


Dedicamos este livro 

à Yasmin, ao Israel 

e a todas 

as meninas e os meninos 

que sonharam e que sonham 

com a liberdade 

de ser e existir!

UM SALVE DE MUDANÇA
A CAMINHADA NO INESC

NO SISTEMA SOCIEDUCATIVO
DO DISTRITO FEDERAL

É permitida a reprodução total ou parcial do texto, de forma gratuita, desde 
que sejam citados os autores e a instituição que apoiou o estudo, e que se 

inclua a referência ao artigo ou ao texto original.

Brasília (DF), fevereiro de 2022



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD. 
Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410.

ISBN 978-65-993952-1-5

2021-4444                     CDD 370                                                                                        

Um salve de mudança: a caminhada do Inesc no sistema socioeducativo 
do Distrito Federal / Dyarley Viana ... [et al.] ; organizado por Leonardo 
Ortegal ; coordenado por Márcia Hora Acioli. – Brasília, DF : Inesc, 2021.

200 p. : il. ; 22,5cm x 26,5cm.

Índice para catálogo sistemático:         1. Educação 370    2. Educação 37

1. Educação. 2. Metodologias de trabalho na socioeducação. 3. Pedagogia 
e direitos humanos. 4. Direitos humanos de adolescentes. 5. Arte-
educação. 6. Educomunicação. I. Viana, Dyarley. II. Alves, Eulla Yaa dos 
Santos. III.  Acioli, Márcia Hora. IV. Dantas, Marcus (Aborígine). V. Carmo, 
Ravena do. VI. Silva, Thallita de Oliveira. VII. Gomes, Thaywane do 
Nascimento. VIII. Cruz, Webert da. IX. Ortegal, Leonardo. X. Título.

Assessora Responsável

Márcia Hora Acioli Márcia Hora Acioli 

Coordenação Técnica

Leonardo Ortegal Leonardo Ortegal 

Revisão Técnica

Paulo Henrique de CastroPaulo Henrique de Castro  

Equipe da Sistematização

Dyarley VianaDyarley Viana

Eulla Yaa dos Santos AlvesEulla Yaa dos Santos Alves

Márcia Hora AcioliMárcia Hora Acioli

Marcus Dantas (Aborígine)Marcus Dantas (Aborígine)

Ravena do CarmoRavena do Carmo

Thallita de Oliveira SilvaThallita de Oliveira Silva

Thaywane do Nascimento GomesThaywane do Nascimento Gomes

Webert da CruzWebert da Cruz 

Diagramação e Projeto Gráfico

Manuela Andrade AbdalaManuela Andrade Abdala

  
Fotografia da capa 

Webert da Cruz Webert da Cruz 

Estagiário

Victor Hugo Queiroz Victor Hugo Queiroz 

Colaborador 

Lucas Daniel Rodrigues de SouzaLucas Daniel Rodrigues de Souza

Apoio Institucional
Actionaid 

Avina America 

Charles Stewart Mott Foundation

CLUA – Climate and Land Use Alliance

ETF - Energy Transition Fund 

Fastenaktion

Fundação Avina 

Fundação Ford

Fundação Heinrich Böll

Fundar 

ICS – Instituto Clima e sociedade

KNH – Kindernothilf

Malala Fund 

Misereor

OSF – Open Society Foundations    

PPM – Pão para o Mundo

Rainforest Foundation Norway

INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos
Endereço: SCS Quadra 01 - Bloco L, nº 17, 13º 
Andar Cobertura – Edifício Márcia. 
CEP: 70. 3037-900 - Brasília/DF

Telefone: + 55 61 3212-0200
E-mail: inesc@inesc.org.br 
Página Eletrônica: www.inesc.org.br

Conselho Diretor 

Aline Maia Nascimento

Júlia Alves Marinho Rodrigues

Márcia Anita Sprandel

Pedro de Carvalho Pontual 

Roseli Faria 

 
Conselho Fiscal 

Iliana Alves Canoff

Lucas de Alencar Oliveira 

Mario Lisbôa Theodoro

 
Colegiado de Gestão

Iara Pietricovsky de Oliveira

José Antonio Moroni

 
Coordenadora da 
Assessoria Política

Nathalie Beghin

 
Gerente Financeiro,  
Administrativo e de Pessoal

Ana Paula Felipe

 
 
 

Assistente da Direção

Adriana Silva Alves

Marcela Coelho M. Esteves

 
Equipe de Comunicação

Ana Carolina Soares

Lívia Alcântara 

Silvia Alvarez

Thaís Vivas 

Assessoria Política 

Alessandra Cardoso

Carmela Zigoni

Cleo Manhas

Gabriela Nepomuceno

Leila Saraiva Pantoja

Livi Gerbase

Márcia Acioli

Tatiana Oliveira

 
Assessoria Técnica 

Dyarley Viana de Oliveira

Thallita de Oliveira

equipe inesc

 
Educador/a Social

Marcus Silva

 
Contadora

Rosa Diná Gomes Ferreira

 
Assistente de Contabilidade

Ricardo Santana da Silva

 
Técnico de Informática

Cristóvão Frinhani

 
Auxiliares Administrativos

Adalberto Vieira dos Santos 

Eugênia Christina Alves Ferreira 

Isabela Mara dos Santos da Silva

Josemar Vieira dos Santos 
 
Auxiliar de Serviços Gerais

Roni Ferreira Chagas 

 
Estagiários/as

Cássia Cristina Pinheiro Lopes

Victor Queiroz  



Foto: adolescente da UIP



8 9

Sumario
‘ ‘‘‘

Lista de siglas

Agradecimentos

Apresentação

Prefácio

Palavras de uma menina 

 
 
 
 

Direitos humanos para todes. Afinal, “Nóis Tudo é Humano”

Educação popular para romper com cadeados e trancas

Arte-educação: um grafite, um grito

Educomunicação: a educação que comunica                                                    
ou a comunicação que educa?

 
Nossos olhares e concepções

Sujeitos da educação, quem somos?

A incidência como prática política e pedagógica

Limites e possibilidades educativas em unidades de internação

Lidando com conflitos

 
Relações que dão forma ao nosso trabalho

Introdução

Relações com a Vara de Execução de Medidas 
Socioeducativas do DF

Relações com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 
e a Secretaria de Estado de Educação

Relações com as gestões das unidades de internação

Relações com a escola

Relações com as equipes sociopedagógicas

Relações com agentes socioeducativas/os

Relações com as famílias

Relações com as/os adolescentes
 

PARTE
UM 24

26
29
34

36

39
41
43
45
48

50
50

53

53
54
55

11

56

13

56

14

58

18

59

22

NOSSOS 
PRINCÍPIOS

PARTE
DOIS

OS 
ENCONTROS

Traçados do tempo

1ª Fase (de 2007 a 2014)

2ª Fase (de 2015 a 2017)

3ª Fase (de 2016 a 2018)

4ª Fase (2019...)

Percurso pedagógico

Acolhimentos

Apresentação da equipe às/aos adolescentes

Sobre a acolhida e o lanche

Sobre a condução das oficinas

Encerramento

As oficinas

Oficina de Direitos Humanos 1

Oficina de Direitos Humanos 2

Oficina sobre Território 1

Oficina sobre Território 2

Oficina de Gênero

Oficina de Racismo 1

Oficina sobre Racismo com Meninas

Oficina sobre Participação Política

Oficina sobre o Sinase

Oficina de Orçamento Público

Oficinas de Comunicação

Oficina para elaboração de Boletim

Oficina de Fotografia

Oficina de Rádio

Oficina de Projeto de Vida

62
62
64
65

69
67

72
74
76
78
78
78

81

120

82

124

88

132

92

134

95

138

98

141

102

144

109
112



10

LISTA DE SIGLAS
AGEFIS – Agência de Fiscalização do DF

CAJE – Centro de Atendimento Juvenil Especializado

CDCA-DF – Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

Projeto CEP – Conexão de Escritas Periféricas

CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria 

CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

DF – Distrito Federal

EBC – Empresa Brasil de Comunicação 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

GESEG – Gerência de Segurança

GESP – Gerência Sociopsicopedagógica

GTs – Grupos de Trabalho

INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos

KNH – Kindernothilfe

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MP – Ministério Público

Nuen – Núcleo de Ensino

PIA – Plano Individual de Atendimento

PL – Projeto de Lei 

PPM – Pão para o Mundo

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

UIP – Unidade de Internação de Planaltina 

UIPP – Unidade de Internação do Plano Piloto

UISM – Unidade de Internação de Santa Maria

UISS – Unidade de Internação de São Sebastião 

UnB – Universidade de Brasília

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância

UNIRE – Unidade de Internação do Recanto das Emas

VEMSE/DF – Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF

11

Rodas de conversa

Para Além das Algemas: Criação de livro e de uma estética

Atividades artísticas e culturais

Campanha: “Nóis Também é Humano”

Fora das grades: 
Atividades coletivas

Cuidar de Quem Cuida: Encontro com as famílias 
das/os adolescentes

“Mãe, a Senhora é uma Rainha!”

Sobre a certificação e a formatura

Roda de Meninas

Acompanhamento aos que terminaram 
de cumprir a medida

E... o que fica?

Glossário de quebrada

Quem somos nós?

Agradecimentos especiais

PARTE
TRÊS

OUTRAS 
PRÁTICAS, 
CRIAÇÕES E 
INTERAÇÕES

154

184

156

189

162

158

190
197

160

167
173
176
178

180

152



Foto: adolescente da Unire

12 13

Agradecemos às e aos profissionais das Secretarias de Estado 
da Educação e de Justiça e Cidadania, por acreditarem no nosso 
trabalho e gentilmente abrirem as portas para uma experiência 
pedagógica diferente das práticas usuais. 

Agradecemos às equipes gestoras das unidades, que – além 
de nos receberem – dedicaram um bom tempo aos debates e 
ao planejamento das ações integradas. Também agradecemos 
às equipes sociopsicopedagógicas e ao Núcleo de Ensino da 
Unidade (Nuen), com quem trocamos ideias e também ideais, 
além de termos produzido ações que culminaram em dois impor-
tantes prêmios. Agradecemos às e aos agentes com quem tive-
mos uma convivência mais próxima, alguns debates e conversas, 
que sempre foram trocas importantes. 

Agradecemos à Vara de Execução de Medidas Socioeducativas 
do DF (VEMSE/DF) pela confiança e por ter nos possibilitado 
novas experiências, especialmente as ações de integração entre 
adolescentes das comunidades e adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa.

Com muitos servidores do sistema, compartilhamos alegrias e 
algumas tristezas, quando, por exemplo, soubemos de jovens que 
perderam suas vidas pela violência assim que ‘a libera cantou’.

Agradecemos às famílias com quem tivemos pouco contato, 
mas, quando possível, estavam sempre disponíveis a acolher 
nosso trabalho e confiar na equipe. 

Agradecemos a todas as organizações que viabilizaram essa 
experiência, como a Petrobras e o Conselho Distrital de Direitos 
da Criança e do Adolescente. Nossos especiais agradecimentos 
à KNH, pela parceria importante e sempre presente, que possibi-
lita ações transformadoras no Brasil e no mundo. A KNH não só 
apoia projetos e ações, como também compartilha os ideais por 
um planeta onde todas as crianças e adolescentes possam usu-
fruir do inestimável direito à alegria e a uma vida plena e digna. 

Sobretudo, agradecemos às e aos adolescentes que se dispu-
seram a caminhar conosco por uma trilha até então desconhecida. 
Esta publicação é dedicada, portanto, às meninas e aos meninos, 
que têm muito a dizer, que são pessoas tão inteligentes, sensíveis 
e criativas e que, mesmo a despeito da dureza das suas experiên-
cias, contribuíram para renovar a nossa fé na humanidade.

Ag
ra

de
cim

en
to

s



Foto: Márcia Acioli

14

O Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc) sempre teve 
um compromisso com os direitos de 
crianças e adolescentes, desde antes 
do próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), uma de nossas ban-
deiras e conquistas partilhadas.

Quando iniciamos com o trabalho 
nas escolas públicas do Distrito Federal 
(DF), percebemos que havia um público 
de fora. Um público ainda mais exclu-
ído dos circuitos de cidadania, que não 
estava no alcance das nossas ações. Em 
2010, demos o primeiro passo na direção 
de adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas. De lá para cá, 
o Inesc tem desenvolvido um trabalho 
educativo com muito critério e cuidado. 
Um trabalho coerente com os mais de 
40 anos da nossa existência, cujos valo-
res dos direitos humanos, da democra-
cia e da diversidade pulsam em todos os 
momentos.

Toda essa ação, que é realizada com 
muito afeto e fé na moçada, nos pro-
voca bastante. Sabemos que o desa-
fio da socioeducação é muito maior do 
que uma ação educativa possa resolver. 
A complexidade é enorme. As diferenças 
entre os papéis e as responsabilidades de 
uma organização da sociedade civil e do 
Estado no que tange à realização de uma 
política pública determinam possibilida-
des distintas. Reconhecemos que somos 
complementares.

As injustiças sociais que violentam 
meninas e meninos das periferias dos 
grandes centros urbanos, somadas às 
ações seletivas da segurança pública, que 
criminalizam juventudes negras, provo-
cam abismos entre as adolescências que 
acessam direitos e as que não os aces-
sam ou que os têm na condição de vio-
lados, em sua maioria. O Brasil é definiti-
vamente um país racista e radicalmente 
desigual. Não podemos nos esquecer de 
que é um dos países que mais mata a 
juventude, sobretudo a juventude negra. 
Essa é uma das expressões mais dolo-
rosas do que chamamos de genocídio. 
Portanto, ao adentrarmos numa unidade 
de internação, chegamos sabendo de 
seus limites, mas com amplo respeito à 
instituição, às/aos suas/seus servidoras/
es e, sobretudo, às/aos adolescentes que 
cumprem a medida.

A nossa aposta é na promoção de 
direitos, especialmente do direito de ser 
adolescente livre da agonia da luta per-
manente pela sobrevivência, da violên-
cia ou mesmo da aflição e do esforço 
para se provar inocente, mesmo sem 
envolvimento com qualquer ação ilícita. 
Testemunhamos cotidianamente meni-
nas e meninos negros das comunida-
des populares (Projeto Onda nas Escolas) 
sofrendo constrangimento por parte 
da polícia. São revistados com violên-
cia e humilhados a caminho da escola, 
nas paradas de ônibus, andando de bici-
cleta ou indo jogar bola. São seguidos em 
supermercados e shoppings.

apresentação
As meninas e os meninos em regime de internação socioeducativa 

são as/os mesmas/os das comunidades; no entanto, ao cumprirem 
uma medida socioeducativa, imediatamente são marcadas/os pelo 
estigma, que as/os leva a viver uma série de discriminações. Uma de 
nossas tarefas é quebrar o ciclo dos estigmas, para que voltem a ser 
simplesmente adolescentes e não carreguem o ato infracional em suas 
identidades. 

Ao chegarmos com uma bagagem pedagógica com muito estímulo 
à arte e cultura e com uma escuta atenta às suas vozes, o vínculo se 
instala e abre-se um caminho para uma jornada com mais possibilida-
des do que limites.

Esta sistematização objetiva partilhar ideias e práticas e contribuir 
para aumentar ainda mais as alternativas que abrem perspectivas para 
tantas vidas interditadas.

As vozes dos e das adolescentes presentes nesta publicação foram 
colhidas nos diários de campo das/dos educadoras/es, em um grupo 
focal, para a finalidade de registro do processo, bem como em textos 
de suas autorias, como alguns textos extraídos da revista Descolad@s, 
uma produção de adolescentes vinculadas/os às formações do Inesc. 
Suas falas e seus textos ilustram a convivência com muito afeto, alegria 
e reconhecimento. 
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O período de pandemia nos evidencia ainda mais nossos 
limites. Decidimos pelo cuidado com toda a nossa equipe e 
com os públicos com quem trabalhamos e determinamos 
o isolamento como protocolo de proteção contra o alas-
tramento da Covid-19. O fato nos dificultou contatos pre-
senciais, pessoais. Assim mesmo, insistimos, de alguma 
maneira, em permanecer com o trabalho pedagógico. Com 
trocas de cartas entre adolescentes das comunidades e 
adolescentes em cumprimento de medida de privação de 
liberdade, procuramos manter acesas as chamas da ami-
zade e da esperança.

Nosso trabalho não é perfeito nem conclusivo, mas 
apresenta caminhos para uma educação emancipadora e 
que educa para a vida comunitária, social, política e cidadã. 
Somos provocadas/os constantemente a pensar o ato 
infracional e, sobretudo, a refletir acerca das estruturas que 
incidem sobre a trajetória de meninas e meninos das peri-
ferias do Brasil. Somos desafiadas/os a pensar se a concep-
ção punitivista, presente em muitas políticas públicas, é o 
melhor caminho. Portanto, este livro agrega reflexões, prá-
ticas, dificuldades e algumas conquistas.

Esperamos que vocês aproveitem bem a leitura e que 
os debates sejam motivadores de novas experiências, 
com as quais podemos todos aprender.

Colegiado de Gestão
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prefácio

ONDE QUERES SILÊNCIO, 

SOMOS E SOMAMOS VOZES

Leonardo Ortegal

Era dezembro de 2020, quando fui convidado a me juntar à equipe 
do Onda e do Vozes da Cidadania1, para colaborar com a construção 
deste trabalho. O projeto me chegou como um convite à aventura, e 
o clima de final de ano, as férias na universidade, e o arrefecimento 
da pandemia intensificaram ainda mais o entusiasmo. Eu já conhe-
cia parte da trajetória deste grupo e pude também participar de algu-
mas das atividades de maneira pontual, mas não imaginava quanta 
arte esta equipe havia realizado. Foi entusiasmante ir me deparando, 
momento a momento, com essa trajetória e, por isso, desde já, reco-
mendo a quem lê este texto que caminhe livro adentro. É coisa de 
gente que fez, continua a fazer e que, agora, está aqui para contar. O 
sistema socioeducativo ainda carece demais de materiais deste tipo.

Prefaciar este texto me fez recordar de quando entrei no “sis-
tema”. Éramos uma turma de jovens servidores/as, a grande maio-
ria sem qualquer experiência no assunto. Nem teórica, nem prática. 
E as capacitações disponibilizadas naqueles primeiros anos de tra-
balho deixaram evidente uma contradição: geralmente, quem ensi-
nava sobre socioeducação não tinha vivido o trabalho socioeduca-
tivo. Além disso, quem vivia a socioeducação não estava a ensinar. 
Teoria e prática socioeducativas andavam desunidas, e o impacto 
disso era mais do que notório. Era um constrangimento. Saber sem 
fazer não alcança de fato o menino, a menina e nem o socioeducador. 
Por outro lado, a prática sem reflexão tende a abrigar estereótipos, 
reações impensadas, imediatistas e a própria desesperança. Por isso, 
é bonito de ver registrado, refletido e compartilhado um fazer como 
este que aqui se apresenta. Este texto é a síntese dos projetos Onda 
e Vozes da Cidadania, que, juntos, somam mais de dez anos. Um tra-
balho que, de fato, como onda, esculpe na rocha uma obra, de tanto 
voltar e voltar. Projetar e executar. Num terreno duro. Depois, projetar 
novamente. Nessas idas e vindas, fui chamado a colaborar com esta 
equipe, neste projeto, em duas das tarefas que me parecem mais fazer 
falta na socioeducação: o registro reflexivo de suas memórias e a par-
tilha do saber fazer. E o que aqui apresentamos é o fruto de uma cons-
trução autoral e coletiva, ao mesmo tempo, não apenas da escrita, mas 
da arquitetura que esta obra deveria ter.

1 O projeto Vozes da Cidadania é uma ação do projeto Onda.

Na primeira parte, o grupo conta sua história, expõe seus princípios e 
olhares e reflete sobre a trama de relações que fez parte dessa trajetória. 
Os princípios são quatro: direitos humanos, educação popular, arte-edu-
cação e educomunicação. Eles estão apresentados no texto e foram fun-
damentais para que a diversidade de atividades realizadas ao longo do 
tempo tivesse um fio condutor, uma identidade comum. Os olhares e as 
concepções tratam das adolescências diversas, das questões entre ado-
lescentes e educadores, do caráter político e pedagógico de conhecer e 
disputar o orçamento e o planejamento das políticas públicas, dos limites 
e das possibilidades educativas em unidades de internação e também dos 
conflitos. 

Sabemos que todos esses assuntos são objeto de discussão com 
alguma frequênciapor parte de diferentes sujeitos, como gestores/as e 
pesquisadores/as. Mas o grupo, a partir dos princípios que o norteiam e 
da experiência vivencial que acumularam, traz reflexões que valem 
pegar para ler. A trama de relações, por sua vez, é complexa 
e envolve instituições, profissionais do sistema, pesqui-
sadoras/es, garotas/os, famílias. Cada relação dessas é 
contada e (re)pensada em suas contribuições para o 
resultado efetivo de cada projeto. Afinal, parafrase-
ando um antigo provérbio africano: a educação de 
um adolescente é produto de uma sociedade inteira. 
É importante, portanto, que cada sujeito repense 
que contribuição oferece. 

Se a primeira parte desperta inte-
resse porque conta a história, 
demarca princípios e reflete 
temas e questões 
de importância, a 
segunda parte é, 
pra mim, o cora-
ção deste material. Ela 
nos diz como as atividades foram – e como 
podem vir a ser – realizadas. A realidade do 
sistema socioeducativo sempre conduziu os/
as educadores/as mais sensíveis e inconfor-
mados/as à discussão de certos temas que 
estão sempre a pulsar ali dentro.
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Em contato com outros/as educadores/as, encontramos relatos de 
experiências de êxito, fracasso e de ideias não executadas que, muitas 
vezes, têm a mesma direção e os mesmos propósitos. Por que não 
partilhar tudo isso? Sistematizar o que deu certo, o que não deu, como 
foi o processo, para que mais pessoas possam partir do lugar ao qual 
chegamos? É isso que o grupo se propôs a fazer. Na seção de ofici-
nas, encontramos uma descrição de bom detalhamento sobre o como 
fazer nesse espaço do socioeducativo. O contexto, os objetivos, o pro-
cesso e até mesmo o material utilizado são compartilhados com a 
intenção de que estas ideias se multipliquem, encontrem diálogo, con-
tinuidade, aprimoramento, para que mais gente realize, para que mais 
garotos/as sejam alcançados/as. São oficinas sobre direitos humanos 
feitas com bonecos, com mapas de gente, territórios discutidos à base 
de música e de poesia, oficinas de gênero, raça e racismo, Sinase, orça-
mento, fotografia, programa de rádio, poesia, projeto de vida... Ufa!.. 
São esses e ainda outros assuntos, além de outras nuances, o que nos 
oferece a segunda seção.

E a terceira seção é um desdobramento dessas oficinas ou de ati-
vidades que se desdobraram a partir de algumas delas: atividades cul-
turais, rodas de conversa diversas, atividades com as mães, com as 
famílias de um modo geral... Teve até formatura para a garotada. Muita 
coisa foi feita pela garotada, inclusive. É bonito de ler. E como coisa 
que segue seu destino, o trabalho, assim como muitos/as daqueles/as 
meninos/as, voltou pras quebradas, e o grupo passou a acompanhar 
também muita gente após o final da medida. Porque a vida segue. E 
esse povo se segue também. Não são à toa os depoimentos volun-
tários dos/as meninos/as que entrecortam o texto, mesmo passados 
alguns anos, colhidos em grupos focais. 

O que eu vejo agora, após esses meses de esforço conjunto para 
publicar esta obra, é que um cenário novo se abre. A pandemia, que 
se arrefecia em dezembro (2020), se intensificou, abalou todo mundo, 
tivemos percalços, mas não desistimos. Vieram as vacinas, a reno-
vação do ânimo, a conclusão do projeto, e o socioeducativo se abre 
novamente aos trabalhos parceiros. Milton Nascimento nos canta: o 
tempo não vai levar essa voz. Por isso, o registro do que foi construído 
é atravessado por notas do tempo presente. Pressinto que a conjun-
tura convida esse grupo, o Inesc e seus parceiros a novas aventuras 
pedagógicas. Até porque é da natureza das vozes o reverberar. E da 
natureza das ondas, voltar e voltar. 
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A cada texto que preciso 
fazer sobre o socioeduca-
tivo, eu reorganizo sentimen-
tos. Às vezes, as escritas me 
fazem sentir raiva; às vezes, 
tristeza; às vezes, saudades. 
Desta vez, sinto saudades.

É estranho falar que se têm saudades da cadeia, mas eu não 
sinto falta da cadeia em si, das grades, sinto de pessoas, de 
momentos e descobertas. O socioeducativo foi uma parte impor-
tante da minha vida: ele faz parte da minha história, a passa-
gem por aquele lugar virou minha existência de cabeça pra baixo, 
mas, em certo ponto, arrumou também. Digo isso sem roman-
tizar, pois foi lá que eu vi o fundo do poço, vivi a falta de digni-
dade, mas também foi lá que eu encontrei motivos para lutar. 
Não foram as medidas que me emanciparam, infelizmente, pois 
elas deveriam existir para isso. Processos formativos como o 
Onda precisam olhar e seguir isso, a emancipação como o seu 
norte. É necessário educar para emancipar. Uma não existe sem 
a outra. Por isso que o Onda tem os direitos como o seu princi-
pal assunto, pois são os direitos que trazem dignidade a alguém. 
Sem direitos não existe emancipação também e, quando se erra, 
a primeira coisa que é tirada de alguém são os direitos, e tudo é 
tirado de uma tal forma que você acredita não ter direito a nada, 
nem a reclamar direitos.

Quando penso na visita da Ravena2, eu consigo enxergar com 
mais sensibilidade a representatividade de como ela é impor-
tante e essencial. Ela passou por tudo o que passamos, sentiu o 
que sentimos, era a pessoa do lado de lá que conhecia e entendia 
aquele lugar além do que está escrito em livros. Ela já dormiu e 
chorou numa jega3 de pedra como nós, andou algemada, esperou 
a família no final de semana e esperou como ninguém a libera. 
Ela sabia. E ela tava lá de volta, mas entrando pela porta da frente, 
pra dizer que tem como viver de outra maneira no mundão, que 
existe gente igual a nós que foi à universidade.

2 Ravena é uma jovem que concluiu a medida socioeducativa de internação e 
hoje é uma arte-educadora do projeto Vozes da Cidadania, além de produtora 
cultural de sua comunidade - Planaltina.

3 Veja o significado do termo na seção: “Glossário de quebrada”.

Quando eu saí e consegui ingressar em uma faculdade, o 
espelho aumentou, e eu a ouvi dizendo que teve dias que cho-
rava no banheiro da UnB, que pensava que aquilo ali não era 
pra ela.

Eu senti isso diversas vezes e não teve uma vez que não 
pensei nela e lembrei que dava, sim, que era só uma fase e que 
iria passar. Bom, nós duas nos formamos. E com ela aprendi 
que lugar de periférico é onde ele quiser estar. 

Iasmin Baima
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No Inesc (ou ‘no Vozes/Onda’), 

todas as nossas ações são ancoradas 

em quatro princípios básicos, que se 

complementam na formação, quais sejam: 

 

Direitos Humanos, Educação Popular, 

Arte-Educação e Educomunicação. 

 

Além desses, que sustentam toda a nossa 

caminhada pedagógica, há alguns outros 

pontos que consideramos interessante 

compartilhar para que se compreenda 

a direção dos nossos olhares, tais como: 

reflexões sobre adolescências, sobre 

os sujeitos da educação, incidências 

na prática pedagógica, limites e 

possibilidades na socioeducação 

e o trato com conflitos. 

Todos esses pontos virão a seguir.

nossos pr inc íp ios

PARTE 1

Foto: Webert da Cruz
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DIREITOS HUMANOS PARA TODES.
AFINAL, “NÓIS TUDO É HUMANO”

Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

Falar em direitos humanos é falar sobre a pactuação social, comunitária 
e política para assegurar que todas as pessoas (SEM QUALQUER DISTINÇÃO) 
possam viver (o que é diferente de sobreviver) com dignidade, cuidados e 
afetos. Entretanto, há um escalonamento daqueles/as que de fato aces-
sam direitos no Brasil, porque vivenciamos uma perspectiva higienista e 
excludente, que é totalmente contraditória em relação à nossa Constituição 
Federal e à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garantem que 
o direito é para todas as pessoas sem distinção de cor, raça, classe social, 
gênero, religião, orientação sexual ou qualquer outra diferença. Há grupos no 
país que são deslegitimados e não reconhecidos como humanos, o que gera 
mais do que uma negligência do Estado e da sociedade por não garantirem o 
acesso, mas uma política gerida sobre a morte. A essa gestão dá-se o nome 
de necropolítica (direcionamento político em que o extermínio de determi-
nados corpos é tomado como modelo de gestão, havendo a produção de 
espaços de mortes e vidas marcadas para sucumbir)1.

Nesse cenário, a acusação de cometimento de ato infracional faria o/a 
adolescente perder a sua humanidade e, consequentemente, não poderia 
usufruir de direitos diversos. 

Reiteramos que os direitos humanos emergiram de processos de muita 
luta social. Ou seja, não nos foram dados de bandeja ou por benevolência; 
por isso, precisam ser reivindicados cotidianamente. Afinal de contas, não 
há existência mais ou menos importante. Portanto, a reivindicação pelo 
acesso ao direito não é suficiente sem antes lutarmos pela humanização 
de todas as pessoas.

O único pré-requisito para usufruir desses direitos é ser humano/a!

Semeamos a perspectiva dos direitos humanos a partir da premissa 
democrática de que todas as existências têm suas possibilidades, belezas 
e necessidades de reparação sempre que suas dignidades forem feridas. 
Os direitos humanos para nós não são uma letra morta ou um prêmio, mas 
força motriz de transformação social e resistência. 

No trabalho pedagógico, destacamos sempre a importância de que todos 
os direitos caminhem juntos e cheguem a todas as pessoas plenamente. Não 
basta estar na escola, por exemplo, é imprescindível que a educação seja de 
qualidade. Introduzimos, portanto, os conceitos de interdependência e de 
universalidade respectivamente, o que leva à noção de exigibilidade. A novi-
dade para os/as adolescentes é que os direitos são exigíveis. 

1 Conceito cunhado por Achille Mbembe, filósofo camaronês.

O que eu aprendi com o projeto é que não importam sua cor, o seu estilo, 

a sua aparência física ou espiritual. A gente tem o mesmo valor e os mesmos 

direitos que qualquer outro ser humano que se acha superior...]O que mais 

me marcou No projeto foi a simplicidade. Conheci mais sobre os problemas sociais 

de uma forma mais complexa, com debates, conversas, com foco em buscas de 

novas perspectivas para os adolescentes. [Sobre as temáticas mais relevantes 

dos debates e das conversas, os] direitos humanos, [que eu considero]o assunto 

bastante importante nas vozes dos adolescentes, além de temas sobre desigualdade, 

opressão e o preconceito.

Ruth Venceremos em roda de 

conversa sobre diversidade.

A Escola é Nossa Livre, Diversa 

e Colorida 2017.

Foto: Webert da Cruz
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Esta percepção descortina um mundo desconhecido, traz um novo fôlego  
e impulsiona a vontade de mudar. Assim, os/as educandos/as e as/os educado-
ras/es passam a pensar mais sobre as estruturas sociais promotoras de desigual-
dades. Questões como raça e gênero estão sempre presentes, possibilitando que 
se abordem aspectos relacionados a violências históricas da população brasileira. 
 

acredito que o governo deveria garantir boas condições 

e oportunidades em geral. Num Brasil onde milhares de famílias ainda 

passam fome, as crianças são as que mais sofrem e, infelizmente, 

acumulam situações de trabalho infantil e até exploração sexual. 

