Sobre a pesquisa de campo, Fonseca
(2002) nos esclarece que esta “(...) se caracteriza pelas investigações em que, além da pesquisa
bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de
diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.)”
(FONSECA, 2002, p.25)

Este artigo está organizado em três seções: a primeira, em que propomo-nos a identificar e
categorizar as reflexões realizadas pelos jovens no acautelamento, a segunda, em que se procede
a análise sobre como os jovens acautelados refletem o futuro; e, por fim, a terceira, em que se
aponta em que medida as práticas de Educação Social com os sujeitos da pesquisa podem
colaborar para a construção de projetos de vida.

REFLEXÕES DE JOVENS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE...

Vocês que são da faculdade, a mãe de vocês rala em casa de família, em
casa de família, como doméstica (...) A gente tem oportunidade sim...
menor aprendiz, mas eu vou ser escravo o mês inteiro, trabalhando no
supermercado pra receber R$ 390,00 por mês, sendo que a minha família
precisa de muito mais que isso, eu prefiro estar na rua vendendo bala,
lavando carro, me sujeitando ao sol quente, tendo pessoas que vão me
humilhar o dia todo, pra receber um pouco mais, é difícil mano não entrar
pro crime, é difícil. (...) vim parar aqui porque o tráfico deu uma vida melhor
pra mim, para minha mãe e irmãos. Mas vai tudo muito rápido, não
compensa, vai fazer o que (...) Mano, cê vê o arroz faltando dentro de casa
no meio do mês porque o dinheiro já acabou (Jogador10 – dezembro de
2017)

Ao iniciar o primeiro dia das oficinas, os adolescentes foram convidados a participarem da dinâmica
“Filme da minha vida”, em que suas escritas eram estimuladas por meio de um rolo de filme
fotográfico confeccionado com papel cartão, e dessa forma, eles descreviam momentos agradáveis
de suas vidas. Segundo Câmara (2001) “o escrever possibilita traçar pontos de visitação, de fuga,
de consolação e de indignação e está sempre se fazendo” (Câmara, 2001, p. 167). Já para
Foucault (2006), “escrever é, pois, „mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao
outro” (Foucault, 2006, p.150).

A adesão dos jovens às atividades propostas nas oficinas superou as expectativas dos
pesquisadores. Ao realizarem uma reflexão sobre si, mostraram demasiada dificuldade em
comentar suas memórias. Foi possível verificar ao iniciar a atividade a ausência de letramentos e
alfabetização por parte de vários jovens. Eram comuns relatos como: “quero falar isso, mais eu não
sei escrevê, cê me ajuda11 (Jogador – dezembro 2017).

Nossa cara passamos tanto tempo aqui preso e as boa lembrança, vão
tudo embora, some da cabeça da gente, é como se a gente só imaginasse
uma escuridão, sabe a gente fica retardado mano, a tristeza toma conta de
nós, some da cabeça da gente bons momentos, desaparece viu (Professor.
– dezembro de 2017)

Impossível não acompanhar12 o movimento que cada jovem fez ao abrir o rolo de filme e escrever
os arquivos da própria vida; em outras palavras, preencher novos espaços em branco para guardar
os produtos das suas reflexões, esconderem memórias não gratas, e por isto, descartá-las. Muitas
destas memórias estão imersas nas instituições familiares dos jovens, laços evocados por eles com
intensidade.

Teve uma vez cara, que minha mãe fez meu aniversário, ela fez uma torta
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de carne assada, mandou chamar meus amigos, minha mãe é cozinheira
sabe Ela faz inauguração, casamento, festas, nesse dia ela me fez uma
refeição tão boa. Eu posso escrever isso (Veterinário – dezembro de 2017)

Também foi possível constatar dificuldades ao refletir sobre si mesmo em decorrência do próprio
acautelamento; o que nos foi apontado pelos próprios sujeitos como algo que compreendemos
relativo à existência de possíveis disfunções psicológicas. Uma resposta para este problema pôde
ser identificada a partir do conceito de institucionalização13 (GOFFMAN, 1987), utilizado para
descrever o processo de prejuízos causados a seres humanos pela aplicação opressiva de
sistemas de controle sociais, médicos ou legais inflexíveis por instituições públicas, que são
criadas, originalmente, com fins e razões benéficas.