Este mesmo Brasil, que violenta a infância, discrimina pela raça, pelo 

sotaque ou pela orientação 

sexual, deveria também ser 

sentenciado como eu fui. 

Texto de adolescente que estava 
em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação

Na nossa caminhada, por vezes, 
os/as adolescentes em cumpri-
mento de medida socioeducativa 
de internação demonstravam estra-
nheza ao dialogarmos sobre a infi-
nidade de direitos que eles/as deve-
riam usufruir, tais como: o direito 
à liberdade, ao lazer, à saúde, à ali-
mentação, à cultura, ao existir… Tais 
direitos são instrumentos de pro-
moção de equidade. Um conjunto 
de direitos dificilmente encontrado 
plenamente em suas comunidades.

EDUCAÇÃO POPULAR 
PARA ROMPER COM 
CADEADOS E TRANCAS

A educação popular é necessaria-
mente transformadora e emancipató-
ria, uma vez que o seu caráter pedagógico 
considera essencialmente a participação. 
É aquela em que todos os sujeitos envolvi-
dos são importantes na construção de um 
olhar crítico e libertador pela superação 
das opressões sociais. Essa é a premissa 
que rege nossa atuação.

É uma educação que demanda estímu-
los à reflexão e à expressão, que requer ati-
tude, ação, interação, atribuição coletiva 
de responsabilidades e o desenvolvimento 
de autonomia. A educação que visa à ética 
necessita de diálogos e da compreensão 
sobre o respeito como prática cotidiana 
entre todas as pessoas e não como obedi-
ência cega às arbitrariedades institucionais. 
Não há fórmulas que deem conta da tarefa: 
a riqueza humana é o substrato principal 

da educação, em que o imponderável faz 
parte e deve se manifestar. Por isso tudo, 
não é o caso de tratar somente do ‘como se 
faz’, mas também do ‘por que se faz’. 

Uma das ideias centrais de Paulo Freire 
é que a educação é uma prática relacional. 
Os atos de aprender e de ensinar estão 
tão imbricados que não há um sem o 
outro: quem ensina aprende e quem 
aprende ensina. São atitudes insepará-
veis, que devem ter como objetivo a reali-
zação plena de nossas humanidades. Para 
Freire, a educação se inicia com a leitura 
do mundo e com as histórias dos sujeitos, 
exercícios que desembocam no desenvol-
vimento de uma consciência crítica e sen-
sível. Assim, a educação culmina em ação, 
na mudança da realidade. 

Foto: Márcia Acioli
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Adolescente da UISS, 
texto de um menino
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A beleza e o exercício da afetividade são caminhos para novas sensibilidades como 
dimensões essenciais para movimentar subjetividades e transformar contextos e pessoas. 
Nesse aspecto, a cultura e a ética são centrais. A cultura compreendida como o modo 
como se constroem e se compartilham significados. Já a ética, como o cuidado com a 
coletividade e com o bem comum. 

Na perspectiva libertadora, não há espaço para arrogância. A educação se dá no 
diálogo, em um exercício constante de reciprocidade e, portanto, de movimento, cujos 
saberes não devem ser hierarquizados conforme relações de poder. Quem aprende? 
Quem ensina? Não importa, até porque não há esta dicotomia na experiência de vida. 
Há papéis, e à educadora ou ao educador cabe mediar aprendizados, problematizar, 
trazer conhecimentos e costurar saberes.

Hoje, eu me faço mil perguntas, porque em cada encontro com o Inesc era assim. 

Fazíamos perguntas como reflexão, perguntas muitas vezes sem respostas, algumas 

que somente nós sabíamos responder.

O que eu mais gostava nas oficinas era quando eles perguntavam e o que eu achava 

mais legal era quando eu conseguia responder. Sabe por que eu gostava? Porque eu 

via que estava aprendendo a ser uma pessoa melhor. 

As unidades de internação são, em regra, tomadas pela cultura punitivista, do con-
trole e do silenciamento. É aqui que residem nossos maiores desafios. É possível educar 
numa perspectiva humanista em um ambiente autoritário, de restrição de liberdade? 
Há como educar para a empatia onde as individualidades são forçosamente anula-
das? É possível educar para a autonomia em um ambiente cujas relações são auto-
ritárias e o silenciamento é regra? Há como desenvolver uma pedagogia antirracista 
em um ambiente que reflete o racismo institucional, no qual se encontram aprisiona-
dos, sobretudo, meninas e meninos negros e pobres das regiões de periferia? É possível 
educar para novas sensibilidades em ambientes onde a rispidez é cotidiana e frequente? 

 Adolescente da Uism, 
texto de um menino

É possível educar para o retorno à convivência comunitária quando o mundo continua desi-
gual e perverso? E tantas outras inquietações nos acompanham diariamente. Obviamente, 
há brechas e contradições, dando espaço para novos horizontes; porém, as brechas ainda 
são ínfimas, insuficientes.

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) preconiza a humaniza-
ção da experiência dentro do sistema socioeducativo. Segundo o capítulo 3 do Sinase, 
Resolução nº 119 do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) 
(Princípios e Marco Legal):

A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou inúmeros valores que passaram a 

ser adotados por diversos diplomas, sistemas e ordenamentos jurídicos. Liberdade, solida-

riedade, justiça social, honestidade, paz, responsabilidade e respeito à diversidade cultural, 

religiosa, étnico-racial, de gênero e orientação sexual são os valores norteadores da constru-

ção coletiva dos direitos e responsabilidades. Sua concretização se consubstancia em uma 

prática que de fato garanta a todo e qualquer ser humano seu direito de pessoa humana. No 

caso dos adolescentes sob medida socioeducativa, é imprescindível, igualmente, que 

todos esses valores sejam conhecidos e vivenciados durante o atendimento socioedu-

cativo, superando-se práticas ainda corriqueiras que resumem o adolescente ao ato a 

ele atribuído. Assim, além de garantir acesso aos direitos e às condições dignas de vida, deve-

-se reconhecê-lo como sujeito pertencente a uma coletividade que também deve comparti-

lhar tais valores [grifo nosso].

Chegando a qualquer unidade 
de internação, nós nos depa-
ramos com muros altos com 
arames farpados, passamos 
por inúmeros portões e portas 
repletas de cadeados e trancas. 
Um mundo cinza se apresenta. 
A ausência de cor é uma metá-
fora para a aridez da experiên-
cia. Mulheres e homens de preto 
acompanham adolescentes, que 
circulam em fila indiana com a 
cabeça baixa, trajando as mesmas 
cores (azul e branco). O silêncio 
e a imobilidade são regras. Tudo 
conspira para a desumanização 
das pessoas, especialmente dos/
as adolescentes. 
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 Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

 Adolescente da Uism, 
texto de uma menina
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A educação em contexto de privação da liberdade nos faz recrutar mais ainda uma 
disposição para ouvir, dialogar, enxergar a humanidade de pessoas historicamente violen-
tadas. Ela nos exige também aprender a administrar frustrações, lidar com dores muito 
profundas, reconhecer alegrias e afetos e identificar as forças. Celas e silêncios engessam 
subjetividades, aprofundam angústias e raivas, dificultam o desenvolvimento da empatia. 
O ambiente é, portanto, sempre tenso, e a possibilidade de sonhar é interditada. 

O que quero dizer com todas essas palavras é que, se não dermos espaço para 

sonhar além de cada ponto final que nos for dado, nunca vamos enxergar 

a realidade do outro.

Com isso, ressaltamos que tanto os conhecimentos historicamente acumulados quanto 
os inúmeros saberes e sentimentos pessoais são importantes no movimento da educa-
ção. Sendo assim, faz-se necessário ouvir, ouvir especialmente falas autênticas imbuídas 
de significados, que podem e devem mudar ao longo da caminhada. Ouvir significa estar 
disponível, considerar, respeitar, responder e ouvir de novo. Problematizar. Ouvir nova-
mente, ouvir inclusive os silêncios, os olhares e os gestos...

Para mim, o assunto principal do projeto Onda é permitir que os jovens do sistema 

socioeducativo possam expressar suas opiniões e conhecer seus direitos, 

para que, assim, possam lutar por eles.

Pelo que observo e participei, a função do projeto Onda é socioeducar os jovens, 

é respeitar e garantir o direito e as oportunidades de se expressar. O assunto principal 

é respeitar todas as diferenças e como pretendemos viver após a medida, 

quais são nossos projetos. É um salve de mudança.

Adolescente da UISS, 
texto de um menino

Ao serem ouvidos, adolescentes aprendem a ouvir, conforme mostra um trecho de um 
artigo escrito por Flávia Rayele (nome fictício, escolhido pela menina) para a edição nº 3 da 
revista Descolad@s: “Um dia, eu e outras duas meninas fomos convidadas pelo pedagogo da 
Unidade de Internação do Plano Piloto (UIPP), do antigo Caje, para participar de um projeto. No 
grupo havia uns 12 meninos e só três meninas. Nós não sabíamos do que se tratava, mas quando 
começamos a conversar, senti que muitas das pessoas que estavam ali tinham algo em comum: 
a necessidade do diálogo. Queríamos falar e ser escutados”2. 

Portanto, na socioeducação, é fundamental forjar o espaço de falas, de escutas, de 
expressividades e de reflexões. Ações que requerem delicadeza e firmeza. Sem diálogos 
com todos os segmentos institucionais, nada acontece. A ideia central é que o movimento 
da educação popular na socioeducação toque, de alguma forma, cada pessoa das institui-
ções, de modo a favorecer novos olhares e novas práticas, mais humanas, mais sensíveis. 
Não há fórmulas, há princípios que podem sugerir diferentes caminhadas.

Através das oficinas, meus olhos estão mais 

sensíveis para a fase que o mundo está passando. 

Pessoas estão morrendo de fome, outras presas 

no vício das drogas, do álcool... 

e quem são os culpados?

2 O conteúdo da revista pode ser acessado na íntegra em:  
https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Revista-Descolados.pdf.

Adolescente da Uism, 
texto de um menino

Acolhimento ‘A Escola 

é Nossa Livre, Diversa e 

Colorida 2017’. 

Integração com jovens da 

comunidade.

Foto: Webert da Cruz

 https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Revista-Descolados.pdf>
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O conhecimento não se for-

mula apenas com palavras, com 

uma linguagem objetiva. Até 

porque a realidade não cabe toda 

em conceitos intelectuais-racio-

nais-científicos. Na experiência 

humana, o sentimento, a memó-

ria, os afetos são aspectos funda-

mentais para a construção daquilo 

que podemos chamar de conheci-

mento e de autoconhecimento. 

Além de o pensamento racional-científico ter uma linguagem e vocabulá-

rios próprios e pouco acessíveis, ele formula ideias apenas sobre aspectos da 

realidade, nunca sobre a realidade inteira. Uma coisa é falar da composição 

química da água, outra é abordar o tema pela poesia, que é diferente de uma pin-

tura, fotografia, música ou dança. Todas as linguagens se complementam para 

compor o pouco que sabemos sobre qualquer assunto. No entanto, a arte pro-

voca e revela percepções sensíveis, que contribuem para conexões entre gentes. 

A arte pode sensibilizar, causar espanto, enternecer, despertar inquietações várias; 

portanto, é sempre educativa. Retomando o tema da água, cada comunidade sabe 

como a água chega – e se chega – e como ela pode aparecer em suas expressões 

estéticas. O filme “Negras Águas”, realizado pelo projeto Onda, mostra como adoles-

centes percebem a questão da água na comunidade do Itapoã, periferia do Distrito 

Federal3.

3 O vídeo pode ser acessado na íntegra em: https://br.video.search.yahoo.com/search/vi-
deo?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=youtube+Inesc+Negras+%C3%81guas&type=E211BR105G0#i-
d=1&vid=525b63596e8b32a8f92418613283ad87&action=click.

Cabe dizer que todas as pessoas têm 
algo a dizer para o mundo e formas dife-
rentes de fazê-lo e fazem parte de um con-
texto, uma cidade, uma quebrada, uma 
turma... de uma cultura. Ser capaz de se ver 
como agente da cultura é importante para 
o desenvolvimento da consciência de ser 
coletivo, como também para a resistência a 
muitas formas de opressão. 

No sistema socioeducativo, promover/
provocar o exercício da sensibilidade é um 
passo importante no processo de educação 
de pessoas que foram inseridas muito cedo 
em contextos de violências e vivem silen-
ciadas pelo sistema, que ‘não sabe’ ser dife-
rente. Por meio da arte, é possível se reve-
larem delicadezas de quem foi forjado na 
brutalidade. Um grafite pode ser um grito, 
uma rima, um manifesto, e tanto um como 
o outro (a rima e o grafite) ampliam a cons-
ciência sobre a realidade.

O ambiente cinza, cheio de grades e tran-
cas, representa a impossibilidade. Angustia, 
deprime, motiva sentimentos de solidão ou 
de raiva ou, como diriam os/as adolescen-
tes, “injeta ódio”. Não é educativo. Uma vez 
em uma unidade de internação socioedu-
cativa feminina, uma menina olhava para 
fora pelas grades e perguntou se seria pos-
sível plantar flores para trazer um pouco de 
alívio para a paisagem tão fria. Com esse 
apelo, dizia que a beleza é necessária.

A arte é inclusiva; são tantas as possibi-
lidades! A arte-educação mistura organica-
mente os recursos da arte com os da edu-
cação como uma única aventura humana; 
estimula enxergar diferente e dizer de 
modos diversos sobre quem somos: seres 
tão singulares e, ao mesmo tempo, coleti-
vos. Nas oficinas de fotografia, por exem-

4 Campanha produzida por adolescentes das Unidades de Internação de São Sebastião, Planaltina e 
Recanto das Emas contra os estigmas que lhes são atribuídos.

plo, adolescentes destacam belezas que 
nunca haviam percebido, como flores bro-
tando do asfalto ou mesmo gestos de 
amizade com abraços calorosos, passari-
nhos visitantes, entre outras. Quando as 
suas fotografias compõem uma exposição 
ou um livro, o projeto é coletivo e produz 
um sentido, não mais de um/a adoles-
cente, mas de muitos/as. E quando o pro-
cesso é totalmente participativo, o res-
peito pela contribuição de cada um e cada 
uma é desenvolvido com muita tranquili-
dade, mesmo com diferenças de opiniões. 

... De tudo, o que mais me marcou foi o 

dia em que ganhei a gravação da minha 

nova música, e breve irá sair um grande 

videoclipe, que creio que vai explodir e 

impactar corações com o que eu tenho 

a passar em minhas canções. 

Adolescente da Uism, 

texto de uma menina

As imagens, sejam elas espontâneas ou 
montadas, mostram afeto, mas também a 
solidão e a tristeza. Revelam suas humani-
dades, tão esquecidas pela sociedade em 
geral. Ver e mostrar o belo os/as deixa feli-
zes, ainda que momentaneamente, mas, 
sobretudo, nos provoca a conhecer e res-
peitar adolescentes tão estigmatizados/as 
e nos faz compreender suas humanidades, 
assim como as nossas. Afinal, como já dizia 
a campanha, ‘Nóis também é humano’!4

ARTE-EDUCAÇÃO,
UM GRAFITE, UM GRITO

Foto: Márcia Acioli

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=youtube+Inesc+Negras+%C3%81guas&type=E211BR105G0#id=1&vid=525b63596e8b32a8f92418613283ad87&action=click
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=youtube+Inesc+Negras+%C3%81guas&type=E211BR105G0#id=1&vid=525b63596e8b32a8f92418613283ad87&action=click
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=youtube+Inesc+Negras+%C3%81guas&type=E211BR105G0#id=1&vid=525b63596e8b32a8f92418613283ad87&action=click
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A educomunicação pode ser compreen-
dida como uma intersecção entre a educa-
ção e a comunicação. Assim, a mídia e suas 
diversas linguagens seriam utilizadas como 
dispositivos e pontes para processos educa-
tivos democráticos. Dessa maneira, o direito 
à comunicação encontra-se com o direito à 
educação na EDUCOMUNICAÇÃO e ambos 
somam forças para a consolidação de um 
ato educativo promotor de liberdades, auto-
nomia e redesenhos. 

O fazer que interliga a comunicação, 
a educação e a socioeducação democra-
tiza o acesso à mídia e às informações, pro-
piciando que o/a adolescente em cumpri-
mento de medida socioeducativa ocupe um 
lugar de poder e protagonismo, e não o de 
“problema social”. Ele/a deixa de ser a man-
chete para ser o/a comunicador/a de suas 
cicatrizes, suas dores, suas alegrias, seus 
sonhos, suas percepções...

O projeto Onda busca dar apoio para 

os jovens que se encontram cumprindo 

medida para que eles possam ter 

conhecimentos sobre os seus direitos e se 

sentir seguros em expressar suas ideias. 

E então, finalmente, possam ser 

ouvidos e ter voz através do canal de 

comunicação. Foi o projeto Onda que nos 

possibilitou sermos ouvidos e finalmente 

livres de estereótipos criados pela 

sociedade.

O trabalho educativo com adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas demanda inventividade, simplicidade, ousadia e a cons-

trução de elos. Precisamos aprender a provocar reflexões instigando deba-

tes. O que a mídia mostra? Como a mídia mostra? O que não mostra? 

O que deveria mostrar? Quem a mídia escuta? Quem a mídia não escuta? Quais 

são as abordagens da mídia? Assistir a programas de TV, ouvir rádios e ler maté-

rias deve fazer parte de toda a caminhada. Ao produzirem os programas de 

rádio, eles e elas se preparam para elaborar entrevistas, o que consiste em um 

momento singular de entrar em contato com outras pessoas para saber como 

pensam, como vivem, suas dificuldades, dores e alegrias. Dentre os/as entre-

vistados/as, encontram-se artistas, profissionais de diversas áreas, uma mulher 

trans, pessoas do poder público, jovens que um dia cumpriram uma medida e até 

uma dona de casa. Certamente, as entrevistas possibilitam o desenvolvimento 

da empatia e a compreensão acerca das diversidades.

Na nossa prática, a construção de programas de rádio mostrou-se como uma 

ferramenta simples, que resolveu a questão do sigilo em relação às identidades 

e às imagens dos/as jovens e promoveu debates profundos acerca das dispari-

dades sociais e de questões sobre racismo, gênero, família... Imaginando que não 

estão sendo vistos/as, porém ouvidos/as, os/as adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de internação embarcaram na proposta de dizer cole-

tivamente dimensões apagadas ou menosprezadas das suas vidas.

A fotografia mostrou-se como uma possibilidade pedagógica, social 

e afetiva na atuação junto aos/às adolescentes privados/as de suas liberdades na 

socioeducação. O ato de fotografar funcionou como um elo de cuidado e acesso 

à sensibilidade deles/as. A foto apresentou-se como uma possibilidade de des-

cobrir contornos próprios, institucionais e sociais, em que foi possível dizer algo 

ao mundo pela via da beleza e do criar. 

Em nosso caminhar educomunicador, trabalhamos, como já apontado, com 

a fotografia, com a construção de programas de rádio, boletins e com produ-

ção audiovisual. Foram produzidos também CDs e clipes com composições dos/

as próprios/as adolescentes. Importa mencionar que o tópico da educomunica-

ção acontece sempre depois de um ciclo educativo, o que possibilita que as/os 

jovens conheçam diversas temáticas ligadas aos direitos humanos, ampliem os 

seus repertórios de mundo e se liguem afetivamente às/aos educadoras/es do 

projeto. 

A pintura, por exemplo, se mostrou muito mobilizadora, estimulando 

o prazer no trato com as cores e o capricho para interpretar temas a partir de 

seus registros gráficos.

EDUCOMUNICAÇÃO: A EDUCAÇÃO QUE 
COMUNICA OU A COMUNICAÇÃO QUE EDUCA?

Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

Foto: Márcia Acioli
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 Vocês tinham um foco 

maior, que era a revista e 

também a gravação de rádio. 

Eu achei muito interessante 

isso, porque o projeto 

tinha um objetivo ainda 

maior, além das atividades 

que proporcionava.

Adolescente 
da Uism, 
relato de 

uma menina 
no Grupo Focal

NOSSOS 
OLHARES 
E CONCEPÇÕES

Quando se fala de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de 

internação, é primordial sinalizar de quais 

adolescências estamos falando e pensá-las 

em suas pluralidades. É preciso estabelecer 

uma concepção flexível e crítica que con-

temple a diversidade de ser no mundo e 

que compreenda os impactos pubertários 

atrelados aos contextos social, geográfico, 

histórico, político, econômico, religioso etc.

Portanto, precisamos romper com 

as concepções eurocêntricas de adoles-

cer em nossos fazeres e em nossas atu-

ações profissionais. Afinal de contas, ser 

adolescente na Ceilândia (ou em outra 

periferia/quebrada) é completamente 

diferente de adolescer na Dinamarca 

ou nos Estados Unidos, por exemplo. 

 

    Nasce            Insere-se na ilicitude            É apreendida/o              Morrerá

As compreensões de ser adolescente 

devem se conectar às territorialidades. 

É necessário saber qual chão essa/e ado-

lescente pisa, como ela/e entende a sua 

trajetória, quais são as suas referências e 

como se dá (ou não) a adolescência nos 

moldes desenhados culturalmente. 

Na nossa experiência, ao dialogarmos 

com as/os adolescentes institucionaliza-

das/os na medida socioeducativa de inter-

nação, elas/es relatavam as suas trajetó-

rias de vida sem considerar a infância e o 

adolescer. Geralmente, a narrativa seguia o 

esquema a seguir:

Adolescências: 
quem pode adolescer 
no Brasil?

Foto: adolescente da UIP

F
o

to
: W

e
b

e
rt d

a C
ru

z



p
ar

te
 1

 n
o

ss
o

s 
p

ri
n

cí
p

io
s

p
ar

te
 1

 n
o

ss
o

s 
p

ri
n

cí
p

io
s

40 41

Na conjuntura brasileira, as juventudes pobres, periféricas e negras não usufruem da 
adolescência, havendo um pulo da infância para o mundo do trabalho ou do desemprego. 
Desde a tenra idade, de maneira geral, essas/es adolescentes são responsáveis por ajudar 
nas despesas familiares. À/ao jovem da periferia não é dado um tempo de elaboração 
acerca das vivências da infância e da puberdade. E nem tempo de esperançar. A ela/e cabe 
cuidar dos irmãos menores, lidar com a ausência de figuras de cuidado que estão fora de 
casa trabalhando e lançar-se ao mercado de trabalho informal. Incluem-se nesse bojo ati-
vidades comerciais ilícitas, como o tráfico de drogas, já considerado como uma das piores 
formas de trabalho infantil. 

“Para uma parcela dos jovens que estão à margem desse sistema, sem acesso à educa-

ção de qualidade, moradia, saneamento, renda, direito ao trabalho, trabalhar para o trá-

fico traduz-se em uma forma (talvez a única) de sair do anonimato, desse lugar estéril 

para concretizar o acesso a alguns desses direitos, como trabalho, saúde e alimentação”.

Karla Aveline de Oliveira, juíza da 4ª Vara do Juizado da Infância e Juventude

A juíza explicita aqui que a prática do tráfico de drogas consiste na exploração – por 
parte das organizações criminosas – do trabalho de adolescentes desassistidos pelo 
Estado, constituindo-se assim em uma das piores formas de trabalho infantil.

Portanto, por que criar intervenções ancoradas em compreensões que não dialo-
gam com as realidades desses jovens? Esta crítica é um convite para pensarmos nas 
adolescências em sua integralidade e em suas especificidades, sendo um passo basi-
lar para rompermos com a lógica linear e perversa da individualização da violên-
cia e desenharmos ações democráticas e políticas, implicadas e com intencionalidade. 

Sujeitos da educação,
quem somos?

No sistema socioeducativo, a porcenta-
gem de adolescentes de classe média, bran-
cos e bem escolarizados é tão ínfima que 
não dá para computar na estatística. Isso é 
fato. A maioria condenada pela justiça juve-
nil é negra (composta de pretos e pardos) e 
moradora da periferia, cujos atos infracio-
nais, em sua maioria, estão relacionados a 
uma estratégia de sobrevivência ou impulso 
pelo consumo pautado pelos apelos de 
grupos sociais. “Eu roubava e traficava para 
ter pelo menos uma refeição por dia. E um fato 
relevante: uma grande parte de nós foi vítima 
de violência sexual”, conta uma adolescente 
interna na UISM em seu artigo para a edição 
nº 6 da revista Descolad@s. São meninas e 
meninos que não encontraram em suas 
vivências a dignidade traduzida em direitos 
em suas ‘quebradas’. 

Por mais que conheçamos os perfis que 
chegam às unidades socioeducativas, é pre-
ciso ter disponibilidade para conhecer tra-
jetórias, talentos, sentimentos, desejos, 
vontades, sonhos e afetos, que são pesso-
ais, embora haja aspectos comuns. Se não 
estivermos abertas/os ao exercício de olhar 
e escutar, estaremos fadadas/os a seguir 
planos pedagógicos vazios de sentido. 

O medo e o ódio das classes dominantes, 
principalmente, em conjunto com a mídia 
hegemônica, que serve e é formada por 
esse grupo, alimentam tão bem o estigma, 
que este pode chegar a nunca ser apagado 
da alma da/o adolescente. O estigma, então, 
prevalece sustentado pela cultura institu-
cional e reforçado pela sociedade como um 

todo e vice-versa. Marcadas/os por esses 
olhares e por construções carregadas de 
preconceitos, muitas vezes as/os adoles-
centes se revestem com a roupagem da 
periculosidade e da marginalidade.

Além de notoriamente serem adolescen-
tes advindas/os de contextos de pobreza, 
violência e privação de direitos – muitas/
os são frutos de gerações violentadas siste-
mática e estruturalmente –, a condição de 
confinamento produz inegavelmente senti-
mentos de angústia, solidão, medo, ansie-
dade e raiva. O processo de desumanização 
começa cedo na vida de adolescentes da 
periferia, que foram penalizadas/os muito 
antes de chegar à instituição.

No projeto Onda, eu pude conhecer mais sobre os 

direitos, sobre cidadania, cultura e até sexualidade. 

Coisas importantes no mundo de hoje, pois se você 

não sabe respeitar o próximo, não adianta esperar 

que vão te acolher quando precisar. Se não souber 

respeitar o estilo e a cultura de outra pessoa, nunca 

entenderão a sua. E se não aprender a respeitar a 

sexualidade, começaremos uma nova guerra...] 

e é isso que o Inesc vem proporcionando, 

a paciência de entender o próximo. 
Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

Foto: Webert da Cruz
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Assim como as/os adolescentes, as/os educadoras/es também são sujeitos 

culturais, históricos, políticos, dotados de inteligência, sensibilidade e criativi-

dade, com valores que podem ou não estar em sintonia com as/os adolescentes 

ou com as instituições. Portanto, é interessante saber quem somos e qual é a 

bagagem que levamos até ali. Qual é a lente com que olhamos aquela realidade? 

Quais são nossos medos, interesses, desejos, frustrações? Quando as histórias 

de vida das educadoras ou dos educadores coincidem em alguns aspectos com 

as histórias das/dos adolescentes, por exemplo, em questões de território, raça/

cor e classe social, a empatia se dá mais rapidamente. A identificação da menina 

ou do menino com a educadora ou com o educador possibilita uma maior aber-

tura para a confiança e entrega ao processo formativo. Isso não significa que 

não possa haver integração entre educadoras/es e adolescentes de realidades 

diferentes, porque a relação pedagógica se dá na presença ativa, no respeito e 

no acolhimento. No entanto, é importante ressaltar que a representatividade e 

as conexões de histórias potencializam o envolvimento nos encontros e, conse-

quentemente, a construção de saberes. 

Nosso olhar define a relação que temos com as/os adolescentes. Por isso, o 

exercício cotidiano de ajustar as lentes é tão importante. Só com a disposição 

para ouvir é possível estabelecer diálogos que devem gerar novas perspectivas 

sempre. É importante dirigir algumas perguntas a nós mesmas/os diariamente e 

evitar olhares fantasiosos, dramáticos ou temerários. Olhar simplesmente. Tive 

medo? Meu olhar foi romantizado? Tive raiva? Eu me emocionei? Fiquei triste? 

Feliz? Surpresa/o? Tive alegrias? Para cada emoção, uma reação. Ter consciên-

cia dessas reações nos permite elaborar e reelaborar caminhos, mas sobretudo 

fecundar o chão para uma trajetória mais autêntica. Nessa trajetória, os limites e 

os afetos são determinados a partir de referências nítidas para todas as pessoas.

...Ao conhecer essas pessoas[educadoras, 

vi que tinha algo diferente: elas não me olhavam 

com um olhar de julgamento, eles viam algo em 

mim que até mesmo eu não via. O Inesc é e sempre 

vai ser uma forma de mostrar que você é melhor. 

Melhor do que aquilo que os outros falam que você 

é. Se alguém vem e diz que você não pode, 

eles vêm e mostram que você pode!

A incidência como 
prática política 
e pedagógica

A formação do Inesc com adolescentes 
sempre objetivou mais do que o compar-
tilhamento de aprendizados, mas também 
fomentar ações para conquistas de políti-
cas públicas e mudanças institucionais no 
âmbito do Estado. Chamamos isso de inci-
dência. Ou seja, a formação não é um fim 
em si mesma, mas sim o meio para chegar-
mos aos objetivos principais dos nossos 
projetos, que são as transformações estru-
turais a partir da incidência política.

Para isso, consideramos como algo 
importante duas estratégias de atuação: 1) 
a relação com a comunidade local e com 
seus movimentos sociais; e 2) a disputa 
orçamentária. A primeira é imprescindí-
vel, porque sem o diálogo e a construção 
coletiva não há possibilidades de mudan-
ças reais na vida dos sujeitos e de suas 
comunidades. A transformação social só 
se dá com a articulação e a participação de 
todas as pessoas que vivenciam as opres-
sões e não se contentam com a realidade.

Os desafios dessa estratégia, no caso 
da comunidade socioeducativa, princi-
palmente das unidades de internação, 
são diversos. Primeiro que as/os socio-
educandas/os não reconhecem aquele 
espaço como comunidade, pois não se 
sentem como parte que contribui para o 
propósito da instituição, mas sim como 
alguém a ser tutelado e disciplinado.  
E na relação com as/os outras/os jovens, 
o clima é de rivalidade e desconfiança. 
Depois, a unidade por si, isolada em luga-
res distantes das cidades e das pessoas do 

território no qual está inserida, perde força 
enquanto comunidade, porque a relação 
com a vizinhança e com outros atores da 
cidade é essencial para a conquista dos 
direitos e da dignidade para o grupo com o 
qual atua. A distância acarreta uma dificul-
dade para as visitas familiares por causa do 
preço das passagens e também por falta 
de transporte público que chegue até o 
local, como é o caso da UISS, prejudicando 
(ou até inviabilizando) o direito à convivên-
cia familiar. Entendemos que o processo 
pedagógico precisa contribuir para forta-
lecer essas relações e a visibilidade das/
os adolescentes e profissionais do socio-
educativo na sociedade, o que é mais um 
motivo para lançarmos mão da educomu-
nicação e do trabalho em rede.

O outro recurso é a utilização do 
orçamento como ferramenta de dis-
puta política e, portanto, de direitos. 
Nosso entendimento é que o orçamento 
público precisa ser compreendido, dis-
cutido, acompanhado e deliberado com 
a contribuição de todas as pessoas. 
 
 

Adolescente da UISS, 
texto de um menino

Foto: Webert da Cruz

Audiência Pública 
na Câmara 
Legislativa do 
Distrito Federal.
Depoimento de 
Iasmim Baima.
2017.



p
ar

te
 1

 n
o

ss
o

s 
p

ri
n

cí
p

io
s

p
ar

te
 1

 n
o

ss
o

s 
p

ri
n

cí
p

io
s

44 45

Assim sendo, meninas e meninos que 
cumprem medidas socioeducativas têm 
o direito de acessar as informações orça-
mentárias, principalmente das políti-
cas que lhes dizem respeito mais direta-
mente. Contudo, esse acesso não é simples 
de ser realizado: 1º) por falta de entendi-
mento da importância dessa ferramenta; 
2º) por falta de compreensão da lingua-
gem orçamentária; e 3º) porque os portais 
de bases de dados não são de fácil leitura 
e acompanhamento. 

Quando se trata de adolescentes e, 
especificamente, das/os que cumprem 
medidas de privação de liberdade, as difi-
culdades aumentam. Um dos motivos 
é que alguns grupos têm necessidades 
imediatas de que a discussão sobre orça-
mento e sobre políticas públicas como 
um todo lhes dê o devido amparo, o que 
não ocorre. Ver sentido nesse debate é 
um longo caminho a ser construído. Outro 
desafio é pensar em metodologias dentro 
de um espaço extremamente contro-
lado, em que o uso de alguns instrumen-
tos é limitado, como computadores, celu-
lares, entre outros. Entretanto, dentro 
desse mesmo espaço, é possível encon-
trar caminhos de conexão com o tema 
do orçamento que geram maior inte-
resse, como a própria discussão sobre o 
sistema socioeducativo no que tange à 
sua estrutura e ao seu funcionamento. 
Por exemplo: por que elas e eles recebem 
certo tipo de alimentação e não outro? 
Por que estão sem receber sabonete e 
creme dental? Por que o prédio da uni-
dade é em tal formato? Por que elas e 

eles têm poucas atividades na unidade? 
Por que falta efetivo de agentes de segu-
rança? Etc.

A relação comunitária e a compreensão 
sobre o orçamento público fortalecem os 
sujeitos para a incidência junto ao poder 
público: elas e eles constroem argumentos 
de persuasão embasados em dados ofi-
ciais e em suas vivências, legitimados na 
relação com os outros, ou seja, não falam 
a partir apenas de experiências individuais, 
mas sim coletivas. O projeto, nesse sen-
tido, facilita o caminho do diálogo entre 
adolescentes e gestores das instituições 
públicas, como deputados, secretários, 
coordenadores do sistema socioeducativo 
e também com os próprios diretores das 
unidades de internação. 

Embora todos ou quase todos tenham 
tido contato com a palavra “direito”, pou-
quíssimos haviam incorporado o seu sig-
nificado em suas vidas. No projeto Onda, 
trabalhamos para que elas e eles se reco-
nheçam como sujeitos de direitos e reco-
nheçam simultaneamente todas as 
pessoas como detentoras de direitos. 

O projeto Onda me permitiu construir 

outras visões de mundo. Dessa forma, 

através do projeto, pude ter novas 

perspectivas de vida. Ao conhecer meus 

direitos, pude finalmente ter uma base 

para lutar por eles. 

Limites e possibilidades 
educativas em unidades 
de internação 

As instituições socioeducativas, além de 
lidarem com adolescentes cujas vidas estão 
mergulhadas em violências, em precarie-
dades e negligências, são orientadas para a 
contenção dos gestos e o silenciamento de 
pessoas. “Mãos para trás” e “cabeça baixa” 
são palavras de ordem, e o controle é a ques-
tão-chave. Como nos disse um adolescente 
em cumprimento de medida socioeducativa 
de internação, o sistema socioeducativo é 
uma “quebrada do silêncio”. 

Diferentes da concepção original do 
ECA e do Sinase, as unidades de interna-
ção lembram mais instituições prisionais do 
que educativas – tanto pelo aspecto físico 
quanto por suas dinâmicas. A rotina é deter-
minada por procedimentos rígidos e, por 
vezes, baseados em ameaças ou agressões 
implícitas ou explícitas. O que importa é que, 
nesse clima, a essência da educação é ini-
bida. Não só as/os adolescentes em cumpri-
mento de medida socioeducativa são cons-
trangidas/os; as famílias são igualmente 
intimidadas no ambiente institucional, 
assim como muitas vezes são nas escolas 
das comunidades. Servidores/as treinados/
as para reprimir e controlar, muitas vezes, 
não enxergam as oportunidades educativas 
que acontecem em unidades de internação. 
Compreendendo a segurança como priori-
dade, os/as servidores/as da casa se veem 
com o compromisso estressante de manter 
a ordem, fator que nos diferencia.

Educadoras/es de fora têm outras prer-
rogativas. Outras/os profissionais, mais afi-
nadas/os com a educação emancipadora, 
podem ser inibidas/os por terem perspec-
tivas diferentes das impostas pela política 
institucional ou então não encontram con-
dições para executar ações não previstas 
no sistema. Ainda assim, existem aquelas/
es que se utilizam de várias estratégias para 
furar essa bolha, que torna o sistema rígido 
em seu modo de ser. É preciso que essas/
es profissionais sejam capazes de dissemi-
nar esse fazer político e pedagógico pautado 
na busca pela transformação de realidades 
tão duras.

Adolescente da Uism, 
texto de uma menina
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Adolescente 
da UNIRE, 

texto de um 
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O texto do adolescente aqui evidencia 

a ausência da dimensão educativa na oca-

sião da sua primeira entrada no sistema: 

“[...] fui apreendido pela primeira vez aos 15 

anos. Fiquei em uma unidade de internação 

provisória, onde estive internado por 45 dias. 

Nesse período, não tive nenhum conheci-

mento ou alguma forma que me ajudasse 

a enxergar minha vida de um jeito melhor. 

Então, voltei para a mesma rotina e fui ficando 

mais experiente no mundo da criminalidade, 

cometendo atos infracionais, e o crime passou 

a fazer parte da minha vida”5. 

Na perspectiva da educação, temos a 

tarefa de enxergar as possibilidades que, 

no âmbito das relações pessoais e sociais, 

permitam novas elaborações e mudanças 

significativas.

A primeira sugestão é ousar romper 

com o que está instituído e mantido auto-

maticamente. Romper é mudar. Um bom 

exemplo é este, ocorrido no Nuen da UISM: 

o professor de história propõe e organiza 

festivais de música e outras atividades cul-

turais com a participação de pessoas da 

comunidade. Outro exemplo é a interação 

entre adolescentes do socioeducativo e 

adolescentes de outras comunidades fora 

do sistema, que os projetos Onda e Vozes 

da Cidadania promovem. E a nossa prática 

da educomunicação mostra como sujei-

tos silenciados devem aprender a soltar 

a voz, mostrando que existem diversas 

linguagens (fotografia, grafite, produção 

audiovisual, desenho...) que podem servir à 

expressividade de vidas na socioeducação.

5 Texto escrito por um adolescente interno na 
UNIRE sobre os temas: medida socioeducativa 
e orçamento público.

Na unidade, a gente não podia fazer nada, 

nem jogar uma bola direito. A gente não tinha 

30 minutos de banho de sol. Só não entrei em 

depressão lá dentro porque o projeto me ajudou. 

Foi muito importante pra mim. 

 

O que eu mais gostava era porque saía do 

quarto para as atividades. Eu gostava disso. 

Aí, conseguia reunir as meninas e não tinha 

essa questão da convivência com as outras. 

Com os banhos de sol em horas separadas, 

a gente não conseguia ter uma convivência 

com todas as meninas de todo o módulo.  

Menos cela e mais interação são condições necessárias para o desenvolvi-
mento da convivência, da negociação de ideias, do estabelecimento de acordos 
e responsabilidades. Jogos, clubes de leitura, cinema e produção de arte são 
direitos contemplados no Sinase, mas também exercícios de convivência. 

O projeto Onda, dentro do sistema socioeducativo, 

busca – através de oficinas – estimular os sentidos 

com diálogos, rodas de conversas, oficinas de dança, 

pintura, fotografia, entre outras. 
 

É bem verdade que há gestores que conseguem romper com a prática pu-
ramente autoritária, mas é preciso mais, muito mais, para que o Sinase en-
contre ecos nas vidas de quem cumpre a medida de internação ou qualquer 
outra medida socioeducativa. 

Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

O aumento da prática do diálogo é, sem 

dúvida, uma das mais importantes ações edu-

cativas. A palavra, segundo Paulo Freire, é ele-

mento essencial para a formação da consci-

ência, e não podemos economizar o seu uso. 

No entanto, é bom lembrar que a descoberta, a incor-

poração e o uso das palavras (novas ou não) vêm 

com provocações pedagógicas, que proporcionam 

experiências pensadas, faladas e escritas. Tudo cola-

bora para a ressignificação do mundo. Aqui, o mesmo 

menino já citado faz as suas análises e sugestões: “Se 

o Brasil não começar a olhar para o social dos adolescen-

tes e ficar apenas jogando eles dentro de uma cela, não vai 

resolver nada e só aumentará a revolta, pois uma suges-

tão [é]: trabalhem com o Programa para Egressos e parem 

de ficar pensando em maioridade penal, porque isso não 

vai melhorar o Brasil. Pare, pense e invista em educação, 

não em sistema prisional!”6.

6 Trecho do mesmo texto do mesmo autor. O texto com-
pleto pode ser acessado em: 
https://www.inesc.org.br/a-voz-de-uma-pessoa-e-sua-opi-
niao/.

Foto: Márcia Acioli

https://www.inesc.org.br/a-voz-de-uma-pessoa-e-sua-opiniao/
https://www.inesc.org.br/a-voz-de-uma-pessoa-e-sua-opiniao/
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Nenhuma experiência educativa se dá 
sem conflitos. Conflitos são inerentes às 
relações democráticas e devem se mani-
festar. As negociações são exercícios per-
manentes para a busca do entendimento e 
são frutos de aprendizado.

Quando estamos em ambientes de res-
trições diversas, os conflitos são muito fre-
quentes. São muitas as normas a burlar, 
são muitas as disputas, entre as quais algu-
mas iniciadas fora daquele contexto, como 
as de gangues rivais, luta por território, vin-
gança e até briga por namoradas e namo-
rados. Além disso, não podemos perder de 
vista que a restrição de liberdade é tão ten-
sionada que, a qualquer momento, “a uni-
dade vira”7 e conflitos se instalam. 

A internação, da forma como é constru-
ída, cria um ambiente extremamente difícil 
de se equilibrar e manter a vida de todas/os 
as/os adolescentes, antes mesmo de qual-
quer proposta educativa: um grande desa-
fio institucional. 

Quando recebemos uma turma pela pri-
meira vez, desconhecemos essas nuances 
e, por isso, é importante nos mantermos 
atentas/os e tentar desfazer alguns desses 
nós (quando estão no nosso alcance).

Ninguém quer estar ali confinada/o; no 
entanto, há situações em que, estando na 
instituição, elas/es se sentem protegidas/
os, uma vez que os muros – quase intrans-
poníveis – as/os separam de um mundo 
ainda mais ameaçador. Também acon-
tece, com bastante frequência, que elas e 
eles encontrem, pela primeira vez, naquele 
espaço tão duro, o acesso a serviços e direi-
tos, como dentista, médico, escola... 

7 Veja o significado da expressão na seção: “Glossário de quebrada” (no da página).

No caso dos projetos Onda e Vozes 
da Cidadania nas unidades de internação, 
estamos entre a institucionalidade, ado-
lescentes e nossos próprios ideais. Não há 
outra opção senão zelar pela operaciona-
lização ponderada entre tantos sujeitos e 
segmentos.

Temos que compreender, antes de tudo, 
o porquê de cada norma para conseguir 
contribuir ou questioná-la, assim como 
compreender posições das/os adolescen-
tes que divergem das nossas.

O lanche é um bom exemplo. Para nós, 
o lanche não é só um alimento para matar 
a fome, mas um gesto de afeto também. 
A nossa fornecedora dos kits de lanche 
caprichava, buscava conhecer os gostos 
das meninas e dos meninos, assegurava 
variedade e valor nutritivo. Todos que-
riam repetir e, em alguns casos, levar para 
seus quartos, mas isso não era autorizado 
e não compreendíamos o porquê. Ficamos 
sabendo que o lanche virava “moeda de 
troca”, sendo causa de pequenos conflitos. 

Os limites são necessários, não por 
serem destinados a adolescentes envolvi-
dos com o ato infracional, mas porque a 
educação em si os exige. A socialização é 
feita com muitos limites. Na socioeduca-
ção, é importante que saibamos expressar 
os marcos de convivência com calma e fir-
meza, sem aumentar a tensão e sem ali-
mentar a permissividade. Os tratos e com-
binados ajudam, mas não bastam. Olho no 
olho, nome, sem afetação, com firmeza, 
respeito... Estratégias importantes.

A responsabilidade 

para com o outro 

me foi ensinada 

com amor.

Lidando com conflitos

Adolescente da Uism, 
texto de um menino
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Para se trabalhar no socioeducativo, são 

necessários muitos diálogos e ajustes, con-
siderando-se os diversos segmentos que 
atuam na política: o Judiciário, as gestões 
das políticas públicas diretamente envol-
vidas, as gestões das unidades, as equipes 
sociopedagógicas, os servidores da manu-
tenção, as equipes de agentes socioeduca-
tivos, as escolas, as famílias e as/os adoles-
centes. São esses os principais segmentos 
que compõem o mecanismo que dá vida às 
unidades. Mecanismo que determina o tom 
da medida: se ela se realiza de forma mais 
punitivista, mais educativa, mais burocrá-
tica ou mais democrática ou com uma 

combinação de todas essas possibilidades, 
conforme o dia. Tais relações são comple-
xas e dependem de permanente negocia-
ção. Os contatos por e-mail algumas vezes 
se perdem, o que é motivo para ruídos ins-
titucionais. Já houve o caso de encontrar-
mos boa receptividade na gestão, mas difi-
culdades com o efetivo socioeducativo 
(agentes socioeducativos) ou vice-versa. 
Cada unidade de internação tem a sua cul-
tura, com maior ou menor rigor quanto aos 
procedimentos, fato que algumas vezes 
confundiu a equipe de educadoras e edu-
cadores do projeto Onda.

RELAÇÕES 
QUE DÃO 
FORMA 

AO NOSSO 
TRABALHO

Introdução

Nossos conteúdos, por vezes, causaram efeitos perturbadores. Mesmo que 
as unidades de internação sejam ambientes fechados – instituições totais – 
destinados a adolescentes, falar em sexualidade e relações de gênero sempre 
foi difícil, assim como falar do ECA e do Sinase ocasionalmente suscitou rea-
ções adversas por parte de alguns agentes. Embora os gestores e as gestoras 
pudessem reconhecer a importância de tais temáticas, eram os/as agentes 
que estavam em contato direto com as/os educadoras/es e com as/os ado-
lescentes. O inverso também era comum: agentes apoiando as abordagens 
pedagógicas e participando com entusiasmo de todo o processo.

O debate livre sobre sexo, gênero e sexualidade sempre foi difícil, mesmo 
sabendo-se que, entre elas ou entre eles, há práticas sexuais com ou sem 
consentimento, com ou sem violência. A afetividade é inevitável. O estabele-
cimento de relações homoafetivas é comum, ainda que ocorram temporaria-
mente. Sem diálogos sobre os temas, percebíamos as meninas e também os 
meninos reproduzindo padrões de violência machista, com diversas manifes-
tações no cotidiano. Manifestações de ciúme e de possessividade nos levaram 
a elaborar novas abordagens pedagógicas em rodas de conversa com a pro-
fessora e psicóloga Flávia Timm. 

Adolescente da Uism, 
relato de menina 

no Grupo Focal

Das atividades realizadas pelo projeto Onda, teve 

duas em especial que foram mais impactantes para 

mim. A primeira foi uma atividade que teve um debate 

sobre gênero e, nessa atividade, foi orientado para 

que fizéssemos um desenho em um cartaz sobre o 

tema gênero. O meu grupo desenhou duas garotas se 

beijando, com a seguinte legenda: ‘Minha felicidade 

te incomoda?’. O cartaz foi colado na parede do pátio, 

junto com os outros trabalhos dos outros grupos, mas o 

que me surpreendeu foi que as agentes do dia seguinte, 

ao verem o cartaz, retiraram imediatamente. Isso 

serviu apenas para nos certificar de que realmente 

a felicidade alheia incomoda e o preconceito é tão 

presente e tão forte que o cartaz foi removido.

Foto: Webert da Cruz

Foto: Márcia Acioli
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Entendemos, portanto, ser essencial estabelecer acordos e avaliações periódicas com 
todas as instâncias ao longo do trabalho. O importante é ressaltar que todos os diálogos 
devem ser feitos para garantir uma ambiência favorável e relações de confiança. Isso sig-
nifica estabelecer conversas com todos os plantões das/os servidoras/es de cada unidade. 
Antes de começar, tivemos longos caminhos percorridos, o que, embora tivesse um efeito 
positivo, não evitou alguns desconfortos entre os pares. A conquista da confiança e do 
respeito para uma ação integrada supõe um trabalho cotidiano, em que todos os parcei-
ros se vejam caminhando lado a lado e corrigindo distorções, a partir de um diálogo bem 
estabelecido cotidianamente, o que consiste em um desafio para todas as instituições 
envolvidas.  No final das contas, celebramos muito a possibilidade de desbravar novos 
caminhos delicadamente neste mundo tão difícil e multifacetado que é uma medida 
socioeducativa de privação de liberdade.

Relações com a Vara de Execução 
de Medidas Socioeducativas do DF

Ao longo dos anos, fizemos questão de sempre contar com o respaldo 
do Judiciário. Ano a ano, aperfeiçoamos uma rotina de conversas por meio 
de ofícios, informando e solicitando autorizações para todas as atividades 
extraordinárias. As publicações de fotos, vídeos, artigos, livros ou poesias 
produzidas pelas/os adolescentes passavam necessariamente pela aprova-
ção da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF (VEMSE/DF).

Tivemos alguns impasses, tais como publicar poesias ou ima-
gens com as suas respectivas autorias na revista Descolad@s. Como os 
textos eram diluídos entre as produções de inúmeros/as adolescen-
tes, sem menção ao socioeducativo, foram autorizados. No CD “Entre 
o Sonho e a Saudade”, não foi possível garantir a autoria, uma vez 
que o trabalho foi caracterizado como de adolescentes em cumpri-
mento de medida. Com a coletânea de livros “Para Além das Algemas”, 
o mesmo valeu – sem a autoria –, apenas com as siglas de seus nomes. 

Desde o início do nosso trabalho no socioeducativo, defendemos a 
importância da interação com adolescentes das comunidades. Sempre soli-
citamos autorizações da juíza e das gestões das unidades de internação. 
Algumas vezes preocupadas, as gestões viam dificuldades, mas na maior 
parte das vezes tivemos permissão para promover atividades culturais, 
rodas de conversa e encontros formativos ou lúdicos fora das unidades. 
Neste sentido, reconhecemos que, ao longo dos anos, nunca houve situa-
ção de risco de fuga e sempre tanto adolescentes das unidades quanto das 
comunidades celebravam o encontro com afeto e respeito lado a lado.

Relações com a Secretaria de Estado de Justiça 
e Cidadania e a Secretaria de Estado de Educação

Ao apresentarmos a segunda sistematização do projeto Onda à então 
gestora do socioeducativo na Secretaria de Educação, houve uma demanda 
imediata: levar o trabalho para algumas unidades por ela indicadas. O entu-
siasmo foi enorme. Começamos, então, a costurar essa possibilidade.

Enquanto isso, buscamos o diálogo com a então Secretaria da Criança, 
perspectiva que gerou igual entusiasmo e a indicação para levarmos o pro-
jeto para a Unidade de Internação de Santa Maria (UISM). Este foi o primeiro 
acordo com as duas secretarias.



Foto: Márcia Acioli
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Cada uma dessas Secretarias de Estado, orientadas pelas suas respectivas 
políticas, muitas vezes não convergentes em todas as suas instâncias, impri-
mia suas diretrizes. Nossa equipe fazia o esforço permanente de tentar conciliar 
todas as orientações para tornar o trabalho mais efetivo e prazeroso.

Houve caso em que tivemos que interromper as atividades para retomar con-
versas e refazer pactos, a fim de garantir o bom andamento do trabalho, que foi 
realizado com muito cuidado por todas as instituições envolvidas. 

As demandas espontâneas para o projeto Onda acabaram se estendendo para 
outras medidas, como atender o meio aberto com pedidos informais. As parce-
rias e os diálogos seguem e o trabalho se realiza na medida das possibilidades 
institucionais.

Relações com as gestões das unidades de internação

Após os diálogos estabelecidos com as instâncias responsáveis pela socioe-
ducação, é a vez de dialogar com as unidades.

Na primeira entrada em uma unidade, fazemos uma série de reuniões para o 
estabelecimento de combinados. Dessas reuniões participam o gestor, especia-
listas e responsáveis pela segurança e representantes da escola (Nuen), além de 
uma gestora da Secretaria de Educação e da equipe do projeto Onda. Os acor-
dos preparavam o cotidiano da relação interinstitucional: revista dos materiais 
levados pelos educadores, uso de celular no contato com adolescentes, possibili-
dade de fotografar o processo pedagógico, cor da roupa que usávamos, proibição 
de uso de determinados acessórios (como brincos grandes ou pontiagudos), os 
locais das atividades, entre outros. 

Algumas gestões valorizavam mais o projeto Onda na unidade, o que criava 
um clima propício para a trajetória educativa planejada. 

Nas formaturas de conclusão de projeto e em festas de fim de ano, sempre 
tentamos contribuir para realizar celebrações bonitas, acolhendo famílias e dei-
xando adolescentes mais felizes e orgulhosas/os, demonstrando um espírito 
colaborativo.

Reforçamos a ideia de que parceria não é concordar com tudo, mas é uma 
caminhada que pode ser mais interessante para todos. É notório que, para cum-
prirem com seus objetivos, as medidas socioeducativas devem ser permanen-
temente revistas. ‘Sair das caixinhas’ e romper com os vícios institucionais é um 
desafio de todos. 

A atuação do Inesc com crianças e ado-
lescentes sempre foi realizada na pers-
pectiva da educação; portanto, não faz 
sentido que, na socioeducação, o projeto 
seja desvinculado da escola – neste caso, 
o Núcleo de Ensino (Nuen). Embora essa 
relação ainda precise ser fortalecida no 
âmbito do projeto, consideramos impres-
cindível que qualquer ação pautada na 
concepção de educação deve ser execu-
tada em diálogo com as atividades esco-
lares, para as quais devem convergir temas 
comuns aos dois espaços. Nossa melhor 
experiência de parceria com a escola do 
socioeducativo aconteceu na Unidade de 
Internação de Santa Maria (UISM), cujas 
atividades do projeto, além de confluí-
rem com os temas transversais da escola, 
também se refletiam em ações culturais 
e formativas na área da arte-educação.  
A formação escolar era complementada 

pelas atividades do projeto e o Inesc se 
somava como parceiro nas atividades cul-
turais promovidas por professores, com a 
adesão de outras equipes institucionais. 
No socioeducativo, a escola é um espaço 
em que as/os adolescentes convivem em 
grupo e acessam o direito à educação, o 
que dialoga diretamente com a atuação 
dos projetos Onda e Vozes da Cidadania. 
Essa parceria com a escola traz mais vigor 
para o projeto à medida que as ações 
começam a fazer parte do cotidiano das/
os adolescentes e se tornam um processo 
orgânico, que não depende apenas da 
organização de fora para que os objeti-
vos sejam alcançados, já que são as duas 
instituições que atuam com a mesma 
finalidade.

Relações com a escola

Renan Inquérito,
sarau na Uism. Atividade em parce-
ria com o Núcleo de Ensino, 2018.



p
ar

te
 1

 n
o

ss
o

s 
p

ri
n

cí
p

io
s

p
ar

te
 1

 n
o

ss
o

s 
p

ri
n

cí
p

io
s

56 57

Relações com as equipes sociopedagógicas

As/os especialistas são trabalhadoras/es da Psicologia, do Serviço Social, da 
Pedagogia, da Administração e do Direito que acompanham cotidianamente 
o processo socioeducativo das/os adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa. No cotidiano das unidades socioeducativas, a terminologia, por 
vezes, é substituída por “técnicas/os”, como alguém que orienta e olha de perto a 
operacionalização da política pública socioeducativa. 

No nosso caminhar, tivemos um contato aproximado com psicólogas, assis-
tentes sociais e pedagogas, haja vista que essa tríade cuida do instrumental (Plano 
Individual de Atendimento – PIA, relatórios avaliativos…), do processo pedagógico 
e da escuta das/os adolescentes. Por vezes, procurávamos as “técnicas” para ter 
mais elementos da história de vida das/os adolescentes que estavam em nossas 
oficinas. Em outros momentos, éramos procuradas/os para compartilhar senti-
mentos e nossas percepções sobre as possibilidades que víamos nos/as adoles-
centes durante as nossas atividades educativas. 

Nesse processo, nós nos deparamos com trabalhadoras/es comprometidas/
os com a luta por uma socioeducação transformadora, cidadã e crítica. Porém, 
em inúmeros casos, esbarramos com a possibilidade inventiva enquadrada e 
amordaçada por uma cultura institucional ainda muito punitiva e cerceadora. 
Desse modo, os nossos diálogos com essas/es trabalhadoras/es demonstravam 
que era possível enxergar e construir belezas na aridez da privação de liberdade. 
Os encontros com essas/es trabalhadoras/es foram marcados pelo esperançar 
e pelos desafios de estarmos sempre alinhadas/os com a realidade de cada uni-
dade socioeducativa.

Relações com agentes socioeducativas/os

As/os agentes socioeducativas/os são trabalhadoras/es responsáveis pela 
segurança das/os adolescentes, das/os profissionais e de todas as pessoas inse-
ridas na comunidade socioeducativa. Contudo, quando falamos de segurança, 
a lógica não deveria se reduzir à dimensão física e de contenção dos corpos, 
mas à perspectiva de proteção, amparo e cidadania. 

Sabemos que é árdua a construção de uma segurança cidadã e sem as amar-
ras policialescas. Entretanto, esse caminho é possível e apareceu na nossa traje-
tória. As/os trabalhadoras/es da segurança eram as/os que estavam mais próxi-
mas/os fisicamente das nossas atividades, pois elas/es faziam o deslocamento 
das/os adolescentes do módulo (lugar onde estão os quartos-celas) até o espaço 
educador, bem como permaneciam na porta para realizar o acompanhamento 
das atividades. 

Os diálogos com essas/es trabalhadoras/es, por vezes, eram atraves-
sados por divergências, contrapontos, correlações de força e até embates.  
Mas acreditamos que a educação popular se faz ancorada em elos democrá-
ticos, que acolhem (sem necessariamente concordar) com pontos de vista 
diferentes e incidem sobre as/os diversas/os personagens da instituição. 

De maneira indireta, tais trabalhadoras/es também foram educandas/os 
das nossas oficinas e trouxeram para estas/es educadoras/es uma dimen-
são estratégica e a possibilidade de conversar com quem não comunga das 
mesmas ideias e convicções, mas que se localiza na linha de frente da execu-
ção de uma política pública e do contato com as/os adolescentes institucio-
nalizadas/os na medida socioeducativa de internação. 

Nesse ponto, a equipe percebe que é interessante incluir, no modo de tra-
balho dessa categoria, ações e abordagens que cooperem com o pleno alcance 

dos objetivos do Sinase, de modo que não sejam meramente os de segurança.
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Ao falarmos das famílias das/os adoles-
centes em cumprimento de medida socioe-
ducativa de internação, é preciso demarcar 
a pluralidade de configurações, dinâmicas 
e elos. Independentemente das pessoas 
(mães, avós, tias, companheiras, irmãs, pais, 
amigos…) que compõem a família dessas/
es adolescentes, salta aos olhos e aos cora-
ções o afeto que transborda dos diálogos, 
dos sonhos e dos abraços entre as famí-
lias e as/os adolescentes institucionaliza-
das/os. Quando familiares demoram a visi-
tá-las/os, são frequentes as ocorrências de 
crises de depressão. Uma visita raramente 
abraça uma/um só adolescente. É comum 
que as mães de umas/uns adolescentes 
deem atenção às/aos que não receberam 
visita. Os abraços, os colos e os conselhos 
também são compartilhados. 

Apesar dos olhares tuteladores, de des-
confiança e de culpabilização das famílias 
dentro da socioeducação, percebemos que 
os familiares são um elo importante para o 
processo de recalcular rotas da trajetória de 

vida das/os adolescentes. É a família quem 
ampara a/o adolescente quando o Estado 
negligencia deliberadamente os seus direi-
tos básicos à alimentação, à saúde… São as 
famílias que, quando possível, contornam 
de amorosidade e bons afetos uma institui-
ção marcada pela despersonalização e pelo 
enquadre. A família que ampara também 
deve ser amparada, uma vez que há muitas 
fragilidades que podem contribuir para as 
amarguras e a falta de esperança. Além 
disso, o ato infracional também pode ter 
sido induzido pela família, pois há casos de 
abandono e outras impossibilidades.

Todavia, apesar de enxergarmos a força 
da aliança entre famílias, adolescentes e o 
sistema socioeducativo, o nosso fazer não 
conseguiu se aproximar das famílias de 
modo profundo, apenas em eventos espo-
rádicos. Com isso, ressaltamos que o tra-
balho com as famílias pode ser promotor 
de transformações, cuidados e reparação 
afetiva, política e social. 

Relações com as famílias

Não queremos romantizar a dureza 
dessa realidade, que atinge a todos da 
sociedade de diferentes formas, mas é na 
perspectiva de um processo humanizado 
e cidadão que acreditamos e enxerga-
mos potencialidades e talentos nas vidas 
adolescentes que (re)existem no sistema 
socioeducativo.

Você sabe qual terminologia pode-
mos usar para aquelas/es que já estive-
ram ou estão no sistema socioeducativo? 
Adolescentes, apenas adolescentes…

Paulo Freire nos diz que “a educação é 
um ato de amor; por isso, um ato de cora-
gem”. Parece clichê, mas dentro de um 
contexto de privação de liberdade, mais do 
que nunca, são necessários esse amor e 
essa coragem, que podem determinar limi-
tes e disciplina quando tratamos das rela-
ções entre educadoras/es e educandas/
os. Diálogo com delicadeza e firmeza é a 
melhor combinação em qualquer cenário 
educativo. 

Quando assumimos o papel de educa-
doras/es, precisamos entender que, pri-
meiramente, somos educadoras/es. Não 
perguntamos o que levou aquela menina 
ou aquele menino a estar ali, pois os jul-
gamentos ficam por parte da lei. Nós fica-
mos com a parte pedagógica. Aos nossos 
olhos, estamos diante de adolescentes e, 
ao trabalharmos com adolescentes, nós 
nos deparamos com diversas situações de 
conflito, tanto da parte delas/es, como da 
nossa, como educadoras/es. Um caminho 
que encontramos foi fazer acordos com 
cada turma.

É essencial estabelecer limites, muitos 
deles emocionais. As relações são cons-
truídas por vínculos baseados na con-
fiança e no afeto, na preparação cuidadosa 
para estar ali. “Vocês são legais, não são mal 
encarados, não ficam olhando; confiaram na 
gente” (Diário de Campo da Ravena, registro 
de 15/02/2017); porém, nem sempre a devo-
lutiva é positiva. 

Relações com as/os adolescentes



Festival de Música na Uism. 

Atividade em parceria com 

o Núcleo de Ensino, 2017.