Durante o período de realização das oficinas foi possível observar a incidência de péssimas
condições de infraestrutura, superlotação e higienização dos alojamentos do Centro Socioeducativo
Governador Valadares (CSEGV). Espaço que por força da lei possui o caráter educativo14, e dessa
forma, torna-se inviável as garantias de cunho humanístico e socioeducativo que estão previstas no
ECA – Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL, 1990) e o SINASE – Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo15 (BRASIL, 2012).
Sobre as questões acerca do sistema de controle inseridas no território das prisões Jogador as
reconhece mostrando seu ponto de vista sobre o ambiente em que vive e traz à tona que o
cotidiano do acautelamento incide fortemente em seu comportamento:

(...) Isso aqui é um inferno. O tempo que distraio nessa oficina me alivia a
mente um pouco, me faz pensar como ser humano pelo menos uns
minutos. Tomar tranca não é pra qualquer um não moço. Se alguém fizer
algo a gente toma toddy dos outros. Aqui tem hora pra tudo. Regra pra
comer, pra beber, tomar banho. Mas eles pensam que a gente vai melhorar.
Quero mudar sabe. Mas as leis de sobrevivência aqui dentro as vezes fala
mais alto. (Jogador – dezembro de 2017)

Tal controle, registrado na fala de adolescente, também é identificada pela ideia de prisão presente
em seu discurso, quando se refere à prisão como “tranca”: um território que retira dos sujeitos
institucionalizados (privados de liberdade) a autonomia – intimamente relacionada ao que Goffman
(1987) denomina como a „perda do eu. De acordo com o autor, “(...) os processos pelos quais o „eu
da pessoa é mortificado são relativamente padronizados nas instituições totais” (GOFFMAN, 1987,
p. 24).

É possível considerar que as condições em que os jovens estão expostos, seja pela falta de
infraestrutura adequada, controle social e superlotação, são fatores que colaboraram
significativamente para esta mortificação do eu: “Parei de tomar remédio, graças a Deus, mas tem
uns outros menor aqui dentro que tomam remédio porque não aguentam pagar cadeia” (Músico -
dezembro de 2017).

Com a realização das oficinas assumindo o caráter de imersão no campo pesquisado, observou-se
que uma parte significativa de adolescentes privados de liberdade nesta unidade socioeducativa
realizava uso contínuo de medicação. Este é um dos vários problemas identificados em oficinas
anteriores e que atualmente são investigados no projeto de pesquisa e extensão: Juventude,
Saúde e Acautelamento. (NONATO, 2016) também desenvolvido no Centro Socioeducativo por
alunos de iniciação científica e professores da Universidade Vale do Rio Doce.

De igual forma, nota-se que a família é uma instituição muito evocada pelos jovens quando são
convidados a falarem sobre si. Remetem às lembranças da infância e que, por um determinado
instante, são interferidas por atravessamentos que os levaram a estar na Unidade Socioeducativa.
Alguns destes atravessamentos pode-se configurar com o cenário de vulnerabilidade social, que
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segundo Abramovay (2002) “(...) é o resultado negativo da relação que se traduz em debilidades ou
desvantagens para o desempenho e mobilidades sociais dos atores sociais” (ABRAMOVAY, 2002,
p. 21).