Foto: Webert da Cruz
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Em certa oficina, enquanto abordávamos o “8 de 
março”, data histórica que marca a luta pelos direitos 
das mulheres (coincidentemente, eram duas educadoras 
mediando essa oficina), fomos surpreendidas por falas 
dos adolescentes (todos do sexo masculino) repletas de 
violência machista, tais como: “se a mulher trai, ela tem que 
morrer”; “se a mulher quer respeito, tem que fazer por onde” 
(Diário de Campo da Ravena, registro de 22/03/2017). Nós, 
educadoras, ficamos abaladas no primeiro momento, 
mas encontramos ali um gancho para reverter a situa-
ção. Ao nos aprofundarmos nesse debate, notamos uma 
divergência entre as falas. A maioria deles vivenciou suas 
mães, avós ou cuidadoras sendo violentadas de várias 
formas durante a infância. 

“Por um lado, vocês reproduzem esse tipo de comporta-
mento; por outro lado, afirmam ter repulsa pelos seus agres-
sores. Percebem a contradição?”. No caos daquele dia, por 
meio de diálogos educativos, conseguimos minima-
mente reverter a situação, ao provocar reflexões. A ofi-
cina foi encerrada com a seguinte fala de um adoles-
cente: “Todos somos iguais, homens e mulheres; a mulher 
merece respeito e temos que fazer a nossa parte” (Diário de 
Campo da Ravena, registro de 22/03/2017).

Adolescente da UISS, 
texto de um menino

Venho em apelo para 

o projeto Onda e[o]Inesc. 

Que não deixem de fazer belos 

trabalhos dentro das unidades. 

Pra mim, vocês são um exemplo 

de uma nova ‘sociedade’, 

que acredita que todos nós somos 

capazes de usufruir do nosso dom.
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Vocês sempre procuraram explorar  

a socioeducação]de várias formas diferentes; 

então, a cada encontro, tinha atividade 

que atendia a um gosto diferente. 

Através da pintura, fotografia, 

de música, poesia... 

Então, tinha gosto para tudo ali. 

A visita do projeto quebrava a rotina 

monótona daquele lugar, se tornou uma 

válvula de escape daquela realidade. 

Melhorava a convivência e A comunicação 

entre nós, era um dia especial. 

E num lugar onde o relógio anda pra trás 

e o tempo é rei, eu nem sentia o tempo 

passar nas atividades! Que raridade.

Adolescente da Uism, 
relato de uma menina 

no Grupo Focal

Adolescente 
da Uism, 
texto de 

uma menina

Traçados do tempo

Na história, as coisas não aconte-
cem em linha reta. Pessoas, olha-
res e acontecimentos paralelos 
dão vida à nossa memória cole-
tiva (que não é estática). Cada 
pessoa movimenta lembranças 
que constituem narrativas múlti-
plas. Aqui vai uma versão. 

os encontros
PARTE 2
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Em 2007, o Inesc, com o apoio da 
Kindernothilfe (KNH), inicia o processo de 
formação com estudantes, ou seja, nasce a 
ação que mais tarde passou a se chamar pro-
jeto Onda – Adolescentes em Movimento pelos 
Direitos. Essa era uma estratégia para a ins-
tituição colocar os pés no território e traba-
lhar direto com adolescentes na formação em 
direitos humanos e orçamento público. Depois 
de fermentar o que viria a ganhar corpo como 
metodologia do projeto Onda com diferen-
tes grupos periféricos mobilizados em escolas 
públicas do Distrito Federal, compreendemos 
ser importante trabalhar com sujeitos em uma 
situação ainda mais afastada de uma vida em 
cidadania: adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa de internação.

Em 2010, começamos o trabalho 
no então Centro de Atendimento Juvenil 
Especializado (Caje)1, seguindo os passos já 
iniciados nas escolas públicas. Na ocasião, 
foi muito tranquilo assegurar que meninas e 
meninos participassem juntos das atividades. 
As turmas eram em torno de 20 adolescentes. 
Naquele momento, contamos com a contribui-
ção da professora Lila Sardinha, que ministrou 
oficinas de fotografia tanto nas escolas quanto 
no Caje.

1 O Caje foi uma unidade de internação do DF, situ-
ada em uma região nobre de Brasília. Foi alvo de de-
núncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos 
em 2006. Dentre as inúmeras violações de direitos 
e problemas apontados, destacavam-se os seguin-
tes: a superlotação, o desrespeito aos padrões para 
a aplicação de medidas socioeducativas e a inade-
quação dos serviços de atendimento médico e das 
atividades pedagógicas. Foi desativado em 2014.

PRIMEIRA FASE

As mesmas oficinas que realizávamos nas 
escolas foram desenvolvidas no Caje, provo-
cando debates com adolescentes, que sempre 
nos trouxeram novas percepções sobre a rea-
lidade (a sociedade, os afetos e as relações de 
poder).

Os debates ora fluíam, ora emperravam. Já 
saímos bastante frustradas/os de uma ofi-
cina de comunicação que nos pareceu impro-
dutiva, mas quando gravamos o programa de 
rádio em um estúdio profissional, todo o con-
teúdo fluiu na voz do menino mais quieto na 
formação. Depois de aulas com a Mara Régia, 
radialista feminista apresentadora do pro-
grama Viva Maria, da EBC, conseguimos gravar 
o programa das/os adolescentes nos estúdios 
da Radioweb com profissionais delicadíssimos, 
respeitosos e discretos. O programa “Liberdade 
é Oportunidade”2 acabou conquistando o ter-
ceiro lugar no prêmio 9ª Bienal Internacional de 
Rádio, no México, em 2012.

2 O conteúdo do programa de rádio pode ser 
acessado na íntegra em: http://onda.inesc.org.
br/2013/03/08/programas-elaborados-no-antigo-
-centro-de-atendimento-juvenil-especializado-ca-
je/.

No Caje, fizemos teatro, fotografia, pintura, vídeo, rádio e 
revista, como modo de entrar em temas mais complexos. 
Discutimos, além dos temas básicos, a reforma do sistema 
político pela via da democratização ao poder, o mesmo tema 
debatido nas escolas públicas pelo projeto Onda.

Envolver adolescentes na comunicação é fundamental 
para a formação em direitos humanos. Ser capaz de ler a rea-
lidade, criticar as notícias e produzir a própria mídia promove 
a habilidade de tecer análises mais consistentes e de difundir 
suas vozes, tão omitidas pela mídia convencional. Portanto, é 
a partir dessa compreensão que um dos nossos princípios é a 
educomunicação.

SEGUNDA FASE Em 2015, iniciamos um longo diálogo com a Secretaria da 
Criança, responsável pelas medidas socioeducativas à época, 
para uma nova etapa do projeto. Com apoio da Petrobras, tive-
mos um novo desenho de projeto, mas na mesma linha de for-
mação. Naquele momento, renovamos a parceria com a KNH. 
Decidimos coletivamente levar a experiência para a Unidade de 
Internação de Santa Maria (UISM), onde, junto com a Secretaria 
de Educação, foi definido que o nosso público seria todas as 
adolescentes da ala feminina (sentenciadas), a fim de desen-
volver as atividades no próprio módulo, decisão que valeu para 
os anos de 2015, 2016 e 2017. O novo cenário nos permitiu e 
nos provocou a somar, aos conteúdos que já desenvolvíamos, 
as questões de gênero, voltadas aos direitos, à identidade e à 
violência contra a mulher.

Em 2016, as meninas, após aprenderem sobre como 
se estrutura uma pesquisa, construíram uma que foi apli-
cada junto às/aos adolescentes da unidade e que ver-
sava sobre como funcionava a escola. O resultado da 
pesquisa gerou um boletim importante, que denun-
ciava a situação irregular com relação à escolarização. 
O Núcleo de Ensino (Nuen) não atendia regularmente a todas/
os as/os adolescentes, nem assegurava aulas todos os dias, 
muito menos um turno completo. O que se alegava era a falta 
de efetivo para levar todas/os as/os adolescentes para as aulas. 
Independentemente do motivo, as meninas compreendiam a 
situação como violação do direito à educação. 

DE 2015 a 2017

DE 2007 a 2014

http://onda.inesc.org.br/2013/03/08/programas-elaborados-no-antigo-centro-de-atendimento-juvenil-especializado-caje/
http://onda.inesc.org.br/2013/03/08/programas-elaborados-no-antigo-centro-de-atendimento-juvenil-especializado-caje/
http://onda.inesc.org.br/2013/03/08/programas-elaborados-no-antigo-centro-de-atendimento-juvenil-especializado-caje/
http://onda.inesc.org.br/2013/03/08/programas-elaborados-no-antigo-centro-de-atendimento-juvenil-especializado-caje/
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Naquele ano, o tema do projeto para todos 
os grupos era o direito à educação de quali-
dade; sendo assim, a questão vivida por elas foi 
problematizada no boletim. O documento con-
tribuiu com uma decisão do Ministério Público 
(MP) de exigir que se garantisse que a escola 
contasse com aulas todos os dias como prio-
ridade para todas/os as/os adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa no 
Distrito Federal. E com um detalhe: o boletim 
escrito por elas foi anexado ao documento emi-
tido pelo MP3. Além disso, uma menina em par-
ticular elaborou sozinha um questionário, que 
foi aplicado ao público pelo Inesc via internet. 
O seu objetivo era conhecer e discutir a visão 
que a sociedade tinha delas. Com as respos-
tas, a adolescente escreveu o artigo “Como 
você me imagina?” para a edição nº 6 da revista 
Descolad@s4,5.

3 O conteúdo do boletim pode ser acessado na ínte-

gra em: http://onda.inesc.org.br/wp-content/uplo-

ads/2015/11/BOLETIM_05_SANTA-MARIA-UISM.pdf.

4 Revista do Inesc criada e produzida por adolescen-

tes de escolas públicas (teve seis edições).

5 O conteúdo da revista pode ser acessado na ínte-

gra em: http://onda.inesc.org.br/wp-content/uplo-

ads/2017/03/Descolados2016_Revista_web_.pdf.

Naquele período, foram realizadas muitas 
rodas de conversa com uma professora univer-
sitária, com estudantes, ativistas pelos direitos 
humanos, agentes culturais, uma promotora 
pública e gestores, que complementaram a for-
mação e contribuíram para o desenvolvimento 
do diálogo e da negociação. Numa conversa 
com o então secretário da Criança, as adoles-
centes explicitaram a demanda pelo fim da 
revista vexatória, o que foi atendido no ano de 
2018, com a compra de um scanner corporal 
para cada unidade de internação. Sabemos que 
essa é uma reivindicação histórica de familiares, 
jovens, conselhos de direitos, do sindicato e de 
outros segmentos da comunidade socioeduca-
tiva, mas as vozes das meninas, somadas, mais 
tarde, às dos meninos do projeto, que também 
fizeram esse pedido, foram muito importantes 
para a conquista.

Em 2016, firmamos parceria com o Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente do DF (CDCA-DF), 
a partir de um termo de fomento com recursos do Fundo 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF. Além disso, 
permanecemos com o apoio da KNH. Com o projeto Vozes 
da Cidadania, estendemos a iniciativa para outras unidades 
de internação: Recanto das Emas (UNIRE) e São Sebastião 
(UISS) (ambas só atendem meninos). Essa extensão se daria 
por um ano, duração do apoio do CDCA. Naquele ano, as ofi-
cinas ganharam novos contornos, com a chegada da educa-
dora Ravena do Carmo e dos educadores Markão Aborígene 
e Webert da Cruz, todos jovens das periferias do Distrito 
Federal e agentes culturais. Além de aprofundarem os deba-
tes, os três estabeleceram uma relação de muita empatia 
com os adolescentes. 

Entramos na era do rádio, sob a batuta da Cláudia Maciel. 
As meninas escreveram roteiros e gravaram programas de 
rádio. Falaram de afetividade e dos direitos da criança e do 
adolescente. Entrevistaram a juíza da Vara de Execução de 
Medidas Socioeducativas do DF (VEMSE/DF). Conversaram 
com uma mulher trans, com artistas, com gestores públicos... 
Dedicaram músicas para as suas quebradas, para seus afetos 
e seus amores. Naquele momento, começamos a estreitar 
relações com o Nuen da UISM, cuja escola vinculante é o 
Centro Educacional 310, de Santa Maria. A parceria potencia-
lizou ações culturais na UISM, assim como debates em torno 
de temas relativos aos direitos humanos. Gravamos o CD 
“Entre o Sonho e a Saudade”, produzido a partir do Festival 
de Música, concebido e encabeçado pelo professor de histó-
ria Francisco Celso, que desenvolve com a equipe uma série 
de atividades formativas em direitos humanos. 

TERCEIRA FASE DE 2016 a 2018

http://onda.inesc.org.br/wp-content/uploads/2015/11/BOLETIM_05_SANTA-MARIA-UISM.pdf
http://onda.inesc.org.br/wp-content/uploads/2015/11/BOLETIM_05_SANTA-MARIA-UISM.pdf
http://onda.inesc.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Descolados2016_Revista_web_.pdf
http://onda.inesc.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Descolados2016_Revista_web_.pdf
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Os materiais produzidos passaram a ter 
uma arte mais afinada com as suas lingua-
gens. Naquele momento, surgiu uma “ten-
dência estética”, que chamamos de “Para 
Além das Algemas”. Mais do que um livro 
de poesias, “Para Além das Algemas” inau-
gurou um modo de divulgar o olhar das/
os internas/os, chamando a atenção para 
suas poéticas literárias e imagéticas. O ato 
de fotografar passou a ser incorporado de 
forma mais regular: um instante de mãos 
soltas, cabeça erguida e caminhada pela 
unidade, acompanhada por educadoras/
es e agentes, sempre com autorização da 
VEMSE. Constituiu um momento raro para 
as/os adolescentes, que puderam, então, 
transitar pelas unidades fora do roteiro-pa-
drão. Muita alegria e sensibilidade. 

Em 2017, organizamos uma audiên-
cia pública centrada no olhar e na fala das/
os adolescentes. Após tudo acertado, com 
autorizações judiciais para a participação 
das/os adolescentes e uma grande articula-
ção organizada, a Secretaria da Criança fez 
um gesto para impedir a participação das/os 
internos, tanto como sujeitos de fala quanto 
como público. Convidamos a compor a 
mesa, então, um jovem e uma jovem que 
já haviam cumprido a medida socioeduca-
tiva de internação, que fizeram discursos 
importantes. Outras pediram a fala e deixa-
ram seus recados explicitamente perante o 
público e as autoridades presentes. Depois, 
foi difícil explicar para as/os adolescentes 
o motivo de sua não participação na audi-

ência pública, que, por sinal, havia sido ela-
borada com, por e para elas e eles. Naquele 
ano, também ganhamos, em parceria com 
o Nuen, uma etapa do prêmio Itaú Unicef 
(etapa local), com premiação em dinheiro 
para projetos de organizações da sociedade 
civil em parceria com escolas públicas.

Foi naquele período que introduzimos 
a formação em mediação de conflitos. Um 
diálogo interessante com a Bárbara Diniz e 
Christiane Benedetto, que trouxeram novas 
percepções sobre como interpretar confli-
tos e lidar com eles sem o uso da violên-
cia. Ainda no mesmo ano, com recursos da 
premiação, levamos aulas de dança com 
a professora Louise Lucena: uma esco-
lha de oficina feita pelas próprias meni-
nas. Conseguimos fazer uma coreografia 
que juntava meninas e meninos, embora os 
ensaios nem sempre fossem juntos.

Uma importante conquista se deu em 
2018. Após um tempo de maturação da 
ideia, conseguimos implementar o Conselho 
do Projeto Onda na UISM, com a representa-
ção de todos os segmentos da unidade e de 
adolescentes (uma menina e um menino), 
tendo sido escolhidos no âmbito de seus 
respectivos grupos. Embora breves, as suas 
participações foram bem importantes, 
mesmo que, em determinado momento, 
possam ter sido mais tímidas. Ela e ele cri-
ticavam metodologias e analisavam as 
participações das/os colegas, indicando 
caminhos.

Como era uma perspectiva muito nova, estávamos 
na expectativa dos resultados e, em alguns momentos, 
o grupo adulto compreendia ser importante não haver a 
participação de adolescentes, por se tratar de temas mais 
sensíveis. A experiência durou o tempo daquela gestão na 
unidade. 

Naquele ano, ganhamos o prêmio Itaú Unicef, etapa 
nacional, pelo projeto Onda, nessa parceria com a escola 
da Unidade de Internação de Santa Maria, o que viria a 
contribuir para a contratação de um educador para acom-
panhar meninas e meninos que terminassem o cumpri-
mento da medida socioeducativa. 

Foi a vez do projeto Vozes da Cidadania 2, com uma 
nova parceria e um novo recurso, que teve como dura-
ção um ano. É importante explicar que os recur-
sos do CDCA foram pontuais, mas a ação no socioe-
ducativo continuou com o apoio de outras parcerias. 
A unidade com a qual sempre mantivemos a par-
ceria foi a UISM. Naquele período, com mais recur-
sos, a equipe ganhou novas colaboradoras. 
Entraram Thaywane e Eulla, substituindo Ravena 
e Markão, que havia sido incorporado à equipe do Inesc, 
abrindo uma vaga no projeto Vozes. Naquele momento, 
a Dyarley, assessora técnica do Inesc, passou a partici-
par dessas formações com maior regularidade, trazendo 
uma contribuição muito especial. O processo pedagógico 
ganhou uma riqueza ainda maior, com as atuações sensí-
veis das três: Thay, Eulla e Dy. 

Com toda a equipe, o processo de elaboração do livro, 
parte da coletânea “Para Além das Algemas”, agora passou 
a incorporar uma complexa dinâmica de conselhos edito-
riais em cada unidade, que funcionavam como grupos de 
trabalho, que analisavam fotos e textos, discutiam crité-
rios e selecionavam as imagens e as poesias para o livro. 

DE 2019 a...QUARTA FASE
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Com a mesma complexidade, foi criada 
coletivamente a campanha “Nóis Também é 
Humano”, que tinha como objetivo mostrar 
à sociedade as qualidades, as sensibilida-
des e as competências das/os adolescentes 
em cumprimento de medida socioeduca-
tiva. Como parte da programação do pro-
jeto, realizamos o “Dia de Cuidar de Quem 
Cuida”, um momento de extrema delicadeza 
para confortar e fortalecer as famílias, geral-
mente representadas pelas mães, tias, avós 
e madrinhas. Foi o momento em que con-
tamos com a colaboração da Paola Antony, 
que entrou delicadamente nas unidades 
para ensinar e produzir programas de rádio 
com as/os adolescentes: uma interação 
muito afetuosa, que resultou em programas 
de rádio bem interessantes6. Algumas uni-
dades receberam oficinas de rádio; outras, 
de vídeo – conduzidas pelo arte-educador 
Abder Paz. O desafio para essa linguagem é 
sempre filmar omitindo qualquer traço de 
identificação das/os jovens.

6 Os programas de rádio podem ser aces-

sados na íntegra em: https://drive.

google.com/drive/folders/1ktH_ejLPVAh_

G0es33nYxy704DmImSA?usp=sharing.

Com os recursos do prêmio Itaú Unicef 
(etapa nacional), equipamos a UISM com 
um salão de beleza, para atender a uma 
demanda de profissionalização, assim como 
adquirimos insumos (esmaltes, xampu, con-
dicionador...) e jalecos, toucas, máscaras e 
luvas. O mais importante, no entanto, foi a 
contratação de um educador para acompa-
nhar quem – do âmbito dos projetos Onda 
e Vozes da Cidadania – tinha terminado de 
cumprir a medida. Essa iniciativa tem os 
objetivos de: estimular a matrícula das/os 
adolescentes em escolas das suas comuni-
dades; identificar, sugerir e ajudar na inscri-
ção em formações profissionalizantes ade-
quadas para cada jovem; contribuir para a 
formação artística e cultural das/os ado-
lescentes que sinalizam interesse na área; 
envolvê-las/os em atividades comunitárias, 
culturais e políticas da cidade; além de dar 
suporte para o atendimento a demandas 
urgentes, articulando soluções com parcei-
ros e com a rede comunitária (pública e pri-
vada), como, por exemplo, o fornecimento 
de cestas básicas e outros auxílios. Além do 
esforço para conquistas cidadãs, é impor-
tante dizer que o educador e a equipe se 
tornaram referências de confiança e afeto 
a quem recorre quando quer simplesmente 
conversar.

Em 2020, nosso trabalho foi impactado pela pandemia da 
Covid-19. Passamos de um trabalho presencial para um traba-
lho remoto, o que ainda se mostra profundamente desafiador. 

Iniciamos o ano fazendo uma complexa avaliação do pro-
jeto Onda, conversando com adolescentes, jovens e profissio-
nais das políticas públicas, por meio da técnica de Grupo Focal, 
em reuniões virtuais.

Diante da pandemia e do aumento preocupante do nível de 
empobrecimento das famílias, buscamos recursos internacio-
nais para oferecer uma bolsa temporária, que denominamos de 
Inesc Solidário. Contribuíram para essa ação a agência alemã 
Pão para o Mundo (PPM) e a KNH.

Ainda no contexto da pandemia, iniciamos o projeto Conexão 
de Escritas Periféricas (CEP), que seria um modo de não perder 
o vínculo com adolescentes aprisionadas/os. Essa ação consta 
de uma troca de cartas entre adolescentes das comunidades 
do Paranoá e do Itapoã com aquelas/es que ainda estão em 
cumprimento de medida. As trocas revelam sonhos e desejos 
de fazer amizade, tendo como pano de fundo apenas o encon-
tro. O ato infracional, nesse momento, fica do lado de fora. São 
simplesmente meninas e meninos dialogando por escrito sobre 
seus afetos. 

Com tantas pessoas, histórias, reflexões e registros, percebe-
mos que deveríamos compartilhar essa caminhada para inspi-
rar e motivar outras pessoas a dar passos fora do script; afinal, 
se repetirmos o que está estabelecido, jamais avançaremos na 
direção de nossas utopias. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ktH_ejLPVAh_G0es33nYxy704DmImSA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ktH_ejLPVAh_G0es33nYxy704DmImSA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ktH_ejLPVAh_G0es33nYxy704DmImSA?usp=sharing
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 A primeira impressão foi aquela 

velha desconfiança, mas depois 

a gente viu que era confiável, 

que podia conversar sobre coisas 

que aconteciam dentro 

do próprio módulo 

e outros assuntos. 

Desenvolvemos muito mais do que 
as oficinas aqui descritas. Embora tivés-
semos um percurso previsto no planeja-
mento da equipe, cada grupo nos condu-
zia por suas motivações, seus interesses 
e suas necessidades. Trabalhamos com o 
direito à educação, com pesquisa, com o 
tema da violência e muito mais. Em cada 
oficina, cuidávamos de mostrar um artigo 
do ECA, do Sinase, da Constituição de 88, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação... 
e de deixá-los visíveis no espaço de for-
mação. Tivemos que mergulhar mais a 
fundo em temas como racismo em uma 
das unidades, em gênero na outra. Um 
grupo levou as/os educadoras/es a um 
processo de escrita de poesias. Essa ação 
culminou com a produção de uma coletâ-
nea com três livros, que contou com par-
ticipação de todas as unidades de inter-
nação com as quais trabalhávamos: UISS, 
UNIRE, UISM e UIP. Portanto, o caminho 
é dado pelas pessoas e a equipe de edu-

cadores dialoga com essas demandas.  
O nosso cuidado está voltado para asse-
gurar que haja um encadeamento entre os 
temas, para propiciar um acúmulo gradual 
que faça sentido.

Aqui, compartilhamos um pedaço da 
caminhada a partir das oficinas que con-
sideramos importantes, aquelas que ano a 
ano são realizadas, mesmo com mudan-
ças e adaptações. A ideia é compartilhar a 
experiência com quem tenha interesse na 
metodologia, com o cuidado de se obser-
var como uma oficina dá sequência e se 
vincula às próximas. 

O que apresentamos a seguir não 
está numa sequência pedagógica, pois 
os caminhos entre uma experiência e 
outra foram diversos. O importante é 
observar, na experiência, como fazer a 
ligação entre um tema e outro e pos-
sibilitar um amadurecimento gradual e 
coletivo. A escolha pela educação eman-

72

cipatória nos faz mirar nas possibilidades concretas de mudanças. 
Deste modo, nunca economizamos esforços para promover diálo-
gos com as/os gestores. Com isso, tantos assuntos foram trazidos aos 
debates! Dentre eles, como melhorar a escolarização; como levar ati-
vidades de esporte, arte e cultura para as unidades; o fim das revistas 
vexatórias; a relação com o Judiciário; e o espaço de expressividade.

Mesmo que o percurso pedagógico possa mudar, a depender do 
grupo e da unidade, o Inesc investe no caminho da formação, que obje-
tiva a incidência política por um lugar melhor para se viver, seja esse 
lugar a unidade de internação, a casa, a rua, a escola, a cidade ou o 
país. Portanto, a primeira informação compartilhada é a de que todas 
e todos nós somos sujeitos de direitos, independentemente da idade, do 

local onde vive, da cor, da orientação sexual, do gênero etc. Esse saber se 

faz essencial para que adolescentes marcadas/os por trajetórias de exclu-

são se sintam parte da sociedade e queiram contribuir para a sua (re)

construção.

Aos poucos, os temas de cada oficina vão colaborando para firmar 

esse entendimento e também a compreensão de que as/os jovens inte-

gram um grupo ou vários grupos (territoriais, de raça, de gênero, de vivên-

cia socioeducativa...) e que, portanto, o respeito deve existir de forma 

mútua (para mim e para o outro). O caminhar educa para relações mais 

éticas, de compartilhamentos e elaborações conjuntas – entre as/os pró-

prias/os adolescentes, muitas vezes rivais de guerras urbanas. Tudo isso 

até chegar ao ponto da prática cidadã e comunitária de luta por direitos 

humanos – para si, mas principalmente para a coletividade.

 

Adolescente da Uism, 
relato de uma menina 

no Grupo FocalAtividade de 

acolhimento. 

A Escola é Nossa 

por Direito, 2019.

Foto: Webert da Cruz
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parte 2 nossos encontros
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 Foto: Milena Argenta  Foto: Webert da Cruz
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Chegar a um novo grupo é sempre desa-
fiador, pois é desconhecida a ambientação 
dada, como foi o processo de mobilização e 
escolha de cada adolescente. A seleção ficava 
por conta de cada unidade, a partir de crité-
rios construídos entre a equipe de educado-
res do projeto Onda ou do Vozes da Cidadania 
e as/os profissionais de cada unidade. O fato 
é que sempre nos preparamos com entu-
siasmo, responsabilidade e amorosidade, 
que são mais do que adjetivos ou palavras 
quando alguém atravessa as grades.

Ao iniciarmos a primeira etapa do pro-
jeto Vozes da Cidadania, passamos a semana 
fazendo contatos com as direções e equipes 
(GESP, GSEG, especialistas e Nuen), organiza-
mos os materiais pedagógicos, preparamos 
o lanche e, um tanto nervosas e nervosos, 
imaginamos a execução, o encantamento e 
a resposta afirmativa para a continuidade da 
oficina, pois só participam jovens que real-
mente se sintam à vontade e dispostos.

Naquele primeiro dia, foi diferente: ao che-
garmos à unidade, soubemos do baixo efe-
tivo de agentes socioeducativos e que não 
seria possível o deslocamento de um grupo 
para a participação na oficina. O nervosismo 
do primeiro encontro deu lugar à tristeza.

Mas nos lembramos de que, num pro-
cesso educativo, não há planejamento per-
feito, uma vez que a construção do saber é 
coletiva e não segue uma linha reta. Neste 
sentido, provocamos a unidade, pois gos-
taríamos de conhecer os adolescentes que, 
naquele momento, estavam em banho de sol 
e, como trouxemos lanche, gostaríamos de 
compartilhá-lo com eles.

Assim, fomos de módulo a módulo, dese-
jando um bom dia, nos apresentando, dizendo 
o porquê de estarmos ali. Apresentar-se e 
dizer qual é a sua quebrada sempre desper-
tou os olhares: muitos que aparentavam des-
confiança logo identificavam-se e soltavam 
um “como tá a quebrada?” ou “conhece tal 
pessoa?”.

Como somos uma equipe de periféricos, 
é importante preparar-se emocionalmente, 
pois ali não identificamos o conceito frio de 
sujeito de direitos, mas nos encontramos 
com vizinhos, com a criança que corria na 
rua, com o adolescente que apostava uma 
ficha no fliperama. E esse dia foi assim. De 
arrepiar.

Lanchamos juntos, sentamos no chão 
do pátio juntos, conversamos sobre rap 
juntos. Conhecemos mais adolescentes do 
que poderíamos acompanhar. Infelizmente, 
dadas as normas da unidade, nossas con-
dições e nossa disponibilidade diária, não 
seria possível acolher todos. Porém, fize-
mos daquele curto momento o mais provei-
toso possível: tentamos deixar gotículas de 
esperança, acreditando nas potencialidades 
daquelas pessoas.

Acolhemos, mas também queremos ser 
acolhidos, o que, por vezes, demora alguns 
encontros.

Acolhimentos

...Quem está ali está 

sempre muito desconfiado quando 

chega algo novo.

   ...Eu lembro da minha primeira impressão. 

Eu falei: ‘esse pessoal é tudo 

é louco e tal, todo mundo muito alegre’. 

Como eu era muito fechada, era muito mais na 

minha..., eu falava: ‘ôxe, esse povo é tudo 

doido, tudo rindo aí do nada’. Aí, eu comecei a 

ter mais uma noção, comecei a interagir; aí, 

eu fui entender. Todo mundo louco. 

A loucura combina.

Adolescente da Uism, relato 
de uma menina no Grupo Focal

Adolescente da Uism, 
relato de uma menina 
no Grupo Focal
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É importante ritualizar uma apresenta-
ção da equipe e das nossas intenções para 
que meninas e meninos sejam introduzi-
dos no novo grupo com cuidado. É preciso 
saber quem são as educadoras e os educa-
dores, construir confiança e elos imprescindí-
veis para a caminhada pedagógica. O relato a 
seguir ilustra o nosso modo de chegar.

Ocupamos a biblioteca da unidade, um dos 
espaços coloridos – se não o único – daquela 
instituição. E como é importante proporcionar 
um espaço bonito, acolhedor, colorido! 

Dispomos as cadeiras em círculo para que 
pudéssemos nos enxergar e, naquele primeiro 
momento, nós os recebemos com um sor-
riso e um aperto forte de mão. No centro da 
sala, havia fotos e produções do projeto, fan-
zines, revistas, CDs etc. A imagem os convida, 
os motiva. Antes de qualquer salve, os adoles-
centes estavam lá folheando, lendo, tentando 
identificar as fotos, as quebradas.

Passado esse momento, nós os convida-
mos a se levantarem e caminharem pela sala, 
observando as frases no chão. Espalhamos 
diversas rimas conhecidas do rap e do funk 
brasileiros. Utilizamos composições de grupos 
como Racionais MCs, Visão de Rua, Facção 
Central, Atitude Feminina, Pacificadores, 
entre outras e outros artistas. Pedimos para 
que escolhessem uma das frases e se apre-
sentassem, informando seus nomes, suas 
idades, suas cidades, o que sabiam daquela 
atividade e por que escolheram aquela frase.  
 
 

7 Uma das frases/rimas disponibilizadas na roda.

Mas nunca, nunca perguntamos o motivo de 
estarem ali. Isso é um fator primordial, pois 
não interessa o que os trouxe, mas os cami-
nhos possíveis.

Essa atividade requer zelo, pois infeliz-
mente nos deparamos com adolescentes não 
alfabetizados ou com dificuldade de leitura. 
Logo, é importante sinalizar que os adolescen-
tes podem escolher frases ou imagens para se 
apresentarem.