Outro fator que emerge é a perda de entes queridos, e que se constituíam como a única referência
social – algo relevante para se considerar, e que se destacou durante as oficinas:

Lembro da minha avó que me criou, ela morreu quando eu tinha 13 anos,
lembro da minha irmã por parte da minha mãe que se preocupa muito
comigo, para mim família é tudo nessa vida. Que tá sempre do lado da
gente. Caminhando aí. Dá amor. Dá carinho. Eu sinto muita saudade da
minha avó. Ela me criou porque meu pai tirou a vida da minha mãe. (Músico
– dezembro de 2017)

Muitos se viam como adultos e com responsabilidades, haja vista o fato de alguns já possuírem
filhos e não se reconhecem juvenis. As oficinas possibilitaram a construção desta percepção da
condição juvenil por este motivo: foi possível observar contextos de desumanização nos quais,
segundo Foucault (1995), o ser humano é regulado pelas instituições, com suas normas e regras
sociais.

É neste sentido que se alude que as instituições (escola, igreja, família, comunidade e sociedade)
não se reformulam diante dos novos processos sociais e modos de ser da juventude e com isso
insere no adolescente o “proibido de ser” (DAYRELL, 2003, p.43). Segundo o autor, em algumas
circunstâncias, isto interfere no desenvolvimento de habilidades e potencialidades, impedindo-os de
vivenciarem sua condição.

Os jovens mostram que viver a juventude não é preparar para o futuro, é o viver aqui e agora e por
este motivo possuem dificuldades ao elaborar alternativas e discorrer sobre seu futuro e projeto de
vida. Assim, a socialização da juventude está condicionada a um processo de mudanças que nem
sempre são aceitas pela sociedade, uma vez que os setores tradicionais (como escola e a família)
ainda não alcançaram um olhar aprofundado a respeito do que o jovem esteja vivencia:

A construção da condição juvenil, tal como esboçamos, expressa mutações
mais profundas nos processos de socialização, seus espaços e tempos.
Nesse sentido, a juventude pode ser vista como uma ponta de iceberg, no
qual os diferentes modos de ser jovem expressam mutações significativas
nas formas como a sociedade “produz” os indivíduos. Tais mutações
interferem diretamente nas instituições tradicionalmente responsáveis pela
socialização das novas gerações, como a família ou a escola, apontando
para a existência de novos processos. (DAYRELL, 2007, p.1114)

O autor supracitado também salienta que incompletudes e contradições vivenciadas pelos jovens,
originadas pelas circunstâncias da trajetória social de suas vidas, e que são fatores que podem
impactar no movimento de se constituírem como sujeitos sociais, já que

(...) a raça, a condição social, o fato de terem como pais trabalhadores
desqualificados, alcoólatras, ausentes, grande parte deles com pouca
escolaridade, dentre outros aspectos, são dimensões que vão interferir na
produção de cada um deles como sujeito social, independentemente da
ação de cada um. (DAYRELL, 2003, p. 43)

Observamos que no acautelamento pesquisado o presente ganha sentido ao ceder lugar aos
projetos de vida, os quais preenchem nos sujeitos da pesquisa o vazio provocado pelas privações
sociais, pela experiência com o uso irregular de drogas, a não superação de traumas, a vivência de
perdas de referenciais e a pela própria prática de atos infracionais.
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Estar aqui hoje nesse lugar é muito ruim, é muitas coisas acontecendo e
existem muitas dificuldades. […]. Estando aqui a pessoa foge da realidade
do mundo e se esquece dos problemas da família às vezes e quando
sabemos de algo que acontece na família, abala totalmente a gente. Me
arrependo do que fiz, das minhas escolhas. Eu quero mudar sabe Quero
sair daqui e ir estudar e dar orgulho pra minha mãe. (Mecânico – dezembro
de 2017)

Dessa forma, todas essas reflexões realizadas pelos jovens acautelados, seja pelas condições da
infraestrutura, ausência e perda de familiares como estopim do envolvimento infracional, é o que
marca o tempo histórico em que eles estão inseridos. O espaço em que eles vivem no presente
representa o mundo ao qual pertencem. É esse o mundo que determina as percepções dos jovens
e suas possibilidades; pois sempre que indagamos acerca do presente os sujeitos da pesquisa
evocam memórias do passado e vislumbram pouco o futuro.