“O sistema tem que chorar, mas não com 

você matando na rua. O sistema tem que 

chorar vendo a sua formatura”. 

“Apologia ao Crime”, Facção Central, 

20017

Temos a honra de contar com a educadora 
Ravena do Carmo na equipe, que nos ensina 
e nos inspira. E, naquela semana, em especial, 
ela participou de uma matéria que foi ao ar 
em um programa televisivo de alcance nacio-
nal e logo foi reconhecida pelos adolescen-
tes. Ravena expressa a síntese desse caminho 
possível, uma adolescente que foi do Caje à 
primeira colocada no vestibular da UnB e que 
retornou à unidade como educadora.

Essa atividade tem como objetivo extrair 
os sonhos e as vozes muitas vezes silenciadas 
desses adolescentes, e as frases de rap dialo-
gam com isso, com a escrita, com a força da 
palavra.

Apresentação da equipe 

às/aos adolescentes

Partimos para a próxima atividade. Utilizamos papel-cartão preto, 
afixado na parede, com o adolescente sentado de perfil, próximo ao 
cartão, e um data-show iluminando e formando a sombra do rosto 
do adolescente no papel. É importante inseri-los em cada etapa da 
formação, seja afixando o papel-cartão na parede, seja fazendo o 
contorno da sombra, recortando.

Após todos os desenhos e recortes, pedimos para os adolescen-
tes escreverem num balão de diálogo (como aqueles das histórias em 
quadrinhos) o que eles gostariam de gritar para o mundo, quais eram 
os seus sonhos, seus amores, o que esperavam. É importante pre-
pararmo-nos, pois surgem frases negativas. Acolhemos todas, o que 
é interessante para comparar expectativas com o final do processo.

Com todas as apresentações finalizadas, sinalizamos que está-
vamos ali justamente para ouvi-los e ampliar suas vozes. Nós nos 
despedimos com um abraço, enquanto ouvíamos um lindo: “Vocês 
são diferentes: nos abraçam, nos tratam com respeito e não têm medo. 
Obrigado”.
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Todos os encontros são precedidos por um acolhimento, 
que deve promover um clima de partilha de afetos, mas que 
também introduz o tema a ser tratado, por meio de músi-
cas, jogos ou diálogos. O acolhimento objetiva trazer foco 
e criar um clima favorável, já que, muitas vezes, as/os ado-
lescentes estão mais agitadas/os, angustiadas/os ou disper-
sas/os, o que nem sempre dá certo.

O momento de lanchar é muito especial e também é 
uma forma de acolhimento, às vezes conturbado demais, 
mas é uma oportunidade para a organização do grupo, com 
a divisão de tarefas. O cuidado com a qualidade nutricional 
dos alimentos é observado constantemente, assim como 
o sabor e a variedade. Sempre houve tentativas de levar 
comida para os quartos, o que acabava gerando confusão 
depois. Mas o importante é que o lanche é um afeto que 
vem de fora. Leva alegria. 

Trabalhamos com, pelo menos, duas pessoas, dividindo 
as responsabilidades entre distribuir a lista de presença e 
os materiais e realizar a condução pedagógica. Geralmente, 
uma pessoa faz os registros do dia, embora todas/os tenham 
seus diários de campo e relatórios pessoais. Muitos relatos 
desta sistematização são oriundos dos diários de campo.

Todas as oficinas são encerradas com destaque ao que 
se aprendeu no dia, além de uma breve avaliação. A des-
pedida, para as/os adolescentes voltarem para os módu-
los, é um momento de manifestação de afeto e geralmente 
ocorre com palavras e gestos de agradecimento lado a lado.

acolhida e 

o lanche

condução 

das oficinas

Encerramento
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AS 
OFICINAS

 Foto: Webert da Cruz
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Contextualização 

A oficina surgiu inspirada no Teatro 
do Oprimido, de Augusto Boal. A ideia 
vem da criação coletiva de persona-
gens. Transportamos a atividade do 
teatro para a pintura. Por meio de gran-
des artes, extraem-se histórias compos-
tas por contribuições particulares. Cada 
história é problematizada no campo dos 
direitos humanos de crianças e adoles-
centes. Todas trazem elementos para 
que sejam relacionados a algum direito, 
sobre o qual se deve conversar bastante. 
Com esta atividade, as/os adolescentes 
se soltam para falar e debater questões 
relacionadas às suas realidades, mas sem 
expor situações pessoais. Aos poucos, a 
oficina foi ganhando mais complexidade, 
a partir da necessidade de se introdu-
zirem novos debates, como os relacio-
nados à sexualidade e à identidade de 
gênero, por exemplo. É importante que 
seja uma das primeiras, pois introduz 
conceitos básicos.

Objetivos

 Compreender que crianças e adoles-
centes são sujeitos de direitos e dialo-
gar sobre os direitos humanos de meni-
nas e meninos.

 Conhecer os princípios do ECA a partir 
da diferença entre situação irregular 
(paradigma do Código de Menores) e 
proteção integral (fundamento do ECA).

 Conhecer alguns princípios dos direi-
tos humanos.

 
Duração     2 encontros de 3 horas.

Observações  

É possível trabalharmos com materiais 
mais simples; no entanto, sempre opta-
mos por um suporte grande e por tintas 
mais chamativas (acrílicas) para estimu-
lar e surtir um efeito bonito.

No transcorrer da oficina, escreve-
mos algumas características a serem 
sorteadas em cada grupo e, aos poucos, 
um personagem nasce: idade (sempre 
adolescente); cor/raça (preta, indígena, 
branca, amarela e parda); gênero e iden-
tidade de gênero (menina, menino, 
menino trans, menina trans); um direito 
violado (direitos listados no artigo 4º do 
ECA, tais como: alimentação, lazer, edu-
cação, saúde, dignidade, respeito, convi-
vência familiar e comunitária...).

OFICINA DE 
DIREITOS HUMANOS 1
“Bonecos Coletivos”  1 papel panamá para cada grupo

 Um conjunto de papéis panamá 
cortados em tamanhos variados – 
geralmente, levamos o papel panamá 
para ser cortado em uma gráfica, para 
facilitar (em torno de 28 cm x 16 cm 
e alguns com 31 cm x 16 cm – nada 
muito preciso) 

 Cada pedaço de papel panamá cor-
tado tem uma palavra escrita 
que se refere a uma parte do rosto: 
olho / boca / nariz / sobrancelha / 
orelha. Obs.: se algum grupo tiver 
mais de 5 pessoas, podemos acrescen-
tar “queixo”

 Lápis para cada pessoa

 Borracha para cada grupo

 Tinta acrílica (com todas as cores)

 Pincéis de diferentes espessuras

 Pequenos rolinhos de tinta

 Pratos descartáveis para 
     espalhar a tinta

 Potes para água

 Pincel atômico preto

 Tesoura grande

 Cola

 Exemplares do ECA 
    (se for possível, um para cada)

 Foto: Webert da Cruz

Materiais
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1 Após a acolhida, dividir a turma em gru-
pos de, no máximo, 5 pessoas.

2 Sortear nos grupos os papéis panamá 

cortados (com os nomes escritos de uma 
parte do rosto no verso). Cada pessoa do 
grupo pega um. Aqui, é importante que, 
ao escolherem, as pessoas não vejam o 
que está escrito até que se peça.

3 Quando todas e todos tiverem recebi-

do seus papéis panamá, elas e eles vão 
ler o que está escrito no que receberam. 
Ex.: olho, boca, nariz...

4 A orientação agora é a de olhar para 

a/o colega do lado esquerdo. Todos serão 
observados. Em seguida, a tarefa é dese-
nhar aquela parte, ocupando o tamanho 
do papel panamá recebido (o nariz da/o 
colega à esquerda, por exemplo). Obser-
vação: para desenhar o nariz e a orelha, 
o papel deve estar na posição vertical; 
para desenhar olho, boca, sobrancelha, 
o papel deve estar na horizontal. É mui-
to importante tentar ocupar o espaço do 
papel. Enquanto elas e eles ainda estão 
desenhando, passamos por cada grupo 
com papéis para o sorteio das caracte-
rísticas de gênero/identidade de gênero 
(menina, menino e toda a variedade pos-
sível). Em seguida, sorteamos raça/cor e, 
depois, idade.

 

5 Assim que terminam os desenhos a 
lápis – inspirados nas/os colegas –, pas-
samos para a pintura de cada parte – 
que deve estar coerente com o que foi 
sorteado (descobrimos, assim, que fazer 
os contornos com canetão preto realça a 
pintura e é prático).

6 Enquanto elas e eles pintam, passa-
mos o último sorteio, que é um dos direi-
tos constantes no artigo 4º do ECA. Esse 
será o direito violado do personagem.

7 A partir daí, elas e eles começam a 
contar uma história, que pode ser de 
uma menina negra de 16 anos que teve a 
sua dignidade ameaçada ou de um me-
nino branco trans de 17 anos que teve 
um problema na escola... Tudo depende 
dos sorteios.

 

DIA 1

 
8 Destacamos que é importante que 
os personagens sejam da região, para 
facilitar uma possível identificação.

9 Paralelamente à criação da história, 
elas e eles vão montando o persona-
gem – cortando cada parte pintada e 
colando-a no papel panamá grande. As 
partes que faltam (contorno do rosto, 
cabelo, outro olho...) são pintadas dire-
tamente na base. 

10 Como não dá para concluir o traba-
lho, finalizamos o dia conversando um 
pouco sobre a experiência e arruma-
mos coletivamente a sala.

Uma observação importante é que, 
a depender do objetivo que se quer 
alcançar, não é necessário que haja 
o sorteio das características. As/os 
educadoras/es podem optar pela 
escolha espontânea do grupo. Nós 
comumente realizam os sorteios para 
garantir a diversidade nas histórias. 

 
 
 
1 Após uma acolhida com uma música 
inspiradora, conversamos um pouco so-
bre a experiência anterior.

2 Cada grupo sabe o que é necessário 
para terminar as histórias e as pinturas. 
Normalmente, há uma pessoa que gosta 
de escrever e se entusiasma com a his-
tória, assim como há outra que prefere 
pintar. Damos um tempo para a conclu-
são da tarefa, estimulando que todas 
e todos participem de todas as etapas, 
bem como que aproveitem bem o tem-
po.

3 Ao concluirmos os personagens, 
apreciamos ‘as/os novas/os adolescen-
tes’ entre nós. É o momento de apresen-
tarem as pinturas e contarem a história 
de cada personagem, alguns com muitas 
dores, outros com alegrias, mas sempre 
histórias diferentes umas das outras, 
uma vez que se conectam à realidade vi-
vida por aquelas/es que as escreveram.

4 Ao ouvirmos todas as histórias, vol-
tamos a nos sentar em roda e só então 
distribuímos o ECA para cada adolescen-
te. Perguntamos-lhes se as histórias ali 
elaboradas se parecem com as da vida 
real e como deveria ser se os direitos ti-
vessem sido garantidos conforme esta-
belece o artigo 4º do Estatuto, que deve 
ser lido em voz alta por uma/um adoles-
cente voluntária/o.

passo a passo
DIA 2
passo a passo
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 Foto: Márcia Acioli
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5 Depois, nós as/os provocamos, para 
que falem o que lhes vem à cabeça ao 
ouvirem a expressão “situação irre-
gular” (qualquer coisa) e, em seguida, 
o que lhes vem à cabeça quando ou-
vem “proteção integral”. Comentamos 
os resultados coletivamente. A ideia 
é entender um pouco as concepções 
vigentes ainda hoje sobre o que é ser 
criança e adolescente em termos das 
políticas públicas.

6 Ao mesmo tempo, apresentamos 
um pouco da história da conquista 
dos direitos das crianças e dos ado-
lescentes, deixando visível a diferença 
entre o ECA e o Código de Menores. 

7 O debate seguinte é uma provoca-
ção para que pensem o seguinte: para 
quem são os direitos? Quais são os di-
reitos mais importantes? Há um direito 
sem o outro? E introduzimos conceitos 
como universalização dos direitos, in-
terdependência, exigibilidade. É im-
portante que o diálogo esteja sempre 
conectado com as histórias dos perso-
nagens que foram construídos. 

8 Terminamos os trabalhos com uma 
conversa e uma avaliação sobre o que 
aprenderam e sobre o processo.

 

Desafios e surpresas
 

Certamente, as histórias são inspi-
radas em suas vivências. Certa vez, 
em um dos primeiros encontros com 
as meninas, veio a história inteira 
de uma delas na personagem indí-
gena. A história veio com detalhes de 
uma violência muito grande experi-
mentada pela personagem. Ficamos 
muito sensibilizadas e pudemos 
compreender o contexto do qual 
brotou o ato infracional.

 Foto: Webert da Cruz

 Foto: Webert da Cruz
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Contextualização 

Precisávamos discutir os temas 
da violência e dos direitos com um 
grupo de adolescentes de escolas 
públicas. Resolvemos partir da com-
preensão do que seria humanidade 
para, então, construir o conceito de 
direitos e depois o de violência. Já 
no contexto da socioeducação, o 
debate foi inspirador para pensar-
mos nas relações de um modo geral.  

Objetivos

 
 Construir coletivamente 

o conceito de humanidade.

 Construir coletivamente 
o conceito de direitos humanos.

 Construir coletivamente 
o conceito de violência. 

Duração  1 encontro de 3 horas. 

OFICINA DE 
DIREITOS HUMANOS 2
“Mapa de gente”  

 Um grande ‘tapete’ de papel pardo

 Folhas de papel pardo separadas

 Caixas de giz de cera

observações

Antes de tudo, é preciso unir 
as folhas de papel pardo para 
formar um grande ‘tapete’ no chão. 
É bom deixar o ambiente preparado 
para receber as/os adolescentes 
com tudo pronto.

 Fotos: Webert da Cruz

Materiais
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1 Após a acolhida, reunimos todas/os em 
torno do ‘tapete’ de papel pardo no chão e 
convidamos adolescente por adolescente 
para que deitem, enquanto as/os outras/
os desenham seus contornos com pincel 
atômico. Cada contorno deve tocar e so-
brepor o contorno da/o outra/o, forman-
do um grande emaranhado de gente.

2 Depois, cada adolescente deve escre-
ver, simultaneamente, nos espaços entre 
os desenhos, ‘coisas’ ou atributos que 
pertencem à humanidade – vale tudo: 
corpo, cabelo, pele, cultura, casa, liberda-
de, raiva, fé, amor, sexo, comida... É im-
portante provocar o máximo de palavras 
– sem censura.

3  Em seguida, deve-se orientar que cada 
adolescente escolha uma cor que a/o re-
presente e comece a colorir com giz de 
cera os pedacinhos formados pelo emara-
nhado de corpos. É importante que a sua 
cor seja uma só.

 
 

5 Ao se apreciar aquele emaranhado de 
cores e de palavras sobre a humanidade, 
deve-se perguntar: a) se todas/os se veem 
ali representadas/os; b) sobre quais pa-
lavras mais chamam a atenção; e c) com 
quais palavras elas e eles se identificam. 

6 Após o diálogo, divide-se a turma em 
pequenos grupos. O comando seguinte 
é criar, a partir daquele ‘mapa de gente’, 
um conceito: o que é humanidade?

7 Partilha com uma escuta atenta.

8 A próxima provocação é a seguinte: 
a partir daquele conceito de humanidade, 
o que seriam os direitos humanos?

9 Nova partilha.

10 Por fim, perguntamos o que é 
violência.

11 Na última partilha, deve-se conver-
sar sobre o processo de aprendizagem. 
Tentamos, então, construir e evidenciar 
os consensos.

Desafios e surpresas
São várias as surpresas, mas registramos aqui duas 

que nos impactaram. Um menino, ao debater após 
a atividade, ressaltou que a humanidade é “um con-
junto de diferenças” – o que é muito interessante, uma 
vez que considera igualmente as particularidades e a 
dimensão universal da existência humana. Ou seja, o 
conjunto remete ao que é comum, mas também agrega 
diferenças, o que dá destaque às peculiaridades.

A outra surpresa foi o conceito de um grupo de 
meninas: “pessoas de diferentes culturas, religiões, 
etnias, raças, pensamentos, atitudes, personalidades, 
estilos, cores e corpos”. 

Para outro grupo, de adolescentes de escola, os 
direitos humanos são “os direitos que garantem as 
nossas existências plenamente” e a violência seria 
“tudo o que impede a minha existência”.

passo a passo

 Foto: Webert da Cruz
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Esta oficina surgiu com o intuito de conhe-
cer a história das quebradas do DF, identifi-
car as desigualdades e as exclusões e obser-
var onde e como os direitos se realizam ou 
não em suas comunidades. A ideia principal é 
trazer as suas comunidades para o centro de 
nossos olhares, mirando-as à luz dos direitos 
humanos. Como a nossa experiência é locali-
zada nos territórios do Distrito Federal, toda 
a contextualização das oficinas se dá nesse 
mapa.

 
 

 Provocar uma reflexão sobre a dicotomia 
entre o centro e a periferia, a dependência 
para o trabalho e o acesso às políticas públi-
cas.

 Contribuir para que as/os adolescentes 
possam reconhecer suas quebradas como 
territórios onde os direitos devem se realizar.

 Provocar uma reflexão sobre as causas 
das desigualdades sociais.

        1 encontro de 3 horas.

 Mapa do Distrito Federal (DF) 

 Papel amarelo ou dourado em   
          formato do “avião” de Brasília

 Mapa da desigualdade 
          (organizar as falas do teatro)

 Projetor ou computador 
          com entrada HDMI

 Fita adesiva

 Post-its coloridos

 Barbante

 Lápis de cor

 Papel pardo

 Pincel atômico

 

Materiais

Onde está 
a sua quebrada?

1 Deve-se iniciar com cada adolescente e 
educador/a falando de onde veio e de onde 
a sua família veio.

2 Onde está a sua quebrada? Num gran-
de mapa do DF impresso (imprimimos em 
banner para conseguirmos utilizá-lo em ou-
tras oficinas), cada adolescente tenta se lo-
calizar em relação às suas quebradas do seu     
território. Cada pessoa coloca seu nome em 
um ‘post-it’ e prega o papel adesivo na ci-
dade em que mora. Depois que todo mun-
do está localizado, cada participante fala do 
seu território, explicitando:

 
1  O que significa o nome da sua cidade? 
Conhecemos a história da nossa que-
brada? 

2. O que tem de massa (legal)?

3. E o que não é tão massa? 

3 O que existe no Plano Piloto (no “avião”, 
desenho do mapa de Brasília) e que não 
existe nas quebradas? Devem-se discutir 
temas como meritocracia, desigualdade so-
cial, racismo institucional, território e direito 
à cidade, no dado momento. 

 
 
 

1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8G0W0pglx2s. Acesso em: 26 de setembro de 2021.

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SWzgypTsIKo. Acesso em: 26 de setembro de 2021.

4 Ainda em círculo, é feita uma exposição 
sobre a construção de Brasília, com fotos 
históricas: crianças trabalhando na cons-
trução, primeiras imagens de Ceilândia etc.

Deve-se colocar a música: “Vejam Vocês”, 
de Pedro Pondé1.

Essa canção possibilita reflexões sobre a 
desigualdade de acesso a direitos, sobre 
os poderes políticos e sobre os estereó-
tipos construídos em relação às pessoas 
que moram nas periferias. Além disso, 
trata de injustiças sociais, violências e 
racismo. Atenção ao trazer ao debate o 
tema sobre as contradições das igrejas 
cristãs mencionadas nas músicas.

5 Debater após a música.

6 Assistir, em seguida, ao filme: “Rap, 
O Canto da Ceilândia” (2005), de Adirley 
Queiroz.2

O filme é um diálogo com quatro consa-
grados artistas do rap nacional: X, Jamaika, 
Marquim e Japão. Todos os artistas são 
moradores da Ceilândia, cidade adminis-
trativa do Distrito Federal. O documen-
tário mostra a trajetória desses rappers 
no universo da música e faz um paralelo 
com a construção da cidade onde moram. 
Podemos conversar sobre territórios de 
resistência e sobre a cultura enquanto fer-
ramenta de denúncia contra violências e 
de anunciação de novas visões advindas 
da quebrada pela quebrada. 

 

OFICINA DE 
TERRITÓRIO 1
“nossa quebrada”

passo a passo

contextualização

Objetivos

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=8G0W0pglx2s
https://www.youtube.com/watch?v=SWzgypTsIKo
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Depois de assistirmos ao filme, deve-
-se discutir sobre o histórico das Regiões 
Administrativas (RA) do DF. É importante 
relatar a origem do Recanto das Emas, de 
São Sebastião, da Estrutural, de Ceilândia, 
de Samambaia etc. (lugares localizados na 
periferia e onde a maioria das/os adoles-
centes em privação de liberdade reside). 
Após isso, as/os adolescentes se organi-
zam em grupos, para que produzam um 
projeto de transformação da quebrada, 
podendo partir de ideias já concretizadas 
ou de novas possibilidades que dialoguem 
com a atualidade. Em seguida, apresentam 
suas propostas para o grande grupo.

7 Encerra-se a atividade com a música: 

“Nordeste Daqui”, do grupo de rap Quadri-
lha Intelectual, que conta sobre desigualda-
de social. 

Em grande parte das oficinas reali-
zadas, as/os adolescentes tiveram difi-
culdade em localizar a sua quebrada no 
mapa do Distrito Federal. Inclusive, isso 
se tornou parte da oficina: onde está a 
sua quebrada? Essa compreensão espa-
cial diz muito sobre acessos e não aces-
sos às políticas públicas.

Diversas vezes, Planaltina foi confun-
dida com Ceilândia, devido à extensão 
territorial.

Muitas/os adolescentes em cumpri-
mento de medida socioeducativa no 
Distrito Federal não conhecem a capital 
do país, apesar de morarem tão perto de 
Brasília. Entretanto, sabem na pele como 
é viver sem acesso às políticas públicas 
em suas quebradas. Explorar essa relação 
é importante, uma vez que também for-
talece a ideia de construirmos mídias pró-
prias sobre nossos contextos territoriais. 

Desafios e surpresas

Contextualização:

Após discussão sobre os territó-
rios do DF e a Região Integrada de 
Desenvolvimento (RID), entramos para 
a história que produziu a exclusão. 
Muitas famílias são oriundas dos tra-
balhadores que construíram Brasília e 
não tiveram direito à moradia, nem tra-
balho. Foram expulsos do centro, uma 
realidade que causa muita dor até hoje.  

Objetivos:

 Apresentar historicamente, a partir 
do ponto de vista dos trabalhadores 
e das trabalhadoras, a construção de 
Brasília. 

 Evidenciar como se deu a expulsão 
dos povos das áreas mais nobres. 

 Discutir o direito à cidade.

 
   Duração:   1 encontro de 3 horas.

 Fita crepe

 Mapa do DF

 Mapa da desigualdade / banners

 Papel pardo

 Lápis de cor

 Imagens impressas

 Pincel atômico

OFICINA DE 
TERRITÓRIO 2
“a cidade é uma só?”

 Lousa branca ou flip chart

 Pincel para lousa

 Caixa de som

 Notebook

 Data show

 Impressão de banner do DF 
           (ou do estado ou da cidade)

 Fotos: Webert da Cruz

 Foto: Webert da Cruz

contextualização

Objetivos

Duração

Materiais
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1 Conduzir o jogo: “Casa, Morador, Agefis” 
(Agência de Fiscalização do DF) – adaptação 
de um jogo infantil.

 A pessoa educadora, ao centro, comanda o 
grupo, que será dividido em trios. Cada inte-
grante receberá uma função: dois formarão 
com as mãos dadas uma casa e o morador 
ficará dentro. Quando o/a educador/a falar 
“Agefis”, o grupo deverá montar outro trio. 
A cada ordem, vai se acelerando a dinâmica.

 O objetivo do jogo, além da integração da 
turma, é refletir sobre a habitação como 
um direito à moradia e estimular a reflexão 
acerca da política de derrubada de ocupa-
ções etc. Após o jogo, é importante estimu-
lar as/os participantes a partilharem suas 
impressões.

2 Conforme elas e eles falam, o/a educa-
dor/a deve sistematizar as palavras-chave 
em tarjetas e pregá-las nas paredes.

3 Exibir o filme: “A Cidade é uma Só?”, de 
Adirley Queiroz1. A produção é ceilandense, 
gravada nas ruas do Sol Nascente (periferia 
da periferia do DF), e versa sobre ocupação e 
grilagem de terra, passando por um período 
eleitoral (logo, reflete a participação social 
etc.).

4 Meu mapa! O/a educador/a deve provocar 
as/os adolescentes sobre suas impressões e 
a respeito de cenas que chamam a sua aten-
ção (por exemplo: quais são as propostas po-
líticas de campanha do protagonista do filme 
durante sua candidatura e quais são as dos 
políticos da sua cidade?). 
 
 

1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vVlqCVKdlxA. Acesso em: 26 de setembro de 2021.

5 Momento rolezinho.

 Após o debate que reflete sobre o tema dos 
trabalhadores expulsos do centro (Brasília), 
a pessoa educadora entrega pedaços colori-
dos de barbante às/aos participantes, inda-
gando-lhes o seguinte:
 
1. Para ir ao cinema, qual percurso você 
faz?

2. Para ir ao parque, qual percurso você 
faz?

3. Qual quebrada das/os participantes do 
projeto é mais longe da sua?

4. Para chegar até lá, o que você deve 
fazer?

Com os barbantes, as/os participantes deve-
rão criar caminhos no mapa, ligando suas 
quebradas a tais direitos. Com isso, partimos 
para o segundo estágio de reflexão sobre o 
território.

6 A educadora ou o educador questiona: 

1. Sua cidade possui hospital? É bom? 
Quantos médicos negros o atenderam?

2. Sua cidade possui universidade pública? 
Quem de sua família é graduada?

3. E sua cidade? Qual é a história dela?

7 Encerramento.

 Peça que tais perguntas sejam debatidas 
nos módulos e que, durante a semana, as/
os adolescentes sistematizem a prática, 
respondendo:
 
1. Quantas vezes sua cidade apareceu de 
forma positiva na mídia?

2. Quantas vezes sua cidade apareceu de 
forma negativa na mídia? 

 

8 O conteúdo levantado é retomado 
no encontro seguinte, no início da 
próxima oficina, que deve ser de 
comunicação. 
 
Existe um marco ao se pensar sobre 
os direitos humanos atrelados aos 
territórios nas oficinas, pois os corpos 
das/os adolescentes são existências 
muitas vezes criminalizadas e são alvos 
de muitas das violências impostas 
pelo sistema sociopolítico do Brasil. 
Descobrir essa existência política pode 
despertar muitas reflexões sobre os 
porquês dos problemas sociais e a 
quem interessa tudo isso. 

Filmes e atividades mais lúdicas, variadas com oficinas com mais passo 
a passo, podem fortalecer as possibilidades de entrada nos temas apre-
sentados. Nesta oficina, o filme consegue provocar o debate para conclu-
sões a respeito do projeto de país que estamos vivendo e qual queremos 
construir. A questão dos vínculos positivos na quebrada também é algo 
importante a evidenciar em oficina, pois dialoga na proposta de também 
valorizarmos toda a vida, a luta e a cultura existentes nas periferias. 

passo a passo

Desafios e surpresas

 Foto: Webert da Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=vVlqCVKdlxA
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 Foto: Ana Flávia Flôres

Contextualização: 

As meninas da UISM expressavam cotidiana-
mente as violências sofridas por serem meninas, 
sendo que muitas delas motivavam o ato infra-
cional como reação ao estupro ou à violência per-
petrada por seus companheiros. Todas revelavam 
histórias muito dolorosas: uma tinha uma bala 
alojada no corpo (tiro recebido de seu namorado) 
e a maioria havia vivenciado violências domésticas 
das mais variadas. Uma jovem nos relatou ter tes-
temunhado a morte da mãe, vítima de seu compa-
nheiro. Realizamos esta oficina em dois contextos, 
ambos muito interessantes: um só entre meninas 
e outro entre meninas e meninos. Em determinado 
momento, precisamos tratar das relações afeti-
vas, já que entre as meninas as relações amoro-
sas estavam gerando tensões. Chamamos, então, 
uma roda de conversa para falar sobre amor. 
 
Objetivos:

 Construir coletivamente leituras sobre 
relações de gênero.

 Provocar um olhar sobre diversidades 
de gênero.

 Compreender algumas causas das violências 
de gênero.

 Pensar em como superar as violências e 
conquistar relações igualitárias.

 
Duração:    2 encontros de 3 horas

 

 2 conjuntos de papel pardo 
emendados para caber um corpo 
(4 folhas para cada)

 1 folha de papel pardo 
e pincel atômico para anotações

 Revistas, tesoura e cola 
 

OFICINA DE GÊNERO
“Leitura de Corpos”.

1 Acolhida.

2 Iniciamos com duas grandes folhas de 
papel pardo coladas no chão (folhas emen-
dadas o suficiente para caber um corpo), 
distantes uma da outra. 

3 Dividimos o grupo.

4 A depender do objetivo do debate, o de-
senho no chão pode ser de uma menina 
(um contorno, a partir do qual se realiza-
rão as reflexões) ou de menino. A proposta 
pode ser desenvolvida com um grupo de 
meninas, um grupo de meninos ou um gru-
po misto. Teremos, então, duas meninas ou 
uma combinação (menina + menino; meni-
no + menino), conforme o contexto e a di-
reção do debate.

5 Escolhemos, então, quem deita no papel 
pardo (uma ou um adolescente por grupo) 
e as/os demais adolescentes desenham 
seu contorno com pincel atômico. 

6 Cada grupo deve buscar, nas revistas, 
palavras ou imagens que serão recortadas 
e coladas nas partes do “corpo” (de papel) 
que o grupo achar que melhor se relacio-
nam. 

7 Estimulamos o máximo de palavras e 
imagens. A ideia é encher os “corpos”. Fica 
melhor quando é preenchido cada pedaci-
nho do “corpo”. Cada grupo com o seu.

 
 

8 Muitas meninas colam imagens referen-
tes à dor e à violência na altura do sexo. A 
ideia aqui não é escrever, mas buscar nas 
revistas essas imagens e palavras. A busca 
por palavras na revista demanda atenção e 
suscita algumas surpresas; portanto, é dife-
rente de escrever, pois a resposta pode sair 
“no automático”.

9 Fazemos um fechamento em roda e 
explicamos que finalizaremos a oficina no 
segundo encontro. Todas/os colaboram 
para arrumar o espaço e guardamos os 
materiais.

 

No dia seguinte, após uma acolhida, 
a gente aprecia o que foi feito e avalia se 
precisa preencher mais. O importante é 
que cada grupo se concentre no seu tra-
balho, evitando olhar e comentar o do 
outro grupo. Uma vez que seja necessá-
rio, os grupos recebem um tempo (a com-
binar) para concluir os “corpos” de papel. 

1 Uma vez concluídos os trabalhos inicia-
dos no dia anterior, trocamos os “corpos” 
de grupo. A tarefa agora é “ler” os “corpos” 
de papel.

 
2 Cada grupo deve descrever na folha re-
cebida o que compreendeu sobre a história 
de vida, as dores e as alegrias da ‘menina’ 
ou do ‘menino’ que lhe foi entregue.

DIA 1
passo a passo

DIA 2 passo a passo

contextualização

Objetivos

Duração

Materiais
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 Foto: Márcia Acioli

 Foto: Márcia Acioli

3 Podemos então introduzir perguntas, 
compreendendo que ‘aquela pessoa’ (no 
caso da UISM, decidimos ficar só com me-
ninas na primeira vez) é alguém da sua fai-
xa etária: 

1. Que alegrias essa menina expressa? 

2. Que dores ela já sofreu? 

3. Quais são as suas forças? 

4. Quais são as suas fragilidades? 

5. Por que ela viveu tais violências? 

 

4 Depois, cada grupo apresenta o que 
apreendeu da sua ‘menina’. As duas meni-
nas já são bem conhecidas pelos dois gru-
pos.