As narrativas são vivências do passado (como lembranças da família e infância), por meio do qual
o presente se concretiza (com as reflexões de suas vivências no acautelamento) e o futuro é algo
que pode se tornar possível, mas que pouco comentam e quando o faz o vislumbra como ainda
que muito distante, como se vê a diante.

PERSPECTIVAS DE FUTURO DOS JOVENS ACAUTELADOS...

Todos os dias quando acordo,

Não tenho mais o tempo que passou

Mas tenho muito tempo

Temos todo o tempo do mundo.

Todos os dias antes de dormir,

Lembro e esqueço como foi o dia:

Sempre em frente,

Não temos tempo a perder16

Na realização das oficinas, a cada dia as atividades eram iniciadas com músicas, que eram
tocadas e as letras expostas por equipamento de multimídia – um fator que contribuiu
significativamente para estimular nos jovens uma reflexão crítica sobre a educação como
possibilidade de mudanças em suas vidas.

A partir das canções, os sujeitos da pesquisa puderam escolher trechos que os sensibilizaram,
além de compartilharem os sentimentos com o grupo. Foi o momento de perceber como os jovens
conseguiam refletir sobre suas trajetórias e experiências, (algumas não tão exitosas com o
processo educativo) e de alimentar o interesse pela retomada aos estudos. Um dos jovens, ao
escolher o trecho “eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes”, afirmou que “pode mudar
de ideia, de opinião”; outro, com a música “Tempo Perdido”, afirmou: “o tempo que estamos
passando no Centro Socioeducativo não está sendo perdido, tudo é aprendizado”.

As perspectivas de futuro dos jovens pesquisados são recheadas de sonhos, tais como: deixar as
drogas, concluir a escolarização obrigatória, arrumar um emprego, recuperar o tempo perdido e
principalmente dar orgulho para mãe. Ao trabalharmos perspectivas de futuro e o campo de
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possibilidades enquanto prática de Educação Social por meio das músicas, o objetivo era provocar
a reflexão sobre projetos, sonhos e desejos, bem como construir uma compreensão da noção de
campo de possibilidades, seus sentidos e significados para um jovem acautelado.

Dessa forma, buscamos abordar o assunto provocando-os a pensarem sobre seus desejos,
perspectivas de vida, e compartilhá-los. Além disto, os desafiamos à refletirem sobre o contextos
socioeconômicos e culturais nos quais são oriundos e as possibilidades concretas de projetarem
suas perspectivas e seus sonhos.

Eu gostei do dia de hoje, todo esse tempo aqui dentro eu nunca tinha
ouvido falar em projeto de futuro, foi muito interessante. Aprendi que posso
planejar o meu futuro. Decidir por mim mesmo. Faltam dois meses pra eu
sair daqui. Sei que a oportunidade é difícil pra gente que é do morro. Quero
arrumar um trampo e cuidar da minha filha ela não merece sofrer por causa
das minhas escolhas. (Professor – dezembro de 2017)

Vimos em outros depoimentos como este que há nos sujeitos da pesquisa o desejo em
abandonarem o contexto das práticas consideradas pelo Estado como ilícitas. Muitos deles veem
dificuldade, pois as condições socioeconômicas em que estão inseridos incidem gradativamente
neste processo, além das questões relacionadas ao abandono familiar e maus tratos, que também
são fatores propulsores na reincidência de tais práticas:

A minha mãe não me quer, meu pai me batia quando eu era pequeno,
ele ficou dependente químico não dou certo com ele, faz seis anos que
não o vejo. Eu saio daqui e desço perto do beco. Tenho que ser forte
para resistir. Nem sempre eu resisto. As vezes estou mais seguro aqui
dentro do que lá fora (Músico, dezembro de 2017).

A formação da perspectiva de vida no sujeito é constituída por variáveis como a idade, o nível
socioeconômico e também o desenvolvimento da autoestima. De acordo com Vaz (2006), a
autoestima é a faceta mais importante do autoconceito, e encontra-se associada aos aspectos
avaliativos que o sujeito elabora sobre si mesmo, baseado nas suas capacidades e desempenhos,
ou seja, sobre os resultados do que faz na vida, inclusive o alcance de metas. No terceiro dia de
oficinas foi discutida a importância do autoconceito. A este respeito, Jogador nos diz:

Tenho dificuldade de pensar no meu futuro. Tenho autoestima baixa. Tenho
medo, não sei como vai ser quando eu sair daqui, todo mundo vai apontar
para mim e me julgar, eu tenho que ser forte e isso prejudica meu projeto
de futuro. Foi muito bom aprender sobre isso agora vou tentar colocar em
prática o autoconceito. (Jogador – dezembro de 2017)

Diferente de outros jovens que não se encontram em situações de privação da liberdade e não
vivem em zonas de vulnerabilidade, os jovens em conflito com a lei relatam um presente quase que
inexistente e um futuro incerto. Ao mesmo tempo em que estes projetos de vida, evocado por
muitos se mostram afirmativos por meio de uma trajetória possível, a realidade é um tanto
desoladora pelo contexto em que muitos estão inseridos tais como as ameaças e discriminações
das mais diversas ordens, o peso social da baixa escolaridade e da pobreza extrema.

No entanto, mesmo em um contexto de conflitos em que se constitui o acautelamento, a educação
foi apontada como um dos caminhos possíveis para constituição de projetos de futuro e autonomia.
Na fala do jovem intitulado Professor está presente a figura do eu epistêmico. Aqui recorremos à
teoria da relação com saber, quando Charlot (2000) conceitua o eu epistêmico como sendo “(...) o
sujeito do conhecimento racional como já constituído a espera, de algum modo, de condições
didáticas que lhe permitirão nutrir-se do saber de forma exemplar” (CHARLOT, 2000, p.18)

Eu estou me esforçando para acabar o Ensino Médio, estou cursando o 3º
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ano do Ensino Médio, sabia que hoje eu vou fazer o ENEM Ontem a prova
estava fácil, hoje é matemática, eu gosto é de português, se eu passar
quero fazer faculdade para professor sabe Os meus professores foram
muito atenciosos comigo, me deram muitos conselhos bons e os projetos
que eu estou pensando em sair daqui e fazer uns cursos profissionalizantes
para me capacitar. (Professor – dezembro de 2017)

Entendemos desta forma que o jogador está mobilizado para este tipo de conhecimento quando
demonstra desejo de ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio e inserir-se no ensino
superior. O jovem, diferentemente dos demais, não evocou que gostaria tão somente de dar
orgulho para mãe e conseguir um emprego, pensou em si e projetou em sua reflexão quem será
após ingressar no ensino superior, afirmando que ao sair do acautelamento, sua meta se constitui
em realizar estudos profissionalizantes.

A ideia de projeto de vida a que muitos deles conduzem é, portanto, não determinada; e, ao mesmo
tempo, marcada por um sentimento de desejo, como por exemplo, a vontade da reparação de erros
do passado, a retomada de um tempo que ficou para trás. Pode-se perceber que há uma pequena
parcela entre os sujeitos da pesquisa que consegue olhar para si próprio e (re) pensar perspectivas
de futuro que os possibilitem dirigir seus próprios caminhos, regendo sua progressão como sujeito
emancipado e ressocializado.

O último dia de oficina propôs aos participantes o exercício de pensar no futuro, levando-os a
perceber seus talentos, qualidades e a necessidade de realizar boas escolhas que se desvincule
de práticas ilícitas. Essa última etapa dos módulos foi concluída com a visita dos jovens
acautelados aos espaços da Universidade, em que puderam conhecer as dependências do Centro
Esportivo Unificado da instituição. Ao chegarem à universidade os jovens foram recebidos pelos
professores do Curso de Educação Física, que explicaram sobre as dependências de práticas
esportivas, e lhes deram as aulas práticas.