5 Após a apresentação, acontece o debate 
focado no fato de serem daquele gênero: 

1. O que aparece em comum entre as 
personagens? 

2. Por que é comum? 

3. É possível ser diferente? 

4. Há um único jeito de ser menina? 

 

6 O grupo acaba conduzindo o debate 
para algumas conclusões. Anotamos os 
aprendizados e deixamos o texto exposto 
como material pedagógico.

Desafios e surpresas 

Na Uism, fizemos a atividade nos dois formatos: um 
só com meninas e outro com meninas e meninos. Ambos 
deram debates muito ricos. Na segunda oficina (turma 
mista), havia uma menina trans no grupo, o que deu um 
toque especial ao debate final, a partir do qual se chegou 
à conclusão da importância do respeito às diversidades. 
Com as meninas da UISM, os resultados foram os seguin-
tes: as imagens de sangue e de violência apareceram em 
torno do sexo; as imagens de poder, nas mãos, nos braços 
e no cérebro; as bocas falavam ou gritavam coisas impor-
tantes; e muita sensibilidade no útero, com bebês ou um 
símbolo de maternidade. O interessante é que as diferen-
ças entre elas apareciam nas suas escolhas por imagens 
ou palavras, mas todas as escolhas, mesmo diferentes 
entre elas, compunham a “nova menina”, que “nascia” aos 
poucos. No final, ficamos bem impactadas.

O importante é que elas explicitaram um discurso que 
dá visibilidade às suas experiências. Sobre um dos traba-
lhos, uma adolescente comentou: “Essa menina tem pouca 
idade, mas vivência de adulta”.
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Sou preto, favelado, 

mas para os brancos sou acusado. 

Inocentado! Eu tenho 

a minha verdade. 

Eu sei quem sou!!!

Adolescente da UISM, 
relato de uma menina 

no Grupo Focal

Versos de 

adolescente da UIP

Uma situação de racismo vivida pela colega gerou 

muita retaliação. Uma vez, a agente chamou ela 

de ‘negra abusada’. A menina retrucou, e elas 

foram parar na delegacia. A menina foi meio 

que processada por ameaça e ficou um mês de 

castigo, sem poder sair do quarto, sem receber 

visita, ‘cobal’1, nada. Ela, sendo a vítima, acabou 

sofrendo uma retaliação. A menina recorreu. 

Ela processou a agente por racismo e, mesmo que 

pudesse ter dado em nada, ela ainda foi atrás. 

Ela não quis deixar barato uma situação.

1 Veja o significado do termo na seção: 

“Glossário de quebrada”. 

Contextualização:

O conceito de racismo – que não busca-
mos pré-definir, mas sim construir coletiva-
mente com as/os adolescentes durante as 
oficinas – é tratado de uma maneira muito 
séria e acolhedora pelo projeto Vozes da 
Cidadania. Estamos falando sobre a identi-
dade de adolescentes que sabem quem são, 
mas que necessitam de referências e espa-
ços para escuta e expressão. Quando nos 
aprofundamos nesse tema, num contexto 
no qual as/os adolescentes são majorita-
riamente negras e negros, emerge, durante 
os encontros, um cenário de narrativas de 
experiências que é particular e subjetivo de 
cada indivíduo, mas que, ao mesmo tempo, 
enquanto pessoas negras, nos aproxima e 
nos convida à organização dos nossos corpos. 

 

Observações:

Por meio da poesia e da fotografia, pudemos abordar temas do dia a dia e 
da individualidade das/os adolescentes. Desenvolvemos espaços que tiveram 
como prioridade a valorização da expressão e a reivindicação de cada sujeito. 
Para isso, utilizamos a escrita, a fala, o desenho, a fotografia. No dia 1, assistimos 
a um filme que abordava temas como: genocídio dos povos originários, pessoas 
pretas escravizadas, racismo, revoluções no Brasil protagonizadas por pessoas 
pretas e crise hídrica. No dia 2, realizamos uma prática de fotografia para com-
preendermos outras maneiras de se expressar, de ler o mundo e falar sobre ele. 
No dia 3, trouxemos uma atividade para compreender o que é poesia. Já no dia 
4, finalizamos a oficina com uma prática e com construções coletivas e indivi-
duais de poesias. 

Sendo assim, convocamos – para esta 
sequência didática – um conjunto de ativida-
des que chama a conhecer a ancestralidade e 
a história do povo preto, trazendo elementos 
(pela poesia e pela fotografia) que nos indig-
nam e nos envolvem para a transformação 
social, para o olho no olho e o fim da guerra 
entre os irmãos.

 

 

 Possibilitar espaços de diálogo, 
escuta e reflexão sobre o racismo.

 Conhecer um pouco da história 
do povo negro no Brasil.

 Contribuir para que as pessoas 
negras ali se reconheçam como tais.

 Estabelecer uma conexão com 
quem veio antes, com suas ancestralidades.

Duração:    4 encontros de 2 horas cada. 

OFICINA DE RACISMO 1
“Sou Preto, Sou Favelado”

 Foto: Webert da Cruz

contextualização

Objetivos

Observações

Duração
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1 Acolhimento.

2 Apresentação do filme: “Uma 
História de Amor e Fúria” (2013), de 
Luis Bolognesi – uma animação bra-
sileira que retrata a trajetória de um 
homem que está vivo há 600 anos. 
Ele participa de diversas épocas 
marcantes do Brasil e vivencia vários 
personagens que lutavam por justiça 
em épocas diferentes. 

Desafios e surpresas
O filme traz uma narrativa que dificilmente encon-

traremos nos livros didáticos utilizados em salas de 
aula. Decidimos trabalhar com esse filme porque ele 
traz informações relacionadas à história do Brasil, 
do povo negro e dos direitos humanos. Durante a 
passagem do filme, foram surgindo questionamen-
tos sobre o período da escravidão e reações como 
“eu não tô acreditando que isso aconteceu…”. A linha do 
tempo é uma excelente ferramenta, que nos permite 
organizar nossas ideias, olhar para uma síntese do 
passado e do presente e projetar vislumbres para o 
futuro, além de apontar elementos que se refletem 
no nosso dia a dia, na realidade de cada participante. 
Um tema que chamou muito a atenção durante a 
realização da atividade surgiu no momento em que o 
filme fala sobre a falta d’água no futuro. Assim, pega-
mos esse tema e trabalhamos conceitos sobre nas-
centes, desmatamento e agronegócio. 

Referência de apoio

 “Uma História de Amor 

e Fúria” (2013), de Luis 

Bolognesi. Disponível em:

https://www.youtube.com/

watch?v=7Hnyga2PPzY&t=1496s 

3 Construção de uma linha do tem-
po baseada nos marcos históricos 
apresentados no filme e discus-
são. Para a construção da “linha do 
tempo”, utilizou-se uma cartolina, 
na qual, com a ajuda de um pincel, 
o/a educador/a vai organizando, por 
data, os marcos históricos e definin-
do o que significa cada um, junta-
mente com as/os adolescentes.  
 
Durante a construção, debatemos 
em conjunto aspectos importantes 
de cada participante.  
 

4 Encerramento.

1 O que me chama a atenção? 
(pergunta que inicia a atividade).

 Com a ajuda de uma máquina 
fotográfica digital, cada adoles-
cente tirou uma foto de algo que 
chamou a atenção em outra/o 
adolescente e, em seguida, respon-
deu em tarjetas à pergunta: “o que 
é fotografia?”. 

2 Prática: identificando significa-
dos e expressões. 

 Dividiu-se a turma em grupos. 
Cada grupo recebeu três painéis 
de fotos, cujo objetivo era retratar 
em palavras ou frases o que a foto 
queria dizer e o que o fotógrafo 
quis expressar. Ao final, realizamos 
a apresentação e avaliamos. 

 

3 Apresentação dos grupos. 

  Cada grupo apresentou, sinte-
tizado num cartaz, suas inter-
pretações sobre as 3 imagens 
recebidas. 

4 Encerramento.

Desafios e surpresas
A prática da fotografia promove uma boa 

participação das/os adolescentes, pois lidar 
com a câmera é algo que motiva a participação. 
Na dinâmica inicial de tirar foto da/o colega, 
em sua grande maioria foram fotos do rosto 
e, em alguns momentos, tivemos que conter 
algumas brincadeiras. As/os adolescentes 
ainda possuem muita dificuldade de elogiar 
ou demonstrar alguma atitude de carinho em 
relação a outras/os adolescentes. Trabalhar 
com a fotografia, do ponto de vista racial, 
contribuiu muito para a autoestima, de modo 
que as/os adolescentes passaram a se ver e 
se aproximar, olhar para suas estéticas e seus 
fenótipos e admirá-los, vendo o quanto são 
bonitos e especiais. 

DIA 1 DIA 2
passo a passopasso a passo

https://www.youtube.com/watch?v=7Hnyga2PPzY&t=1496s
https://www.youtube.com/watch?v=7Hnyga2PPzY&t=1496s


Adolescente da UIP,  
texto de um menino
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1 Acolhimento. O que é poesia?

 Iniciou-se a atividade com uma per-
gunta, a fim de saber se as/os adoles-
centes gostam de poesia. Em seguida, 
perguntamos para as/os adolescentes 
se elas/es gostam de rap e se sabem o 
que ele significa e de onde vem. Para 
ajudar no debate, dialogamos acerca 
da história e do surgimento da poesia 
marginal. 

2 Apresentação da música: “Hat Trick”, 
de Djonga.2 

 O videoclipe traz um personagem ne-
gro, que tem a cara pintada de branco, 
de modo que, durante a música, ele 
tenta negar suas origens. O final é mui-
to emocionante e traz elementos para a 
discussão sobre o que é o racismo. 

3 Discussão de trechos da música. 

 Distribui-se para cada adolescente um 
trecho da música do Djonga e, a partir 
de sua própria interpretação, cada ado-
lescente diz o que entendeu da canção. 

2 Disponível em: https://www.youtube.

com/watch?v=dGLAZ2izDiY. Acesso em: 26 

de setembro de 2021.

Desafios e surpresas 

Os slams foram muito bem rece-
bidos, principalmente porque traziam 
a temática do racismo. Temas como 
o embranquecimento e padrões de 
beleza apareceram, assim como sobre 
violência policial. Foi um momento de 
surgimento de diferentes narrativas 
de experiências, de identificação com 
histórias e construção de possibilida-
des. A poesia marginal é uma excelente 
ferramenta pedagógica para trabalhar-
mos esses temas e outros mais que 
permeiam a periferia e a vida de uma 
pessoa negra. 

4 Apresentação de slams e discussão. 

 Naquele momento, apresentamos o 
slam enquanto uma proposta de ex-
pressão poética atual, que tem ocupado 
as ruas como um grande movimento 
das juventudes. Foram passados 3 víde-
os, que traziam as temáticas de racismo, 
machismo e saúde mental. Após cada 
vídeo, discutimos os temas, buscando 
identificar elementos que possibilita-
vam também uma discussão racial.

Quando eles falavam sobre racismo, 

sobre a pele escura e defendiam esse povo, 

eu ficava impressionado, porque também sou um 

jovem de pele escura e gostei muito do assunto.

 “Literatura e Poesia Marginal com ‘WJ & Said” (2017 
 (WJ & Said/Grito Filmes). Disponível em: https://youtu.be/wRcnrxRq2L4. 

 “Larissa Marques numa apresentação emocionante de slam” (2019) 
(Larissa Marques/Daniel GTR). Disponível em: https://youtu.be/3wwqWRoLV7Q. 

 “Slam Resistência Gustavo Marano” (2017) (Gustavo Marano/Gica TV). 
Disponível em: https://youtu.be/o66pShKdgRg. 

 

DIA 3
passo a passo

Referência de apoio

 Foto: Webert da Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=dGLAZ2izDiY
https://www.youtube.com/watch?v=dGLAZ2izDiY
https://youtu.be/wRcnrxRq2L4
https://youtu.be/3wwqWRoLV7Q
https://youtu.be/o66pShKdgRg
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Desafios e surpresas
O processo de construção da poesia 

é algo que requer um tempo. Expressar 
algo que lhe toca requer muita coragem. 
Após as oficinas de poesia, recebemos 
diversas produções que narravam sen-
timentos que foram surgindo depois de 
cada encontro, escritas no módulo ou 
após uma visita e um abraço apertado 
da mãe. 

1 Avaliando manchetes:

Distribuímos manchetes de jornais, 
noticiários, publicações em redes 
sociais e fotografias que abordavam 
diferentes temas, como: racismo, vio-
lência policial, acúmulo de riquezas, 
acesso à universidade, cultura, movi-
mento hip-hop, dentre outros. Pedimos 
para cada adolescente escolher o que 
deseja enquanto informação para utili-
zar na construção da poesia, que pode 
ser: uma frase, um desenho, uma foto-
grafia, uma música ou qualquer expres-
são que traga um significado. 

2 Construindo uma poesia:

Tratou-se de um momento livre 
de produção das/os adolescentes. 
As/os educadoras/es auxiliaram no 
processo de construção. Para isso, 
distribuímos lápis, giz de cera e 
folha colorida para a produção das 
poesias. 

4 Encerramento, com conversa sobre 
a atividade e uma breve avaliação.

As meninas negras da UISM, 
de um modo geral, tinham dificul-
dade de se assumir como tais e de 
reconhecer vivências do racismo, 
embora fossem muito comuns as 
agressões em decorrência da cor da 
pele. Queríamos uma abordagem 
que as ajudasse a mergulhar afeti-
vamente em suas raízes.

Naquele dia, duas meninas esta-
vam tristes, chorando bastante, por 
motivos diferentes. Houve a orien-
tação, por parte de uma agente, de 
que elas seriam obrigadas a partici-
par. Foi quando dissemos que, para 
nós, o projeto era por livre adesão. 

 
 
 

 Contribuir com 
o desenvolvimento 
da consciência de raça/cor.

 Provocar uma reflexão sobre as 
condições de vida das mães – em 
sua maioria, mulheres negras em 
trabalhos subalternizados. 

                        1 encontro de 2 horas.

 

 Caixa de som

 Músicas (que tragam 
conteúdo para a 
discussão sobre racismo) 

 Tecidos coloridos e 
tecido preto

 Tesouras

OFICINA SOBRE RACISMO 
COM MENINAS
“Cuido do Filho do patrão, 
Minha Filha tá Sozinha”

DIA 4
passo a passo

contextualização

Materiais

Objetivos

Duração
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parte 2 nossos encontros

1 Acolhida – a apresentação de cada 
uma se inicia na abertura da atividade, 
mas é diluída ao longo do encontro. 

2 A educadora pergunta qual é o tipo 
de música de que elas gostam e pede 
para que se apresentem com um 
trecho da música.

3 Coloca três músicas para elas 
escutarem e leva as letras das canções 
para cada menina. “Qual é o trecho 
destas músicas que te representa?”.

4 A educadora destaca um trecho  
que trata de uma mulher que, 
enquanto trabalha, pensa em sua filha, 
que está em casa. A maioria se viu na 
letra (“nossos corações nos levam às 
nossas mães”). 

Desafios e surpresas

Depois, nós nos colocamos em círculo, 
abraçadas, e a educadora falou do quanto 
aquele encontro foi sagrado e pediu um 
trecho de música para o momento – uma 
menina nos trouxe “Liberdade pra Dentro 
da Cabeça”, do Natiruts. Dyarley pegou o 
gancho e transformou esse trecho em lema.

Destacamos aqui trechos da música de 
Ellen Oléria que as provocaram afetivamente:

Antiga Poesia 
(a música)
De Ellen Oléria

“[...]
Cuido do filho 
do patrão, 
minha filha tá sozinha.
A mão tá no trampo, a mente tá 
na filha. 
[...]”. 

5 Entre uma música e outra, 
a educadora problematiza a relação 
entre a cor da pele e problemas sociais 
e pessoais, sempre com o corte de 
gênero. No momento, destacou 
a importância da música como 
resistência. 

6 A educadora ensina como fazer 
uma Abayomi – boneca de tecido 
sem costura – e conta sobre a história 
delas – bonequinhas de pano feitas 
com retalhos pelas mães que foram 
sequestradas da África. 

7 Finaliza-se a oficina com as 
meninas se presenteando com 
as bonecas.

passo a passo
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Trata-se de um momento para elas e 
eles conhecerem a organização do Estado 
e as possibilidades de participação e de 
incidência política, bem como para perce-
berem o poder das forças coletivas e do 
conhecimento como um dos principais 
instrumentos de luta.

 

 Compreender o significado de democra-
cia e a importância da representatividade 
nos espaços políticos.

                         
                         1 encontro de 3 horas. 

 Revistas

 Tesouras

 Cola

 Papel pardo

Materiais

1 Para discutirmos os temas de par-
ticipação, espaços, poder e democra-
cia, divide-se o grupo de adolescen-
tes em quatro grupos. Cada grupo 
responderá às seguintes perguntas: 

1. Tribos e galeras. Por que as 
pessoas se agrupam? O que fazem 
melhor quando juntas?

2. Território. Como se define um 
território? Quais são os territórios 
que vocês conhecem?

3. Poder. Como se define o poder? 
O poder é distribuído de forma 
justa entre homens e mulheres, ri-
cos e pobres, brancas e indígenas 
e negras, héteros e homos?

4. Democracia. O que é democra-
cia? Quais são os ambientes de-
mocráticos que vocês conhecem? 

2 As respostas às perguntas devem 
vir em formato de recortes e colagens 
em papel pardo. Feito o trabalho, cada 
grupo apresenta a colagem e a dis-
cussão feita sobre as perguntas.

3 Vídeo: “A Sub-Representação no 
Parlamento Brasileiro” (2015) (Inesc).1

  As/os educadoras/es trazem para 
o debate o tema sobre a sub-repre-
sentação no poder e a importância 
de uma reforma política que garanta 
a diversidade nos poderes públicos.

4 Espaços e ocupantes:

  As/os educadoras/es perguntam 
sobre a quantidade de pessoas que 
as/os jovens conhecem que ocupam 
determinados espaços de poder ou 
nenhum poder, a partir de algumas 
características. 

5 Perguntas: Quantas pessoas 
com as características (mulher, 
homem, branco, indígena, negro, 
jovem, homossexual, heterossexual) 
ocupam esse espaço?

6 Quantificar as respostas e discutir 
a partir do vídeo.

 

1 Disponível em: https://www.youtube.

com/watch?v=VEgQi2rejMo. Acesso em: 

26 de setembro de 2021.

OFICINA SOBRE 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
 
“Oficina de Direito à Participação 
e Sistema Político”

passo a passo

DIA 1
 Foto: Webert da Cruz

contextualização

Objetivos

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=VEgQi2rejMo
https://www.youtube.com/watch?v=VEgQi2rejMo
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 Mostrar como funciona o 
Estado brasileiro.

 Mostrar a importância da 
participação política.

 
 
 
 
 

 Papel pardo ou cartolina 

 Cola

 Tesoura 

 Revista 

 Canetinhas 

 Papel sulfite

1 “Chegança” com alguma brincadeira 
e para relembrar a oficina passada e 
os conceitos construídos.

2 Explicação sobre os poderes e 
seus espaços. As/os educadoras/es 
explicam os significados de República 
Federativa Presidencialista e dos Três 
Poderes.

“Como funciona o Estado brasileiro?”2

Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é uma República Federativa 
Presidencialista. Mas o que isso significa?

Primeiro, vamos entender cada uma dessas palavras. República é uma forma 
de governo no qual o chefe de Estado é eleito e tem mandato temporário. No 
Brasil, são quatro anos, com possibilidade de uma reeleição. Nela, o poder emana 
do povo; por isso, geralmente, as repúblicas são democracias.

Federalismo é uma forma de organização que distribui o poder central pelas 
unidades federativas, que são os estados e municípios (no caso do Brasil ), que 
contam com autonomia política. Dessa forma, as responsabilidades e competên-
cias na gestão dos serviços públicos, como educação, saúde, segurança etc., são 
divididas entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. 

Presidencialismo é quando o presidente é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, 
ou seja, o principal representante do país; e o chefe de governo, responsável por 
gerenciar as ações do Poder Executivo. Muito bem, agora, vamos entender como 
é a estrutura do Estado brasileiro. A União, ou seja, o conjunto de todas as unida-
des federativas, é dividida em três poderes, que são independentes e harmoniosos 
entre si: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo.

Cada poder tem funções específicas. O Legislativo é responsável pela elabo-
ração das leis. O Judiciário deve garantir a aplicação das leis e resolver os con-
flitos. E ao Executivo cabe a execução dos serviços públicos, como saúde, edu-
cação e transporte. Essa divisão clássica dos três poderes foi criada pelo filósofo 
Montesquieu, no século XVIII, e é usada em grande parte dos países do mundo. 

 
 

2 Texto adaptado a partir de artigo veiculado na publicação: “Participação Cidadã 

de Adolescentes: Guia Prático” (2016), de autoria das entidades Viração e Plataforma 

dos Centros Urbanos, com apoio do Unicef. Disponível em: https://issuu.com/por-

tfolio_viracao/docs/guia_participacao_final. Acesso em: 26 de setembro de 2021.

passo a passo

DIA 2
“Quebrando a Cabeça”

texto de apoio

 Foto: Webert da Cruz

contextualização

materiais

https://issuu.com/portfolio_viracao/docs/guia_participacao_final
https://issuu.com/portfolio_viracao/docs/guia_participacao_final
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Transportes: as prefeituras são res-

ponsáveis pelo transporte urbano, 

como os ônibus de linha. E o 

governo estadual, pelo transporte 

intermunicipal.

Coleta de lixo e iluminação pública: 

cabe aos municípios gerenciar esses 

serviços, bem como realizar a manu-

tenção de ruas e a pavimentação, com 

exceção das rodovias.

Impostos: os impostos garantem 

recursos para o funcionamento dos 

serviços públicos que atendem aos 

nossos direitos. 

Todas as esferas aplicam impostos.

 

8 O que significa participar?

Estamos aqui falando sobre par-

ticipação; então, nada mais justo do 

que saber o que a galera diz a respeito. 

Pergunte para as/os educandas/os o que 

significa participação para elas/es. Peça 

para escreverem uma carta, apresenta-

rem demandas para um deputado e dei-

xarem a reivindicação exposta na parede 

para a apreciação de todas/os. 

Exemplos de formas de participação: 
Leia com as/os adolescentes as seguin-

tes formas de participação no Estado.

A nossa Constituição Federal de 1988 

prevê uma série de formas e meca-

nismos para que possamos monitorar 

a ação das/os representantes eleitas/

os e participar da tomada de decisões. 

 
Manifestações e protestos: o direito 

à livre manifestação está garantido na 

nossa Constituição. E por meio delas 

nós podemos mostrar insatisfações e 

reivindicar nossos direitos.

Referendo: é uma espécie de eleição, 

por meio da qual o governo consulta 

a opinião do povo sobre uma lei apro-

vada. Em 2005, por exemplo, o governo 

realizou um referendo sobre o Estatuto 

do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), 

que proibia a comercialização de armas 

de fogo no Brasil.

3 Prepare com antecedência as peças 
de um quebra-cabeça sobre o Estado 
brasileiro em tarjetas com as palavras: 
Judiciário, Executivo, Legislativo e outras 
palavras que representem esses poderes 
(deputados, senadores, prefeitos, Ministé-
rio Público, ministros, juiz...).

4 Embaralhe todas elas e as entregue ao 
grupo. A primeira atividade será montar 
esse quebra cabeça e depois comparar 
com o que está na página.

O quebra-cabeça vai nos ajudar a visua-
lizar melhor a estrutura do Estado brasi-
leiro. Nele estão representadas as unida-
des federativas que formam o Brasil, os 
três poderes e as instituições que com-
põem cada poder, bem como os repre-
sentantes delas.

5 Quem faz o quê?

Nós já vimos que o Brasil é composto 
por diferentes esferas: municipal, esta-
dual, federal. Mas você sabe quais são as 
responsabilidades de cada uma? Saberia 
a quem reivindicar melhorias na segu-
rança pública, na educação, no trans-
porte? Conhecer as responsabilidades de 
cada esfera de governo é fundamental 
para que possamos exercer plenamente 
nossa cidadania. A primeira coisa que 
a gente deve saber é que, mesmo que 
as três esferas sejam complementares, 
suas responsabilidades são diferentes.

6 As/os adolescentes deverão também 
indicar o responsável pela resolução da-
quela área (ex.: prefeito, ministro da Edu-
cação, presidente da República, secretário 
de Estado ou municipal).

7 O/a educador/a espalha tarjetas com 
as seguintes responsabilidades: educação, 
saúde, segurança, habitação, transportes, 
coleta de lixo, impostos do Estado. Em 
seguida, irá pedir para as/os adolescentes 
colarem com fita adesiva papéis escritos 
nos âmbitos: federal, estadual, municipal 
e distrital. É importante ter, ao todo, 7 de 
cada para as/os educandas/os escolherem 
e colarem. Após as/os jovens colarem, ve-
rifique o que está colado no lugar errado e 
discuta com o grupo o papel do Estado na 
garantia dos direitos.

 
Educação: é uma responsabilidade 
compartilhada pelas três esferas.

Aos municípios cabe gerir creches, pré-
-escolas e o ensino fundamental. Os 
estados devem ofertar o ensino médio, 
técnico e superior. E a União organiza o 
sistema de educação como um todo e 
oferece a educação superior.

Saúde: o atendimento básico, como os 
postos de saúde, é dever das prefeituras. 
Os governos estaduais são responsáveis 
pelos atendimentos mais complexos. E 
o governo federal, pelo financiamento 
do sistema.

Segurança: é um dever dos estados, 
que administram as polícias militares 
e civis. As prefeituras mantêm as guar-
das municipais, que existem para prote-
ger o patrimônio. Já o governo federal é 
responsável pela segurança aérea e das 
fronteiras.

Habitação: é dever das três esferas.
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Plebiscito: também é uma consulta do 

governo ao povo, mas é sobre a elaboração 

de uma lei, ou seja, antes de que ela seja apro-

vada. Em 2010, por exemplo, o governo do 

Acre consultou a população sobre o horário a 

ser adotado no estado.

Lei de iniciativa popular: a sociedade 

também pode apresentar um projeto de lei 

à Câmara dos Deputados. Para isso, a proposta 
deve ser assinada por cidadãs/ãos de pelo menos 
cinco estados brasileiros, somando 1% do eleito-
rado, ou seja, algo como 1,4 milhão de pessoas. 
A Lei da Ficha Limpa, que proíbe a candidatura 
de pessoas que tenham condenação por algum 
crime de natureza eleitoral, é uma lei de iniciativa 
popular.

Conferências de políticas públicas: são como 
grandes fóruns que reúnem representantes da 
sociedade civil e dos governos para conferir as 
políticas de determinada área (como saúde, por 
exemplo) e para elaborar propostas de ações.

Outros mecanismos: existem outros mecanis-
mos de participação, como as audiências públi-
cas, os conselhos de direito, as consultas públi-
cas pela internet. Além disso, o tempo todo, nós 
estamos construindo novos caminhos para que 
tenhamos mais espaços de participação e possa-
mos aprimorar a nossa democracia.

Desafios e surpresas

Como naquele dia houve dificul-
dade para a operacionalização 
da oficina, nós a adaptamos e 
ela acabou virando o início da 
construção do livro de poesias: 
“Para Além das Algemas”. 

 Foto: Webert da Cruz
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Contextualização:

Durante as oficinas, uma educadora 
do projeto Vozes da Cidadania foi abor-
dada com a seguinte afirmação: “isso 
aí que você tá dizendo é regalia”. Essa 
fala partiu de um adolescente, após 
uma atividade na qual falávamos o que 
era “de boa” na internação e o que não 
era. Questionamos por que ele conside-
rava o lanche como uma regalia e se ele 
sabia o que isso significava. O menino 
nos disse que não, pois só falou o que 
escutava dos profissionais ali dentro. 

Quando nos comprometemos a 
trabalhar com Direitos Humanos de 
crianças e adolescentes num con-
texto de privação de liberdade, sabí-
amos que o trabalho seria extrema-
mente desafiador, coletivo e contínuo. 
Há pouca margem para erros. E tratar 
um direito básico (como a alimentação) 
como se fosse um favor é muito grave.  
 

No dia 1, fizemos uma discussão 
sobre adolescências, sobre a diferença 
entre a socioeducação e o sistema pri-
sional e apresentamos a história da 
construção do Sinase. No dia 2, trouxe-
mos de forma mais profunda o signifi-
cado do que é socioeducação, trazendo 
conceitos e termos que nos margina-
lizam ainda mais, como: menor infra-
tor, ressocialização, dentre outros. E, 
para finalizar, fizemos desenhos em 
grupo, cujo objetivo foi demonstrar 
a unidade socioeducativa ideal, rela-
cionando aquilo que queremos com 
o que já está previsto em lei. Direito 
é direito e nunca será uma regalia. 
 
 

 Oferecer uma formação política para 
as/os adolescentes em relação às leis 
que regem a medida socioeducativa 
que elas/es cumprem. 

 Aprofundar o entendimento sobre a 
medida de privação de liberdade. 

1 Acolhimento com atividade: 
o que nos aproxima? O que nos 
distancia? 

2 Pedimos para que todos des-
sem as mãos e fizéssemos uma 
grande roda. Ainda de mãos da-
das, questionamos: “o que nos 
aproxima e o que nos distan-
cia?”. Dialogamos em relação ao 
que foi dito, puxando o debate 
para o tema da adolescência. 

3 Conhecendo o Sinase: apre-
sentamos, com o auxílio de pe-
quenos vídeos, mapas mentais 
sobre o que é o Sinase, como 
surgiu, por que surgiu, sua im-
portância e aplicação na realida-
de da internação. 

4 Discussão e apontamentos: 
deve-se destacar a condução do 
debate: quais são as questões 
provocadoras?

5 Encerramento. 

 

Desafios e surpresas 

Na dinâmica inicial, os adolescentes se mostraram 
tímidos, mas fomos trazendo alguns questionamentos. 
Iniciamos perguntando o que os aproximava, e as res-
postas foram: somos adolescentes e estamos presos. 
Depois, perguntamos o que é ser adolescente e conver-
samos um pouco sobre isso. Questionamos também a 
diferença entre o sistema socioeducativo e o sistema 
prisional e tivemos respostas como: “a diferença é que 
lá não estaríamos de mãos dadas”. Por fim, percebemos 
que os adolescentes desconhecem bastante a lei do 
Sinase e o confundem com outras siglas, como Senac e 
Senai, que são instituições que oferecem cursos profis-
sionalizantes. Ainda é um desafio muito grande desen-
volver recursos metodológicos para trabalhar o Sinase 
de forma integrativa e com uma linguagem popular.

passo a passo

DIA 1
 Foto: Webert da Cruz

contextualização

Objetivos

OFICINA
SOBRE O 
SINASE

“Isso aí é Regalia!”
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1 O que é socioeducação? Pedimos que 
escrevessem palavras, desenhos, concei-
tos em tarjetas distribuídas previamente. 

2 Revelando e ressignificando conceitos. 
Levantamos expressões relacionadas ao 
adolescente que cumpre medida, ou seja, 
termos que eles escutam na internação ou 
veem na TV e dos quais eles não gostam. 
Discutimos sobre isso. 