Um dos jovens nos confidenciou que possuía o desejo de ingressar em um curso superior e por
este motivo estava estudando, e inclusive, havia realizado o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) durante a semana das oficinas: “Vocês vão ver só, eu vou voltar aqui pra ficar e será como
aluno, quero estudar e cursar uma faculdade para ser professor, qualquer curso” (Professor –
dezembro de 2017).

Novaes (2016) analisa o modo como os jovens se sentem no último dia das oficinas, nesta visita ao
campus da Universidade Vale do Rio Doce. O autor contextualiza em sua pesquisa que as
experiências acerca das atividades realizadas no Centro Socioeducativo mostraram que os sujeitos
da pesquisa não conseguem pensar um projeto de vida no contexto da educação formal

No final, deslumbrados com aquela oportunidade inédita de conhecer um
espaço universitário, a experiência demonstrou que para estes jovens, o
futuro não era pensado por meio da educação formal e da possibilidade de
ingresso no ensino superior. Este território não é uma realidade dos
acautelados, nem está presente em seus sonhos e expectativas, não é
visto como um espaço de possibilidades que deve ser conquistado para a
construção de projetos de futuro. As atividades foram finalizadas com uma
última confraternização, por meio de registros fotográficos e a abertura
institucional para os jovens acautelados. (NOVAES, 2016, p, 41)

Dessa forma, foi possível observar que esta reação se repetiu no último dia das oficinas realizadas
em dezembro de 2017. Constatou-se que as perspectivas de futuro dos jovens são inseridas em
lacunas que os distanciam da noção de novos caminhos e possibilidades.

A Educação Social, caso presente no contexto do acautelamento, poderia despertá-los para a vida
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em sociedade, lhes favorecendo o desejo de vislumbrar um caminho para a reinserção social a
partir do reconhecimento de cada um enquanto sujeitos sociais de direito, da forma como
propusemos trabalhar durante as oficinas, resultando na construção de projetos de vida que
superem o histórico vivido e os contextos nos quais se encontram antes e no cumprimento de suas
medidas de privação de liberdade.

A EDUCAÇÃO SOCIAL E OS JOVENS PRIVADOS DE LIBERDADE...

A Educação Social considera que os sujeitos possuem em sua totalidade, particularidades próprias
da subjetividade humana. Ao se pautar pela fenomenologia existencial (PINEL et. al., 2012),
vislumbra que cada sujeito de sua prática educativa se configura como um fenômeno, e desta
forma, considera que a constituição da sua existência é histórica e singular.

Além disto, a intervenção socioeducativa aponta para a necessidade de favorecer aos sujeitos de
suas práticas a capacidade de desempenhar uma interpretação de si, para se auto compreender,
além de compreenderem os aspectos sociais e políticos do contexto em que se encontram
inseridos. Isto se justifica porque o sujeito se constitui enquanto uma construção social, uma vez
que por ser uma pessoa em desenvolvimento, encontra-se aberto a se modificar e realizar novas
escolhas (boas ou ruins), em distintos contextos nos quais possa se encontrar inserido e que
potencializam ou dificultam nos processos de escolhas.

Neste sentido, Pinel et. al. (2012), a partir de uma abordagem cuja origem remontam à
psicoterapia, produzida e denominada por Carl Rogers (1986) como a “Abordagem Centrada na
Pessoa” (ACP), alude que suas contribuições da Educação Social podem auxiliar
consideravelmente em práticas para os sujeitos que se encontram em contextos de exclusão
social, em decorrência de processos de vulnerabilidades sociais, econômicas e culturais.