Desafios e surpresas
 

Atividades que utilizam o desenho são sempre bem assertivas; porém, 
ao se trabalhar em grupos, é preciso avaliar se todas as pessoas estão 
contribuindo, nem que seja com um traçado de uma linha. É possível 
que a atividade se estenda, pois as/os adolescentes costumam ser 
bem caprichosas/os e detalhistas. Durante uma das oficinas em 
uma unidade específica, surgiu a possibilidade de se realizar uma 
reunião com a direção da unidade para dialogar acerca de demandas 
urgentes percebidas pelos adolescentes e que estão previstas nas leis 
aprendidas durante as oficinas. 

3 Desenhando a unidade socioeducati-
va ideal. Dividimos a turma em grupos e 
entregamos uma tela branca, pincel, giz 
de cera, canetinha, régua, dentre outros 
materiais de papelaria. Pedimos para cada 
grupo desenhar a arquitetura da unidade 
socioeducativa ideal. 

4 Discussão. Apresentação dos desenhos 
e sua relação com trechos das leis do Si-
nase. Verificamos que muito do que eles 
pedem já está previsto no documento.

5 Encerramento.

passo a passo

DIA 2

 Foto: Webert da Cruz
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Contextualização:

O orçamento público é determinante para a rea-
lização de direitos. Tudo o que chega à população é 
fruto de decisões e da aplicação do orçamento nas 
respectivas políticas públicas. Portanto, é funda-
mental que se conheça como ele é composto, como 
financia as áreas promotoras de direitos e como dis-
putá-lo. O Inesc desenvolveu uma metodologia que 
analisa o orçamento à luz dos direitos humanos e 
facilita a sua compreensão por pessoas comuns. 

 Sensibilizar adolescentes sobre a impor-
tância do orçamento público para a con-
quista de direitos.

 Compartilhar saberes e capacidades 
para o monitoramento e a incidência so-
bre as políticas e o orçamento público. 

                       
                            De 2 a 3 dias.

 Papel pardo

 Pincel atômico

 Balinhas

 Dinheiro de brinquedo

 Cola

 3 círculos de cartolina colorida 

 Cartazes com palavras-chave 
sobre  o orçamento com pequena 
e simples explicação, impressão 
dos eixos do Sinase e do artigo 4º 
do ECA

Aí, o projeto] Onda vinha com a gente [para] 

esmiuçar o orçamento: quanto é destinado e 

quanto é gasto sobre educação, sobre direitos..., 

sobre o direito que a gente nem sabia que podia 

ter lá dentro.

 
 

Adolescente da Uism, 
relato de uma menina no Grupo Focal 

 

contextualização

Objetivos

Duração

OFICINA SOBRE 
ORÇAMENTO PÚBLICO
“Orçamento Público:
o que tem a ver com a gente?”

Materiais



p
ar

te
 2

 n
o

ss
o

s 
e

n
co

n
tr

o
s

p
ar

te
 2

 n
o

ss
o

s 
e

n
co

n
tr

o
s

126 127

1 Assistir e debater um filme para sen-
sibilização em relação ao tema. Suges-
tão: capítulo “Tá Sobrando Mês”, da sé-
rie Cidade dos Homens1. O filme mostra 
o dinheiro rodando pela cidade, as difi-
culdades das famílias para viverem com 
um salário mínimo, os altos impostos 
pagos pelos trabalhadores, com um en-
redo que perpassa por questões sociais, 
raciais e de gênero, que impactam dire-
tamente o acesso a direitos. Toda essa 
relação é mostrada no filme de uma 
forma descontraída, leve, com atores e 
contextos muito parecidos com a reali-
dade do grupo que se encontra no sis-
tema socioeducativo. 

2 Depois da discussão (sobre dinhei-
ro, pagamento de impostos, racismo e 
desigualdades sociais) feita por meio 
do filme, entramos no debate sobre 
justiça fiscal. Para mediar esse momen-
to, entregamos para cada adolescente 
uma quantia de dinheiro de brinque-
do. Um a três adolescentes recebe-
rão um montante bem maior do que 
o dos outros (fazendo uma referência 
às maiores rendas no Brasil) e o res-
tante receberá valores mínimos (fa-
zendo uma referência à grande parte 
dos trabalhadores do nosso país). De-
pois, eles comprarão balinhas, que te-
rão o mesmo preço para todo mundo.  
Parte do valor vai para o governo e parte 
fica com o comerciante – aqui já se ini-
cia a discussão sobre impostos (arreca-
dação de recursos). Coloca-se um limite 
na quantidade de balinhas que cada um 

1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GUSlOermqWw. Acesso em: 28 de setem-

bro de 2021.

pode comprar, porque, caso contrário, 
o “super-rico” compraria todas. Pedi-
mos para que não comam a balinha 
ainda, mas que avaliem o que acharam 
do momento: “o que aconteceu aqui?”; 
“alguém se sentiu injustiçado?”; “o pa-
gamento dos impostos sobre a balinha 
pesou mais para quem tinha muito di-
nheiro ou para quem tinha menos ou o 
peso é o mesmo?”. A ideia do momento 
é envolver as/os jovens no debate so-
bre o orçamento a partir da perspectiva 
da injustiça que é a tributação no Bra-
sil. Afinal, no dia a dia de toda/o cidadã/
ão, a reclamação em relação aos altos 
impostos é presente, mas a maioria das 
pessoas não compreende que o pro-
blema não é pagar imposto, mas sim a 
forma como é feita a sua distribuição 
entre os grupos da sociedade. Os im-
postos sobre mercadoria, por exemplo, 
pesam muito mais para uma família 
que sobrevive com um salário mínimo 
e gasta a maior parte de sua renda com 
alimentação e aluguel – que é a reali-
dade de muitas/os das/os adolescentes 
que estão no socioeducativo. 

3 Para concretizarmos ainda mais 
o debate sobre justiça fiscal e a im-
portância de termos uma tributação 
progressiva (e não regressiva, como é 
hoje), pedimos para que o grupo seja 
dividido em três subgrupos e cada 
um representará em forma de teatro 
uma família que tem renda mensal di-
ferente: a primeira recebe um salário 
mínimo (chefiada por uma trabalha-
dora ou um trabalhador doméstico); 
a segunda recebe R$ 5 mil por mês 
(chefiada por uma professora ou um 
professor); e a terceira recebe R$ 30 
mil por mês (chefiada por um em-
presário). As famílias terão que pla-
nejar seus gastos no mês. Feitas as 
apresentações, abrimos a discussão 
para a diferença de cada grupo. Ge-
ralmente, aqui fica nítida a desigual-
dade social existente no país e essa 
constatação é oportuna para explicar 
como o orçamento público pode con-
tribuir para acirrar essa desigualdade. 
Discute-se, portanto, que as pessoas 
mais pobres (sendo elas as mulhe-

res negras no Brasil) são as que mais 
pagam impostos proporcionalmente. 
Portanto, as famílias dos jovens são 
as que sustentam o Estado, mas elas 
têm o retorno dos seus impostos por 
meio das políticas públicas?

4 Para fechar a oficina, por meio de 
data show, apresentam-se dados das 
variadas formas de tributação que 
poderiam ocorrer de forma mais pro-
gressiva, de modo a cobrar mais dos 
que têm mais. Por exemplo: no Brasil, 
não se cobra impostos sobre jatinhos, 
jet skis... O imposto de renda não é 
atualizado desde 2015. Existem mui-
tos tipos de isenção e perdão fiscal 
para grandes empresas etc. 

 
5 Avaliação do dia e fechamento.

 

passo a passo

DIA 1

 Foto: Márcia Acioli

https://www.youtube.com/watch?v=GUSlOermqWw
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1 Acolhimento e memória do que foi 
discutido no encontro anterior.

2 Apresentamos às/aos adolescentes o 
orçamento do sistema socioeducativo 
do DF e discutimos a relação entre os va-
lores autorizados e os efetivamente pa-
gos. Depois, entregamos um documen-
to em mãos que contém o orçamento 
de todas as regiões do DF – orçamento 
total da cidade, dividido pela quantida-
de de moradores. Cada jovem consegue 
encontrar sua quebrada e comparar a 
quantidade de recurso que vai para as 
periferias com a quantidade disponibili-
zada para as cidades do centro (Plano Pi-
loto e Lago Sul, por exemplo), que é uma 
diferença que mostra o projeto de maior 
investimento nas cidades onde moram 
os ricos e brancos, em detrimento das 
periferias, onde a grande maioria das 
pessoas é pobre e negra. No momento, 
faz-se a relação com os aprendizados do 
encontro anterior, que nos mostrou que 
são as pessoas mais pobres que sus-
tentam a estrutura política com o paga-
mento de impostos, mas esses recursos 
não são revertidos prioritariamente para 
esse mesmo público. E, para garan-
tir direito, é necessário ter orçamento.  
 
 
 
 
 

3 Diante da afirmação de que é neces-
sário ter orçamento público para ga-
rantir os direitos de crianças e adoles-
centes, pedimos para as/os próprias/os 
jovens definirem suas prioridades para o 
gasto público, a partir do que se tem de 
recurso disponível: R$ 20 milhões. Num 
desenho em formato de pizza, eles fa-
rão suas propostas. No momento, as/
os educadoras/es podem definir que a 
proposta seja feita para o sistema so-
cioeducativo ou para a comunidade 
como um todo e que o valor do recurso 
pode variar. Seguem as possibilidades de 
questões para mediar esse momento. 

 1. Quais políticas são importan-
tes para se ter na nossa comunidade 
e quanto de recurso vocês vão inves-
tir em cada uma delas, considerando 
que vocês têm disponível apenas o 
montante de R$ 20 milhões?

 2. O que vocês acham importan-
te melhorar no sistema socioeduca-
tivo e o que mais está demandando 
recurso? Em quais aspectos vocês 
querem investir?

 

4 Com o dinheiro de brinquedo em mãos, elas/es 
fazem suas divisões no gráfico em formato de piz-
za e inserem os respectivos valores (no momento, é 
possível utilizar a metodologia de desenhar o socio-
educativo ideal ao invés do gráfico, pois as duas pos-
sibilidades nos ajudam a pensar em quais incidências 
podem ser realizadas juntamente com as/os adoles-
centes a partir dessa construção).

5 Cada grupo apresenta suas prioridades, justifica os 
motivos pelas escolhas e as/os educadoras/es fazem 
uma reflexão sobre o que apareceu e sobre como é 
importante sabermos quais são nossos direitos para 
também exigirmos recursos para a sua realização. No 
debate, é importante frisar que o mínimo que temos 
hoje só é possível por conta dos recursos públicos, 
mas que deve ser ainda melhor quando a gente mo-
nitora e faz incidência para que se priorizem as po-
líticas voltadas para a infância e adolescência. Para 
finalizar, questionamos ao grupo o que é possível 
conquistar considerando a realidade. Essa questão 
dará liga para elaborarmos uma ação de incidência 
junto ao poder público.

Observação: 

Há também um momento em que distribuímos o 
orçamento – Quadro de Detalhamento de Despesas do 
Governo do Distrito Federal – das cidades para as/os 
jovens comentarem: o que é absurdo? Para onde exis-
tem recursos previstos? Quanto? Quais seriam as suas 
prioridades? Trata-se de um momento de rápido enga-
jamento, pois as/os jovens percebem a relação direta 
entre o orçamento e as suas vidas. Apresentamos essa 
versão no socioeducativo no trabalho com meninas. 
Imediatamente vieram os espantos: por que não chegam 
os recursos dos quais precisamos para as nossas neces-
sidades básicas?

passo a passo

DIA 2

observações
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Desafios e surpresas
 

     Diante da formação, uma menina nos disse que nunca imaginou 
que teria acesso àquele conhecimento. Grata e surpresa, ela ressal-
tou a importância do que aprendeu.

Depois, já na UNIRE, no dia seguinte após a formação, um jovem 
escreveu um artigo que fazia um elo entre os conteúdos que apren-
deu com a socioeducação: “A voz de uma pessoa e a sua opinião”.2

Este tema é um dos mais difíceis com os quais se trabalhar, 
pois é um conteúdo denso e muitas vezes considerado como 
chato pelas/os meninas/os. Em uma última oficina sobre o tema 
na UNIRE, um adolescente nos questionou o fato de que estáva-
mos falando tanto de governo e de política quando ele esperava 
que trabalhássemos mais com poesias e fotografias. Explicamos 
novamente ao grupo a proposta do projeto, mas quando percebe-
mos que a turma não estava tão disponível para a discussão, para-
mos a oficina e perguntamos: sobre o que vocês querem falar? O 
que querem fazer? É muito importante o acolhimento de demandas 
que surgem no decorrer do processo. O cansaço é real e precisa ser 
considerado sempre. E é essa perspectiva de compartilhamento de 
decisões sobre o caminhar do projeto que possibilita que meninas 
e meninos se sintam integrantes, de fato, do espaço pedagógico. 
 

2 O artigo pode ser acessado em: https://www.inesc.org.

br/a-voz-de-uma-pessoa-e-sua-opiniao/.

 Filme: “Tá Sobrando Mês” (2005), episódio de Cidade dos Homens, dirigido por Paulo Morelli. Dis-
ponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GUSlOermqWw.

 Metodologia Orçamento e Direitos, do Inesc: Disponível em: 

https://www.inesc.org.br/eixos/orcamento-e-direitos/.

Referência de apoio

 Foto: Márcia Acioli

https://www.inesc.org.br/a-voz-de-uma-pessoa-e-sua-opiniao/
https://www.inesc.org.br/a-voz-de-uma-pessoa-e-sua-opiniao/
https://www.youtube.com/watch?v=GUSlOermqWw
https://www.inesc.org.br/eixos/orcamento-e-direitos/
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Contextualização:

O movimento de pensar a comunicação e também 
de praticar a construção de narrativas articula todas as 
atividades e os temas discutidos. A ideia é desenvolver 
uma nova proposta coletiva, a de elaborar ideias refle-
xivas e criativas, com novos repertórios sobre as nossas 
próprias realidades. Nesse sentido, as/os adolescentes e 
jovens se integram às produções de maneira que reto-
mam suas trajetórias com mais compreensões, desen-
volvem noções sobre seus territórios e sobre as políti-
cas públicas, conhecem seus direitos, exercitam mais a 
interpretação de fatores históricos e criam suas próprias 
narrativas e abordagens sobre as temáticas trabalhadas. 

Nas oficinas de comunicação, as/os adolescentes 
apresentam temas de seu interesse para que sejam 
aprofundados em rodas de conversa e outras oficinas, 
tais como: a questão ambiental, racismo, diversidade 
sexual, cultura, relações de gênero, literatura e outros.  

 Contribuir para o desenvolvimento de um olhar crítico 
sobre a mídia e seus próprios contextos de vida.

  Ecoar vozes para contribuir com a formação de no-
vos olhares sobre adolescentes marginalizadas/os com 
conteúdos fundamentados nos princípios dos direitos 
humanos.

                           2 encontros de 3 horas.

 Data show e 
computador

1 A sensibilização para o tema se dá 
com um cine-debate com o filme: 
“Uma Onda no Ar” (2002), de Helvé-
cio Ratton.1 No enredo do filme, Jorge, 
Brau, Roque e Zequiel são quatro jo-
vens amigos que vivem em uma fa-
vela de Belo Horizonte e sonham em 
criar uma rádio que seja a voz do local 
onde vivem. Eles conseguem transfor-
mar seu sonho em realidade, ao criar 
a Rádio Favela, que logo conquista os 
moradores locais, por disseminar as 
vozes de pessoas das periferias, mes-
mo operando na ilegalidade. 
 

1 O filme pode ser acessado na íntegra em: 

https://www.youtube.com/watch?v=T7C3FNF-

Gq0I. Acesso em: 28 de setembro de 2021.

O filme aborda questões sobre a de-
mocratização da informação, a perife-
ria e a luta por direitos, ajudando-nos 
a compreender o debate e o exercício 
da construção da informação a partir 
do chão da sua comunidade.

OFICINAS DE COMUNICAÇÃO
“O Direito de Falar e de Ser Escutada”

passo a passo

 Foto: Márcia Acioli

Materiais

contextualização

Objetivos

Duração

https://www.youtube.com/watch?v=T7C3FNFGq0I
https://www.youtube.com/watch?v=T7C3FNFGq0I
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 Foto: Márcia Acioli

Contextualização:

Os boletins surgiram como uma forma 
interessante de organizar ideias e levá-las 
para fora das unidades, a fim de sensibilizar 
outras pessoas. Fizemos processos dife-
rentes. É importante entender que, quando 
chegamos ao momento de criar um bole-
tim, as formações básicas já haviam acon-
tecido. A seguir, falamos das duas versões 
do informativo.

Em 2015, o tema que as meninas da 
UISM escolheram foi educação. Para se 
construir o boletim, as meninas fizeram 
uma enquete com o objetivo de levantar a 
situação da unidade com relação ao tema. 
Após uma breve formação sobre pesquisa, 
elas elaboraram um roteiro de pergun-
tas, que foi aplicado por professoras/es e 
algumas/ns outras/os profissionais entre 
o máximo possível de meninas e meninos. 
As perguntas estavam ancoradas na lógica 
do Sinase. Elas também queriam trazer à 
tona as práticas de racismo na instituição.

As adolescentes reclamavam que não 
iam para a escola todos os dias e que, 
quando iam, ficavam pouco tempo. Elas 
reclamaram também que os conteúdos 
se repetiam. Todos os dias, a professora 
falava de fração, sem levar em conta que 
esse conteúdo elas dominavam bem na 
escola da vida. 

 Aprimorar a leitura sobre a realidade.

 Contribuir para a consistência nas argu-
mentações.

 Desenvolver um instrumento de incidência 
para diálogos com gestores.

                       1 encontro de 3 horas.

 Lápis

 Papel pardo

 Papel sulfite

 ECA

 LDB – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional

 Plano Decenal da Educação

VERSÃO 1

 Apresentamos um modelo de bole-
tim que deveria ter: 1) a apresentação 
do problema, contextualizando a rea-
lidade; 2) a apresentação das deman-
das; 3) um diálogo com o gestor – 
mostrando a posição daquela política 
pública, o que diz a lei e dados do orça-
mento. Para isso, é necessário:

1 Analisar o resultado da pesquisa que 
informava a condição irregular do di-
reito à educação (no caso);

2 Pesquisar os direitos que dizem res-
peito aos pontos de destaque;

3 Agendar a conversa com um gestor 
responsável pela área, fazer o convite 
e marcar a data (observação: quando o 
gestor não pode ir, conseguimos, com 
autorização da VEMSE, levar uma me-
nina para fazer o diálogo);

4 Pesquisar o orçamento público com 
relação ao tema;

5 Redigir coletivamente o informa-
tivo: opção 1 – cada uma escreve um 
trecho e fazemos a costura; opção 2 – 
em uma roda de conversa, cada uma 
dita um trecho;

6 Finalizar: escolha das fotos, revisão 
gramatical, diagramação e impressão.

Desafios e surpresas
Para nós, a maior surpresa (e também 

desafio) foi ver o boletim sobre educação 
anexado a uma determinação do Ministério 
Público de se garantir a escolarização plena 
como prioridade absoluta no contexto da 
socioeducação. Tal determinação teve reper-
cussão interna, fazendo com que os gestores 
priorizassem as aulas em detrimento de qual-
quer outra atividade; portanto, era necessá-
rio garantir o efetivo de agentes socioeduca-
tivos para o acompanhamento.

OFICINA PARA ELABORAÇÃO 
DE BOLETIM
“Educomunicação Boletim”
Tema: como redigir um boletim opinativo e informativo?

passo a passo

Materiais

contextualização

Objetivos

Duração
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 Foto: Márcia Acioli

“Fala Quebrada” é um boletim criado 
no âmbito das unidades masculinas, pois o 
projeto Vozes da Cidadania foi criado espe-
cificamente para essas unidades, uma vez 
que as meninas continuavam sendo aten-
didas por nós no projeto Onda. As nossas 
intenções com esse boletim eram refletir 
a caminhada de aprendizagens e de divul-
gação de suas ideias e reinvindicações. Foi 
criado um por unidade nas versões 1 e 2 do 
projeto Vozes da Cidadania.

 

 Criar um boletim em duas unidades de 
internação: UNIRE e UISS.

 Divulgar suas demandas registradas em 
texto.

 Contribuir para a elaboração de um olhar 
crítico e sensível sobre a realidade.

 Estimular para que os jovens falem de 
suas realidades.

 Desenvolver a escrita e a oralidade.

 Desenvolver suas próprias mídias.

VERSÃO 2

 Papel pardo

 Papel sulfite

 Lápis

 Borracha 

 Lápis de cor 

 Tesoura sem ponta 

 Cola

 Revistas para serem recortadas 

 Pesquisas sobre os temas escolhi-
dos na reunião de pauta

 Conteúdos já produzidos pelos 
adolescentes que possam ser publi-
cados

 Papel colorido

Entre 3 e 4 encontros. 

1 Reunião de pauta.

2 O primeiro passo para criar uma edição 
do boletim “Fala Quebrada” é a famosa 
reunião de pauta, na qual todos os parti-
cipantes envolvidos devem sugerir temas 
e ideias que possam ser publicados. É o 
momento de pensar em um boletim que 
possui como espaços para escrita:

3 Capa: foto + chamadas de conteúdo.

 
4 Miolo: texto principal (uma página e 
meia). Espaço para texto livre. Fotos, ilus-
trações e outros formatos textuais tam-
bém podem ser inseridos. Normalmente, 
nessas páginas está a principal reflexão do 
boletim.

5 Canto de poesia: canto da página des-
tinado à inserção de uma ilustração/cola-
gem e uma poesia.

 
6 Verso: espaço para conteúdo livre.

 
7 Pôster: espaço para a inserção de foto, 
ilustração ou outros conteúdos livres, de-
finidos a partir da reunião de pauta. Trata-
-se de um espaço de destaque, pois é uma 
página A3. 

Apuração: Depois de definirem as 
pautas, os adolescentes partem para a 
apuração, fazendo entrevistas ou utili-
zando entrevistas já realizadas, pesqui-
sando notícias, lendo textos sobre o tema, 
escolhendo poesias etc. Juntamente com 
a apuração, também é preciso escolher as 
imagens que serão utilizadas. Cada ado-
lescente apura a sua pauta.

Redação: Com todas as informações na 
mão, é hora de pôr a mão na massa: sentar 
na frente do computador ou do papel e 
organizar todas as suas ideias e descober-
tas para produzir o conteúdo, seja texto 
ou a criação de ilustração, poesia...

Layout:  Enquanto isso, é preciso ir 
pensando no produto final. Deve-se ima-
ginar mais ou menos como ficarão distri-
buídas as matérias dentro do espaço do 
boletim. É necessário levar folha A3, para 
a criação de uma boneca, que é o modelo 
do boletim que será impresso.

Edição: Quando todos os partici-
pantes reunirem o material produzido, 
chega o momento de analisar tudo o 
que foi feito e descobrir aqueles peque-
nos detalhes que devem ser corrigidos. 
É necessário escolher no grupo quem 
irá revisar. Os editores têm a respon-
sabilidade de supervisionar o trabalho.  

Revisão: Após todas as mudanças e 
correções feitas nas matérias pelos edi-
tores, os textos ainda devem passar por 
alguém capaz de fazer uma leitura apu-
rada, à procura de erros gramaticais 
(dentre eles, erros de sentido, de ortogra-
fia ou de digitação).

São os últimos momentos antes do 
lançamento da edição. Normalmente, é 
quando ocorre a maior correria dentro das 
redações. Os últimos retoques devem ser 
dados enquanto a diagramação é finali-
zada, antes que a publicação seja enviada 
para a gráfica.

passo a passo

Materiais

contextualização

Objetivos

Duração

Etapas
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 Foto: adolescente da Uiss

 Foto: Webert da Cruz

Contextualização:

As reflexões sobre as possibilidades 
que a fotografia pode suscitar em pro-
cessos educativos com adolescentes no 
sistema socioeducativo são inúmeras. 
As mensagens, poéticas e ideias das/os 
jovens possuem papéis fundamentais na 
construção de sua própria perspectiva 
sobre o universo das unidades em que 
elas e eles estão inseridas/os. Encontrar 
novos enquadramentos sobre suas pró-
prias vidas demanda conseguir focar em 
outros repertórios e compreender que 
uma fotografia pode gerar significados 
bem maiores do que uma selfie para ali-
mentar os perfis nas redes.

Esta oficina começa bem antes, 
quando pedimos autorização para a 
VEMSE e fazemos os acordos para a sua 
execução. 
 
 
 
 

 Contribuir para novos olhares sobre 
velhas paisagens.

 Provocar e explorar suas poéticas fo-
tográficas.

 Provocar reflexão sobre a realidade de 

jovens em privação de liberdade.

Com um grupo de educadoras/es e 
agentes, combinamos a caminhada pela 
unidade. No dia, somente no dia, as/
os adolescentes estão autorizadas/os a 
andar com as mãos livres e as cabeças 
erguidas. Assim, podem olhar o espaço, 
andar e fotografar.

 Câmeras fotográficas 
(no mínimo, três)

 
No mínimo, 2 dias.  
Desenvolvemos a oficina com, no 
mínimo, dois encontros, mas sempre 
são insuficientes para todas as possibi-
lidades pedagógicas. 

1 Sentados em círculo, propomos 
uma rodada de retratos – conhecendo 
melhor a minha parceira ou o meu 
parceiro (uma a uma, cada pessoa sai 
do lugar e faz um retrato de algum/a 
amigo/a).

2 Bate-papo sobre o que é fotografia.

3 O que é fotografia? 

4 O que adolescentes costumam 
fotografar?

5 Para que tem servido a fotografia 
no mundo?

 
6 Que mensagens as imagens que 
circulam pela sociedade falam sobre 
a socioeducação?

 
7 Algumas técnicas básicas de com-
posição e de enquadramento.

 
8 Análise de fotos – composição 
e poéticas que observamos.

1 Após os combinados sobre como 
transitar pela unidade na companhia 
de educadoras/es e servidoras/es da 
unidade, são criadas duplas ou trios.

 
2 Passamos as explicações técnicas 
básicas.

 
3 Combinamos possíveis trajetos.

 
4 Passamos para o exercício prático 
de fotografar espaços da instituição 
e fora – aqueles possíveis de serem 
visualizados de dentro, como o céu 
ou uma árvore.

 
5 Finalizamos o dia avaliando 
o momento.

passo a passo passo a passo
DIA 1 DIA 2

OFICINA DE FOTOGRAFIA
“Mãos e Cabeças livres”

Materiais

condução

contextualização

Objetivos

Duração
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 Foto: adolescente da Uiss

 Foto: Webert da Cruz

As imagens conseguem aprofundar e 
ampliar a consciência sobre o contexto. 
A câmera em si ajuda a direcionar o olhar 
para onde não se foca naturalmente. O tra-
balho valoriza as miradas pessoais em pro-
cessos coletivos de produção.

Quantas histórias as/os jovens pos-
suem atrás das algemas? O ato de fotogra-
far revela um pouco das sensibilidades, dos 
afetos e das angústias em imagens feitas 
por jovens de suas realidades nas unida-
des de internação. O momento de analisar 
fotografias tem sido muito interessante, 
no sentido de perceber nuances que apa-
recem nas entrelinhas das imagens, reve-
lando onde eles passam o tempo, mas não 
conseguem enxergar o mundo que há em 
volta deles e atrás das algemas.

Em seguida, construímos, com as foto-
grafias das/os adolescentes, um mural de 
fotos. É muito interessante ter esse espaço 
para se ver, se enxergar. As/os jovens 
passam muito tempo sem se enxergar, 
e a fotografia é uma possibilidade de se 
rever, de se acompanhar, de pensar o eu e 
o mundo. A estética, a memória, a poesia, 
o tempo e o afeto são temas que podemos 
trazer às discussões. “Fotografar dá sensa-
ção de liberdade. A gente sente que está mais 
ou menos livre entre aspas” (depoimento 
pessoal em relação à oficina). 

Fazer rádio foi uma alternativa muito 
importante para ecoar as vozes para além 
dos muros. A proposta entusiasmou muito 
tanto as meninas quanto os meninos. Há 
várias experiências, com diferentes con-
duções. Cada experiência conta com: cria-
ção de roteiro, entrevistas, seção musical, 
dedicatórias, locução e sonoplastia. A gra-
vação e a edição ficam por conta das e dos 
profissionais. 

A cada temporada, houve novas versões, 
mas o mais importante foi o exercício de 
soltar a voz, de entrevistar e criar conteúdo. 
Todas as experiências foram significativas. 
Já foram educadoras: Mara Régia, Cláudia 
Maciel e Paola Anthony.
 
 

 Aprender sobre a importância do rádio.

 Conhecer o direito à comunicação.

 Exercer o direito à comunicação.

 Divulgar suas ideias.

OFICINA DE RÁDIO
“Educomunicação Rádio”

 Gravador profissional

Material

Desafios e surpresas

                    4 encontros de 3 horas.

contextualização

Objetivos

Duração
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 Fotos: Webert da Cruz

Por contar com uma construção mais 
longa, esta oficina será apresentada 
de forma diferente: temáticas e exer-
cícios por dia. Nós sempre nos dispu-
semos a tentar assegurar a vinda de 
uma/um convidada/o sugerida/o pelas/
os adolescentes. Uma vez, consegui-
ram fazer uma entrevista com a juíza 
da VEMSE, mas a adolescente entrevis-
tadora foi liberada para fazer a entrevis-
ta na Vara da Infância. Foi um sucesso! 
A entrevista foi elaborada pelo grupo de 
meninas.

1 Conversa sobre rádio (o que se conhe-
ce, programas preferidos, história da rá-
dio, peculiaridade da rádio frente a outras 
mídias...) – isso pode levar um encontro 
inteiro.

2 Construção do roteiro de um progra-
ma – o que consta em um programa que 
é a nossa cara? Quais são nossos temas 
mais importantes?

3 Exercícios de dicção e locução, peque-
nas entrevistas entre o grupo, escuta de 
música, escolha de música. 

4 Gravação com adolescentes e 
a equipe de profissionais.

5 Edição por profissionais, avaliada 
pelas/os adolescentes – se houver 
alguma sugestão de mudança, ela 
pode ser feita no próprio encontro, 
pois geralmente a/o profissional res-
ponsável leva o notebook e mostra 
como se faz a edição.

6 Divulgação do programa.

passo a passo
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 Foto: Milena Argenta

Esta oficina foi motivada por contextos 
diferentes, em momentos distintos, mas 
com objetivos semelhantes. 

Contexto 1. Estávamos atentas às meni-
nas que tinham concluído a medida e pen-
samos em contribuir para a caminhada fora 
da unidade.

Contexto 2. Na caminhada do projeto 
Onda na UISM, era visível a necessidade de 
se iniciar um trabalho com maior antecedên-
cia para oferecer às meninas e aos meninos 
(juntos em formação) instrumentos para se 
pensar em como organizar uma nova cami-
nhada. Tínhamos o desafio de acompanhá-
-las/los após a medida e seria interessante 
darmos alguns passos o quanto antes. 

 
 

 Contribuir para que as/os adolescentes pen-
sem na construção de perspectivas.

 Identificar entre elas e eles os sonhos co-
muns.

 Identificar fatores favoráveis e contrários na 
comunidade, em seus territórios.

 Desenvolver a noção de que há direi-
tos que devem ajudar na realização de 
seus planos; portanto, trata-se não ape-
nas de planos individuais, mas há também 
uma dimensão social nos sonhos pessoais. 

É importante dizer que os materiais 
podem ser substituídos para quaisquer 
que cumpram as mesmas funções. 