É neste diálogo interdisciplinar entre os saberes da Psicologia e Pedagogia que Pinel et. al. (2012)
baseia seus estudos sobre a Educação Social pautada pelo humanismo-existencial, a partir do
método fenomenológico de investigação. Para Rogers (1986), tal metodologia se configurava como
uma abordagem do sujeito a partir de traços existenciais, por entender o sujeito como força motriz
do cotidiano e ao valorizar sua experiência subjetiva.

A Educação Social com tal aporte teórico favorece a (re)construção no/pelo sujeito de um projeto
de vida a ser almejado. Ressalta-se que no campo da educação, este método de abordagem (ACP)
se opõe ao ensino mecanicista vivenciado na perspectiva tradicional dos processos educativos.
Distancia-se de uma visão de práticas educativas em que o sujeito é visto como um repositório de
informações e a memorização como necessária para atingir aprovação em processos de
ensino-aprendizagem.

Pelo contrário, ao se pautar nesta perspectiva, a Educação Social favorece a superação de práticas
educativas que fomentem projetos de vidas cujo resultado final exclusivamente seja ter uma
profissão pensando no retorno financeiro como meta de vida; pelo contrário, estimula a valorização
dos talentos dos sujeitos de suas práticas como ponto de partida em uma projeção de vida no
futuro. Nesta abordagem, valoriza-se o vivido na aprendizagem significativa, pois mobiliza
positivamente o sujeito de forma integral, na tentativa de culminar em mudanças subjetivas,
comportamentais, afetivas, cognitivas.

Sugere-se que a Educação Social no contexto do acautelamento se apresente como um
instrumental institucional para o desenvolvimento de atividades com foco no sujeito e em suas
vulnerabilidades, acreditando em sua capacidade como pessoa em desenvolvimento e sujeito de
direitos. Para tanto, têm-se a necessidade de práticas significativas de aprendizagem continuadas,
uma vez que assim se favoreça como resultado um sujeito consciente de suas ações e da
realidade vivida, capaz de construir um projeto de vida significativo.
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Assim, a Educação Social no contexto do acautelamento também se apresenta como um
instrumental para que o sujeito de sua prática se vislumbre enquanto um ser social, que
compreenda os percalços existentes nos contextos nos quais se encontra inserido de forma à
protagonizar sua própria história de vida, com um nível de criticidade suficiente para se viver e lutar
por seus direitos enquanto cidadão; e entre estes, o de realizar seus sonhos de vida.

Tal criticidade perpassa por entender que a exclusão social decorre da lógica capitalista, que
fomenta o consumismo exacerbado e a necessidade de acúmulo de capital para o reconhecimento
social, a partir do usufruto de bens e serviços disponíveis pelo mercado, vista como requisitos para
diferenciar o status social daqueles que os usufruem, em detrimento dos que economicamente se
veem impossibilitados de adquiri-los.

Consequentemente, exige a criticidade sobre a quem interessa a manutenção de um sistema
socioeducativo que encontra serias dificuldades em seu objetivo primordial (a ressocialização), bem
como o contexto do uso e tráfico de drogas que faz com que muitos jovens se envolvam e se
tornem alvos fáceis dos órgãos de controle estatal – Estado este impotente para solucionar de
forma mais contundente este celeuma social.

PARA (NÃO) CONCLUIR...

Ao tentarmos compreender as reflexões que os jovens realizam de si acerca do tempo e de suas
perspectivas, nos foi possível coabitar em seus mundos e adentrar em suas histórias recheadas de
lacunas. Este resultado, a partir de relatos e da experiência durante as oficinas, nos convida a
continuar indagando os processos pelos quais acontecem os difusos atravessamentos na vida dos
jovens, ora marcada por perdas de entes muito próximos, ora pelo abandono, exclusão ou
meramente como frutos de contextos de vulnerabilidades sociais, culturais e econômicas.

Tais reflexões nos incitam a sair da inércia e buscar possibilidades de ressocialização para aqueles
que em situação de acautelamento ficam muitas vezes a mercê da própria história. No período em
que cumprem as medidas judiciais, é necessário proporcioná-los acesso a uma Educação Social
que lhes fomentem o senso crítico, capaz de se auto perceberem como sujeitos de direitos,
inclusive de reescreverem suas histórias e projetos de vida, o que, de certa forma, supera os atos
cometidos pelos quais respondem.

Acredita-se que com as atividades realizadas pelos pesquisadores com os sujeitos da pesquisa,
pautadas por uma abordagem centrada na pessoa como explanada, os jovens acautelados possam
vislumbrar a noção de suas vidas e do seu protagonismo social, num país em que diuturnamente
os exclui, estigmatiza e os retira a liberdade de sonhar.

Estes jovens no acautelamento estão privados de suas liberdades de ir e vir. Seus pensamentos,
no entanto, não estão presos. Pelo contrário, estão em efervescência. Defende-se que os
educadores envolvidos no processo de ressocialização dos jovens se pautem por uma Educação
Social que permita suas emancipações como seres humanos, e desta forma, consigam se libertar
das correntes que os prendem, a partir de reflexões sobre as noções de autoconceito,
protagonismo, e da necessidade de construção de projetos de vida.
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4. O referido projeto de pesquisa e extensão recebeu o nome de identificação - JED, pela equipe de
alunos da iniciação científica e professores participantes.

5. A instituição existe há 11 anos e tem a capacidade para o acautelamento de 80 jovens em regime
socioeducativo de privação de liberdade, e encontra-se superlotada (NOVAES, 2016).

6. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada ao
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Suas atividades de pesquisa fornecem
suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas
públicas

7. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) é uma organização sem fins lucrativos que tem
por missão atuar como um espaço permanente e inovador de debate, articulação e cooperação
técnica para a segurança pública no Brasil

8. Disponível

9. Dado registrado em diário de campo, a partir do contato com os jovens durante as práticas
extensionistas do projeto

10. Para preservarmos a imagem dos jovens referimos a alguns deles com o nome de profissões que
se caracterizam para os sujeitos da pesquisa como sonhos que foram perdidos dentro deles mesmos,
mas que por meio da realização das oficinas, novamente foram reencontrados e revisitados.

11. Foram mantidas as falas deles na íntegra conforme registro no diário de bordo

12. Os pesquisadores e bolsistas de iniciação científica participantes do projeto que oriunda este
artigo registraram em diário de campo tudo o que percebiam dos movimentos e falas impactantes dos
sujeitos da pesquisa, bem como aspectos marcantes do contexto de realização das atividades.

13. Erving Goffman (1987) em “Manicômios, prisões e conventos” alerta para a “perda do eu”,
ocasionada pela institucionalização. Em relação à organização de tais instituições, Goffman (1987)
destaca a existência de uma divisão entre a grande massa, categorizada neste estudo como o grupo
dos adolescentes que cumprem medidas, e a massa controladora, estabelecida por normas da equipe
supervisora e agente
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14. O Centro de Atendimento Socioeducativo Governador Valadares (CSE-GV) combina ações de
duas Secretarias de Estado: a de Segurança Pública e a de Educação. No espaço reservado à
educação, situa-se uma escola, caracterizada como uma escola inserida, cuja organização curricular
contempla quatro etapas do Ensino Fundamental e três séries do Ensino Médio.

15. Segundo o SINASE, em seu artigo 16, “(...) a estrutura física da unidade deverá ser compatível
com as normas de referência”, o que significa: “(...) parâmetros arquitetônicos para unidades de
atendimento socioeducativo, em relação ao espaço físico, infraestrutura adequada para atender os
adolescentes e capacidade de vaga compatível com a demanda sem negligenciar os direitos dos
adolescentes”. (SINASE, 2012, p. 142)

16. Renato Russo – Tempo Perdido (1986)
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