 Um “grande tapete” de papel pardo 
emendado (ou podemos fazer direto 
no chão sem papel, mas é importante 
manter o registro) 

 Vários cartões de quatro cores 
diferentes (rosa, vermelho, verde 
e amarelo – cores que usamos)

 Fitas adesivas com as mesmas cores 
dos cartões

 Papel pardo

 Canetão

 Tesoura

 Fita adesiva transparente 

Obs.: haverá para cada cor uma 
pergunta, que será apresentada por 
etapas. Ao ser apresentada a pergunta, é 
importante deixá-la visível. 

 Rosa: o que eu quero para 
daqui a um ano?

 Vermelho: quais desafios 
tenho que enfrentar?

 Verde: do que preciso?

 Amarelo: com o que ou 
com quem posso contar?

OFICINA DE 
PROJETO DE VIDA
“Teias e Caminhos”.
Tema: projeto de vida.

contextualização

                     2 encontros de 3 horas.Duração

Materiais

Objetivos
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1 Iniciamos sentadas/os em volta do 
“tapete” de papel pardo, conversan-
do sobre como as/os adolescentes 
se veem em um ano (por exemplo). 
Entregamos o cartão rosa para cada 
um/a e a pergunta “o que eu quero 
para daqui a um ano?” é colada em 
um lugar bem visível. Cada um/a 
deve escrever o que desejar: “chegar 
a uma universidade”, “arranjar uma 
namorada”, “conseguir um trabalho”... 
Elas e eles podem escrever quantos 
desejos quiserem, mas deve-se prio-
rizar apenas um, para a reflexão.

2 Cada um/a cola seu cartão em al-
gum lugar do tapetão. Ao apreciar-
mos o que cada um/a escreveu, pe-
dimos para que se faça uma ligação 
com as fitas adesivas de cor rosa en-
tre projetos comuns.

3 Passamos para outra cor, o ver-
melho: “Quais desafios tenho que en-
frentar para realizar esses objetivos?”. 
E o processo se repete. Cada um/a 
escreve o que crê serem as dificulda-
des que precisam ser superadas: “as 
drogas”, “a falta de dinheiro”... Elas e 
eles podem escrever quantas dificul-
dades quiserem. 

4 Cada um/a cola o seu cartão onde 
desejar no tapetão de papel pardo. 

5 Todos apreciam e fazem de novo 
uma ligação, agora com a fita adesiva 
vermelha.

6 Introduzimos, então, a pergunta 
que deve ser respondida no cartão 
verde: “do que eu preciso para reali-
zar esses objetivos?”. Todos escrevem 
quantos itens quiserem.

7 O processo se repete, mas é in-
teressante a partilha falada, porque 
é o momento de se descobrirem os 
equipamentos públicos na comuni-
dade ou as organizações da socie-
dade civil que lhes atendam. Muitas 
vezes, a partilha é momento da des-
coberta.

8 Por fim, elas e eles vão escrever o 
último cartão (amarelo): “com o que 
ou com quem eu posso contar para a 
realização dos meus objetivos?”. E o 
processo se repete.

9 Ao final, todas/os estarão conec-
tadas/os, seja por desejos, por pro-
blemas ou pelas forças que encon-
traram na comunidade. A conversa 
é longa. É importante destacar os 
serviços e os equipamentos públicos 
que estão disponíveis na comunida-
de, mas nem sempre de fácil acesso. 

10 Para finalizar, todas/os devem 
desenhar o contorno do pé, para 
simbolizar o primeiro passo. Após a 
etapa de desenho e recorte, os/as 
adolescentes colam os contornos na 
parede. A ideia é simular uma cami-
nhada.

Desafios e surpresas
Esta atividade foi sempre bastante envolvente, e as/os adoles-

centes se surpreendem com o quanto estão conectadas/os a outras 
e outros, mesmo que não tenham afinidade com aquela pessoa.

A busca por recursos comunitários exige pensar e lutar por políti-
cas públicas que as/os atendam: havia o desejo de uma creche para 
seus filhos, cursinho para o vestibular, profissionalização, trabalho...

Na Uism (turma mista), um menino tímido disse que o pri-
meiro passo está na cabeça: “é pensar, é sonhar, e este sonho me faz 
caminhar”.

Diante de tantas incertezas e adversidades, nada é fácil, mas 
os marcos simbólicos da caminhada deram concretude a algumas 
possibilidades.

No final do ano, na primeira experiência, embora não tenhamos 
retomado formalmente, uma menina passou no vestibular da uni-
versidade pública para o curso que desejava, outra conseguiu um 
trabalho – seus sonhos nos cartões. Parecem conquistas simples, 
mas naqueles contextos são muito grandiosas.

passo a passo
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 Foto: Márcia Acioli

Desafios e surpresas
A ideia é que esta oficina seja relembrada de tempos 

em tempos, de modo a se acrescentar um passo a cada 
encontro. O registro visual dá um ânimo diferente.

Em uma outra oficina, as/os participantes fizeram 
cartas para elas/es mesmas/os para o futuro, alimen-
tando a relação de cada um/a com o seu sonho/desejo. 
Pelo acordo, todas/os deveriam abrir as cartas somente 
em um ano.

 
 Fizemos a linha do tempo com cada uma e com 

cada um para verificar se estavam saindo do lugar, 
se movimentando na direção da realização de seus 
sonhos.

 Mirar o painel, que depois foi colado na parede, 
foi – além de inspirador – motivo para as/os educa-
doras/es também admirarem os desafios e a cora-
gem para encará-los. Elaboração da capa do CD 

“Entre o Sonho e a Saudade”.

Atividade em parceria com 
Nuen da Uism.
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Dia do Brincar: atividade de 

adolescentes da socioeducação 

com adolescentes da comunidade.

Foto: Webert da Cruz

outras práticas
criações e interações

PARTE 3

Nossas práticas estão em sin-

tonia com nossas concepções. 

Deste modo, tentamos sempre 

promover o que não estava nos 

repertórios institucionais e con-

seguimos, por diversas vezes, 

realizar o inesperado no contexto 

da socioeducação. Sentimo-nos 

frustrados algumas vezes, como 

no caso da participação em uma 

audiência pública que havia sido 

construída com elas e eles. Aos 

poucos, fomos alcançando reco-

nhecimento e respeitabilidade e, 

com isso, avançamos nas nossas 

propostas. Já levamos uma 

menina para cantar num festival 

de rap na Ceilândia, à noite, com 

escolta sem caracterização insti-

tucional. Levamos um grupo de 

meninas para a Estrutural para 

que participassem de uma ati-

vidade do Festival Latinidades. 

Inúmeras vezes, promovemos 

a interação das/dos adolescen-

tes em situação de privação de 

liberdade com adolescentes das 

escolas com as quais atuamos 

nos territórios periféricos do DF. 

Asseguramos também a produ-

ção de materiais de comunicação 

e um trato cuidadoso com suas 

produções artísticas (dentro ou 

mesmo fora da medida).

Eu acho que o projeto Onda, do Inesc, 

tem a finalidade de proporcionar, para as crianças 

da comunidade e os adolescentes do socioeducativo, 

uma visão diferente sobre a sociedade, uma educação 

mais aprofundada sobre o conceito da cultura. 

Procura motivar os adolescentes e as crianças 

do projeto para que possam saber e ter uma visão 

múltipla do que irão escolher para a vida.
Adolescente da Uism, 

relato de uma menina no 
Grupo Focal
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RODAS DE 
CONVERSA

Quando olhamos para as quebradas ou periferias, reconhecemos a 
distância do que se convenciona como centro. É o teatro inexistente no 
bairro, é o cinema inacessível. Em muitas unidades, as/os adolescentes e 
jovens têm TV; porém, o que mais assistem são programas policialescos, 
telenovelas e suas estereotipias: programas que apresentam as mortes, 
as violências, mas raramente falam do artista ou do esportista local.

É crucial, no processo educativo, o uso de recursos pedagógicos que 
proporcionem o contato com múltiplas perspectivas, bem como práti-
cas que rompam com o ciclo da violência como espetáculo. Nesse sen-
tido, incluímos Rodas de Conversa no escopo do projeto. Há questões 
que a equipe não tem como atender, assuntos que não dominamos e 
que as/os adolescentes desejam conhecer melhor ou conversar sobre. 
Compreendemos que a falta de respostas para quem cumpre medida 
socioeducativa é o mesmo que reforçar a negação. Para nós, é impor-
tante o acesso ao conhecimento por diferentes estratégias e vozes.

Logo, as rodas cumprem o papel da novidade, do rosto novo, da con-
vidada ou do convidado, é o fôlego, a curiosidade, o reencantamento. 
Audaciosos como somos, sempre levamos a caixinha de som, ouvimos 
um rap enquanto lanchamos e, muitas vezes, aquele artista escutado é o 
próximo convidado.

Daí ocorreram encontros com grupos e artistas como Sobreviventes 
de Rua, Coktel Molotov, Cris de Souza, 3RG, Ace Nexx, Guind’art. Então, 
aquela arte que foi historicamente distanciada estava ali, próxima e pre-
sente. Um corpo periférico, empobrecido, preto, artístico e digno.

Também atendemos a outros interesses das/os adolescentes. Em 
certa ocasião, escolheram se aprofundar sobre o acesso à universidade. 
Logo, convidamos o professor João Nogueira, Ravena do Carmo e outras/
os profissionais da educação para partilharem suas experiências e ferra-
mentas de acessibilidade ao ensino superior, como o vestibular, o Enem 
e o ProUni.

Outro grupo gostaria de ouvir uma mãe, uma popular. Achamos aquilo 
incrível; então, convidamos Fátima Nascimento, uma mulher negra, 
baiana e trabalhadora doméstica que, em sua vivência, passou por vários 
e vários problemas, mas que, naquele mês de maio, foi o abraço saudoso, 
foi o puxão de orelha necessário.

“A melhor medida socioeducativa é as bronca da mãe” 

 
Diga How, Higo Melo e Singelo MC . 

Miragem, 2016
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PARA ALÉM DAS ALGEMAS 
Criação de livro e de uma estética

As linguagens artísticas são essenciais 
no processo de construção dos vínculos. 
É por intermédio dessa diversidade que 
muitas vezes quebramos a barreira entre 
educandas/os e educadoras/es. A necessi-
dade de expressão individual e coletiva era 
tão urgente que suas vozes ecoaram por 
meio de um livro de poesias que não estava 
nas propostas deste projeto, mas emergiu. 
Estamos falando de um solo fértil, cheio de 
sementes.

O livro já estava ali. Nós conseguimos 
encontrar porque mediamos a arte para 
que ela chegasse até onde não havia chegado até então, revelando a sen-
sibilidade de adolescentes que, muitas vezes, tiveram o contato com a 
esfera cultural somente dentro de uma unidade de internação. 

O processo de criação desse livro nasceu de uma oficina na qual abor-
damos o direito à participação no sistema político. Os dias nas unidades 
de internação são imprevisíveis. Naquele dia, foi necessário repensar a 
metodologia da oficina planejada.

“Devido a problemas internos, a atividade começou com uma hora de 
atraso e, por isso, tivemos que mudar a metodologia da oficina no primeiro 
momento. Substituímos as colagens por escrita. Essa atividade permitiu 
que os adolescentes se expressassem da maneira que eles entendiam. 
Nós, educadores, só nos relacionamos com o contexto político”.

Muitas vezes, a dificuldade de expressar até mesmo o que se sabe é 
real. Com um processo de escrita criativa, foi possível organizar ideias. A 
provocação de se elaborar uma campanha política promovida por ado-
lescentes foi disparadora de um processo importante. Outras linguagens 
artísticas (como o grafite e a poesia) complementaram essa construção. 

Por meio da literatura periférica, que tem como característica a repre-
sentatividade da identidade e da cultura das periferias, produzida por 
aquelas/es que estão na margem, surgiram poéticas e escritas, cons-
truindo o primeiro livro de poesias do projeto Vozes da Cidadania. O livro 
logo se tornou uma coletânea, chamada: “Para Além das Algemas”, que 
chegou à sua terceira edição. 

Com isso, as/os jovens puderam mostrar as suas vozes, mergulhando 
profundamente em suas vivências e realidades. Assim, cumpriram o papel 
dessa literatura, romperam com as barreiras internas e poetizaram suas 
dores e seus anseios com muita coragem e determinação, valorizando a 
humanidade presente em cada coração adolescente ali representado.

“A sociedade nos enxerga como um câncer, através da nossa voz pode-
mos dizer que nóis não é” (trecho do livro). 

Mais do que um livro de poesias, “Para Além das Algemas” representa 
uma poética, uma estética. Trata-se de uma atitude reveladora de uma 
humanidade marcada pela impossibilidade. Para “Além das Algemas” 
agrega e dá vazão a vozes e emoções abafadas, trazendo a esperança de 
perceber, minimamente, possibilidades para a vida.
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Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

Exposição 
de fotografia 
no metrô de 
Brasília - Dia 
Internacional 
dos Direitos 
Humanos.

Foto:
Matheus Alves

ATIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
E CULTURAIS

Se, para a comunidade em geral, as ativi-
dades culturais são necessárias para a condi-
ção humana, para as/os adolescentes em pri-
vação de liberdade são um combustível para 
manter acesa e aquecida a fogueira da sen-
sibilidade, da percepção, da imaginação e da 
criatividade.

Demos passos importantes ao longo de 
nossa trajetória dentro do sistema socioe-
ducativo. Diversas vezes, os elementos da 
cultura hip hop (rap, grafite, DJ, breakdance, 
zines) foram ferramentas de conscientização 
social, assim como estivemos atentas e aten-
tos para ampliar as linguagens culturais para 
além das culturas periféricas trazidas pelas/os 
adolescentes. 

As memórias nos remetem à sensação 
de quando chegamos à unidade de interna-
ção e soubemos que seria um dia de algum 
evento cultural que estávamos promovendo 
em conjunto com as/os adolescentes. Sempre 
contamos com a participação delas/es na 
organização das atividades, fosse para expo-
sições de fotos e eventos culturais na Câmara 
Legislativa ou na estação de metrô ou em 
qualquer outra ação dentro da unidade ou 
fora. Isso só não acontecia se houvesse algum 
impedimento institucional. Acreditamos 
nessa troca de saberes que envolve educa-
doras/es e educandas/os e na importância 
da pluralidade de setores para a promoção 
de atividades culturais, que deveriam contar 
com incentivo e fomento, conforme previsto 
no ECA e no Sinase.

Se a arte faz parte da vida humana, a ausência dela é mais uma forma de aprisio-
namento, de encarceramento de ideias. É por isso que, quando a “liberdade canta” 
(conforme a linguagem utilizada pelas/os adolescentes), a liberdade de ser e fazer 
cultura, de criar e de sensibilizar se concretiza nas oficinas de dança, de desenho, 
de teatro, nos saraus e nas formaturas.

Vocês ofereciam atividades 

para expandir a cabeça. 

Sempre tinham atividades que 

estimulavam a criatividade 

para expandir a cabeça 

além das grades.

 

 

Partindo do pressuposto de que o ambiente também educa, entendemos que a 
arte tem que estar para além de um grafite em umas das paredes: é preciso avan-
çar mais. O mundo cinza e frio das unidades de internação não aguentaria a força 
das manifestações culturais atrelada à educação e à garantia de direitos, de modo 
que a pluralidade seria a sua nova marca.

Marcante mesmo foi o dia em que fui cantar pela 

primeira vez fora do sistema para umas 30 pessoas 

na exposição ‘Para Além das Algemas’, 

com fotografias feitas por internos, 

além de livros e instalação.

Adolescente da Unire, 

texto de um menino

Senti que o projeto Onda busca 

instigar, provocar e incentivar a 

gente a se autoavaliar, ajudando 

a enxergar novas maneiras de 

ver o mundo, além de estigmas 

padronizados. O projeto busca auxiliar 

no processo do autoconhecimento e 

ajudar os jovens a encontrarem suas 

próprias essências, sendo estimulados 

pela arte.

Adolescente da Uism, 

texto de uma menina

 Foto: Matheus Alves
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Lançamento da Campanha Nóis 
Também É Humano no 2º Simpósio 
Nacional de Socioeducação. 2019.
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O ápice do projeto Vozes da Cidadania 2 era a elaboração 
de uma campanha para disseminar as suas vozes além dos 
muros institucionais. O desafio foi assegurar uma constru-
ção participativa, considerando adolescentes (com diferentes 
faixas etárias, de 14 a 19 anos) em restrição de liberdade em 
três diferentes unidades e em dois turnos; portanto, em seis 
grupos que não se encontravam: que recado queriam dar para 
o mundo? Com que peças de comunicação? Como selecio-
nar textos e imagens? O planejamento da complicada tarefa, 
por meio de grupos de trabalho (GTs), foi a solução. Cada GT 
analisava e selecionava materiais de autoria de outro grupo. 
Por mais bonita que fosse a poesia ou a fotografia, foram 
selecionadas aquelas que faziam sentido para o GT, o que 
era decidido com muito debate. Nessa metodologia, o movi-
mento das/os educadoras/es foi essencial, conforme descrito 
a seguir. O processo teve suas fragilidades, mas certamente 
contribuiu para o desenvolvimento do senso de responsabi-
lidade e legitimidade coletiva. Como produtos, temos um box 
com livro (a 3ª edição da publicação “Para Além das Algemas”) 
e três boletins (um por unidade), adesivos, programas de rádio 
com jingle e dois vídeos.

A construção de uma campanha marcada pela articulação 
democrática de ideias de adolescentes e jovens privados de 
liberdade foi perpassada por alguns desafios próprios da dinâ-
mica encarceradora das medidas socioeducativas e do inedi-
tismo de desenhar uma metodologia de trabalho que conec-
tasse pessoas de diferentes instituições, com idades distintas, 
de vários territórios e com percepções de mundo plurais, 
tendo como pontes estas/es educadoras/es.

Importa mencionar que a campanha emerge de um circuito 
formativo de cerca de sete meses e com processos diversos 
por parte das/os adolescentes e educadoras/es. Assim, o tra-
balho para ecoar as ideias das/os adolescentes sobre as suas 
humanidades vem de um processo educativo. Porém, a rota-
tividade constante das/os participantes das nossas oficinas 
impactou a identificação ou o senso de pertencimento em 
relação aos produtos finais e também à construção das lin-
guagens (vídeo, rádio, fotografia, poesia), pois era necessário 
fazer uma retomada das nossas pegadas a cada semana.

CAMPANHA: 
“NÓIS TAMBÉM 

É HUMANO”

Refletindo sobre as nossas limita-
ções, percebemos como a periodici-
dade de um encontro semanal dificul-
tou a nossa compreensão em relação 
ao emaranhado de elos que cada dinâ-
mica institucional possuía. Além disso, 
a falta de um espaço físico (em uma 
unidade específica) e o tempo curto em 
contato com as/os adolescentes inter-
feriram na consolidação da campanha 
e nos levaram a construir metodolo-
gias representativas (os grupos de tra-
balho); contudo, com um número redu-
zido de participantes.

A escolha dos materiais (poesias, 
desenhos, frases, fotos...) nos fez lançar 
mão da inventividade para trazer o per-
tencimento e a identificação com a pro-
dução final. Afinal de contas, para nós 
não fazia sentido construir um mate-
rial bonito, mas sem que as/os ado-
lescentes se enxergassem nele. Fomos 
(re)desenhando caminhos e rotas para 
assegurar a participação, a constru-
ção coletiva e a pertença em relação à 
campanha; porém, não conseguimos 

isso integralmente, considerando que 
éramos adolescentes e educadoras/es 
com perspectivas, expectativas e per-
cursos diferentes. Além disso, a nossa 
parceria educativa sempre se caracteri-
zou pela sinceridade e não pela concor-
dância forçada.

Por fim (ou para um recomeço), gri-
famos que a impossibilidade de que as/
os adolescentes acessassem o material 
da campanha durante o cumprimento 
da medida socioeducativa de interna-
ção, devido a um entendimento insti-
tucional de que os materiais poderiam 
ser perigosos, impactou a difusão das 
nossas produções para o público que 
mais nos interessava: as/os autoras/es 
das poesias, dos desenhos, das fotos e 
das ideias. 

Tive participações importantes, como: 

lançamento do livro e da campanha 

‘Nóis Também é Humano’, apresentações 

no simpósio (com certificado), 

protagonista em campanha na rádio 

‘Fala Quebrada’.

Adolescente da Unire, 

relato de um menino
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O Inesc sempre considerou impor-
tante o intercâmbio entre realidades 
distintas com desafios parecidos para 
tornar o aprendizado e as constru-
ções pedagógicas mais próximas dos 
sujeitos e possibilitar a elaboração de 
ações conjuntas de incidência política. 
Para isso, lançamos mão de algumas 
ações, como a monitoria, em que um 
adolescente de uma cidade ou escola 

contribui com a formação em outra 
escola e/ou outra comunidade. As ati-
vidades que chamamos de coletivas 
também são encontros em que todas/
os as/os adolescentes do projeto são 
convidadas/os, sejam elas e eles de 
escolas ou do socioeducativo. Elas e 
eles se envolvem tanto na concepção 
do evento quanto na vivência dele. 

As atividades coletivas têm vários formatos e diversos temas, a depender das 
demandas dos grupos com os quais estamos atuando no momento. O que é 
comum a todos é a integração, que se torna inevitável nesse processo, porque 
nesses espaços elas e eles dialogam, compartilham saberes, sorrisos, afetos e 
histórias. 

...Eu fiquei lembrando aqui foi da galera da escola. Vocês faziam o 

projeto com a gente e faziam o projeto também com umas escolas. Então, 

quando eles,[os adolescentes,]foram lá [até a UISM, isso foi muito bom 

para a gente, porque eles tinham a mesma idade que a gente. Tinham uns 

problemas até semelhantes e estavam lá se importando. Foram porque 

gostavam e porque se sentiram bem... É sempre muito bom quando você vê 

uma pessoa que se importa com você, que mostra que está com você ali. 

 

Adolescente da Uism, 
relato de uma menina 

no Grupo Focal

FORA DAS GRADES 

Atividades coletivas

“Foi bom para formar outro grupo 

de apoio. Fiz amizades que são 

importantes para mim até hoje”.  

Adolescente da Uism, 
relato de uma menina 

no Grupo Focal
 
Atividade de acolhimento. 
Cinema e Política 2016.  
 
Foto: Ana Flávia Flôres
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Meninas e meninos se reconhecem nas histórias 
das/os colegas que, até então, muitas vezes, eram 
desconhecidas/os. Elas e eles aprendem a olhar a/o 
outra/o de forma humanizada, a entender que, inde-
pendentemente do contexto ou da situação de cada 
uma e de cada um, elas e eles se conectam quando 
se identificam como iguais em direitos, em violações, 
em cores, em territórios (periféricos), em medos, em 
sonhos etc. O estigma que as/os adolescentes das 
outras comunidades têm sobre as/os adolescentes 
que cumprem medida socioeducativa finaliza nesse 
momento de troca, porque percebem que são meni-
nas e meninos como elas e eles, como qualquer 
menina/o de periferia que tem sonhos, mas também 
erra. Todo mundo aprende, principalmente nós, edu-
cadoras e educadores. Esses momentos só afirmam 
mais o nosso entendimento de que o aprisiona-
mento não é a saída para contribuir com a promo-
ção de trajetórias saudáveis, distantes do ato infra-
cional. Muito pelo contrário, pois a integração social 
baseada no diálogo e na fraternidade e o acesso a 
direitos são os pilares que constroem a justiça e as 
possibilidades de uma existência digna. 

Alguns formatos já realizados foram os seguintes. 

 Cinema e Política: a proposta é assistir a um filme que aborde temas de interesse das/os 
jovens e, a partir dele, organizar o debate, que pode ser realizado com todo mundo, geralmente 
animado por um/a mediador/a (que provoca reflexões a respeito), ou pode ser feito em formato 
de subgrupos – a metodologia pode se diferenciar, a depender do tempo que se tem. Já discuti-
mos temas como idade penal, meio ambiente, educação, gênero e sexualidade..., a partir da lin-
guagem do cinema. 

 Processo Legislativo: esse encontro tem como intuito discutir de forma leve e detalhada 
como funciona o processo legislativo, a partir de uma lei ou um projeto de lei (PL) que esteja em 
discussão no momento. A ideia é entender, a partir de um conteúdo prático, como tramita um 
projeto de lei e como participar a favor ou contra a sua aprovação. Já trabalhamos com o Plano 
Nacional da Educação e Reforma do Ensino Médio.

 A Escola é Nossa: esta atividade teve três versões: 1) A Escola é Nossa: livre, diversa e 
colorida; 2) A Escola é Nossa: Educação e Democracia; e 3) A Escola é Nossa Por Direito. Todos 
os nomes foram elaborados pelas/os adolescentes. Trata-se de encontros bonitos, coloridos 
e cheios de debates. Sempre iniciamos com um acolhimento cultural – música, dança, brin-
cadeiras... – e, depois, puxa-se um diálogo com o tema escolhido para discussão. Na primeira 

versão, discutimos o projeto de lei que estava em debate no país, que era o 
Escola Sem Partido. A partir desse estímulo, discutimos temas como racismo, 
racismo religioso, machismo, homofobia e transfobia em subgrupos media-
dos por convidadas e convidados envolvidos com o tema. No segundo encon-
tro, debatemos a Reforma do Ensino Médio. Já na terceira versão, o debate 
focou-se no direito à educação de qualidade e tinha como objetivo a constru-
ção de propostas para a melhoria das escolas. Ambos os encontros incluíram, 
em suas metodologias, os debates em grupos e a elaboração de linguagens 
artísticas que dialogassem com os temas discutidos. No terceiro encontro, 
A Escola é Nossa contou com mais adolescentes do socioeducativo e maior 
envolvimento delas e deles com os debates, sendo que as/os jovens se sen-
tiram mais à vontade para fazer manifestos sobre violações na privação de 
liberdade e sobre o preconceito que sofrem por cumprirem medida socioedu-
cativa. Foi impactante ver as/os adolescentes seguras/os para pegar o micro-
fone e falar de suas questões, propor caminhos e agradecer o acolhimento 
das/os outras/os jovens ali presentes. 

 Dia do Brincar: esse encontro é um dos mais esperados pelas/os ado-
lescentes. Mesmo que a gente sempre inclua brincadeiras em nosso processo 
de formação, avaliamos que haver um dia para apenas brincar, considerando 
que o brincar também gera aprendizados e possibilita interações saudáveis, é 
importante para fortalecer o coletivo de adolescentes e gerar um sentimento 
de grupo e pertencimento. O primeiro Dia do Brincar contou com a participa-
ção de meninas que haviam cumprido uma medida socioeducativa na orga-
nização e na execução das atividades. A responsabilidade e o cuidado que 
tiveram com o processo foram impecáveis. Para o segundo encontro, conse-
guimos envolver adolescentes ainda internos na elaboração de todo o evento 
e mais de 10 adolescentes do socioeducativo estiveram presentes no dia 
da atividade. A construção foi feita em reuniões e oficinas. Os adolescentes 
envolvidos na organização do Dia do Brincar ficaram responsáveis por tarefas 
específicas no dia, mas também puderam interagir e brincar com seus cole-
gas. Foi um dos dias mais leves e alegres do projeto. Meninas e meninos do 
socioeducativo – com 15 a 18 anos – interagiram com crianças e adolescentes 
de 11 a 15 anos, propondo brincadeiras, sorrindo juntos, ajudando e dizendo: 
“eu não sabia que dava pra ser feliz com coisas tão simples” ou “fazia tempo 
que eu não tirava um tempo pra brincar”. A brincadeira, que muitas vezes é 
vista como supérflua e desnecessária, é uma das maiores oportunidades para 
a criação de vínculo, o desenvolvimento da confiança, o sentimento de liber-
dade, a criatividade e a integração social.
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No Dia do Brincar, brinquei com todas 

as crianças e conheci várias pessoas diferentes 

e de outras unidades. Esse dia foi ótimo! 

Lembro do cachorro quente, pois passei muito 

tempo comendo a refeição da unidade, 

fria e sem gosto.

 
Adolescente da UISS, 
texto de um menino

É importante mencionar que nem sempre há autorização, por parte das uni-
dades de internação, para a participação das/os adolescentes que estão em pri-
vação de liberdade, mas quando há, isso é positivo para as/os adolescentes, mas 
também para as próprias unidades e para o projeto. As meninas e os meninos 
ficam mais felizes e tranquilos e têm a sua ansiedade diminuída, o que contribui 
para que adolescentes com trajetórias infracionais consigam visualizar possibili-
dades outras além das que seus repertórios sociais lhes ofertam. 

 

A outra atividade que me impactou foi uma troca de 

cartas que fizemos com jovens que participavam do 

projeto em uma escola fora da unidade. Trocar cartas 

com pessoas de fora do sistema socioeducativo foi bas-

tante comovente, pois o carinho do próximo, o amor, 

a união, o companheirismo de quem está do outro 

lado, um olhar diferente para o jovem reeducando 

sem preconceito e sem estereótipos são algumas das 

coisas que me fazem acreditar em um mundo melhor. 

 
Adolescente da Uism, 

relato de uma menina 
no Grupo Focal

CUIDAR DE QUEM CUIDA
Encontro com as famílias 

das/os adolescentes

A educação é um tecer constante e fluido; 
ela é mutável e inclusiva... É mulher!

Educar é um tear. Quem compreende suas 
delicadezas e forças aprende e apreende que 
é um ato de amor, porque amor pede cui-
dado, e cuidar é uma atitude política. 

Reconhecemos as identidades, os territó-
rios, as expertises e os desafios. A partir dos 
nossos encontros formativos, conhecemos 
um pouquinho das/os adolescentes, esse 
pouquinho que nos mostrou a imensidão que 
lhes habita, a grandeza que significa a visita 
familiar, quase sempre da mãe. Nas oficinas, 
entre uma fala e outra, a figura materna se 
levanta como um farol aceso, sinalizando 
terra firme fora da cela, como as senhoras 
que, nas poucas horas de visita, ofertam o 
abraço seguro, o olhar doce, conselhos, ora-
ções, contam as novidades, semeiam espe-
rança, perseverança, objetos e produtos do 
dia a dia, mas que, com respeito e dedica-
ção, mostram que existe uma alegria desde o 
sabonete novo até o biscoito que lembra os 
tempos da infância. Elas, as senhoras, encar-
nam diversos papéis. Nos contados minutos, 
são ali a representação da mãe, avó, tia, irmã, 
das professoras de todas as mulheres e, acre-
ditem, até dos pais, tios e avôs... Elas são um 
ser a servir, são a representação e o afago 
da vida e de seus ciclos. Beijos e abraços até 
a próxima visita (se conseguir o dinheiro da 
passagem).

Se você a imaginou, com que cor a visua-
lizou? Quem sabe se os corpos a transitarem 
nas visitas ou mesmo nas celas do sistema 
socioeducativo fossem de outra cor ou CEP, 
o Estado admitiria a necessidade de políticas 
de atenção e cuidado às famílias que cum-
prem medidas socioeducativas junto com 
suas filhas e seus filhos, sobretudo às mulhe-
res periféricas e negras?

Em nosso olhar e sentir se revelou a 
necessidade desses cuidados e, observando 
nosso caminho pedagógico, nos propomos 
a criar o espaço “Cuidando de Quem Cuida”. 
Conhecer as famílias sempre nos tocou; con-
tudo, temos as dinâmicas e limitações do 
projeto, bem como o zelo às institucionalida-
des envolvidas. Sabemos que, mesmo entre 
as mães, nem todas “cuidam” de suas filhas 
e seus filhos. Negligência, abandono, violên-
cias de diferentes naturezas também fazem 
parte das histórias de mães e filhas/os de 
muitas/os adolescentes ali. O trabalho com 
essas pessoas seria ainda mais desafiador e – 
quem sabe? – intensamente transformador. 
Entretanto, até mesmo pelo distanciamento 
que muitas dessas pessoas possuem em 
relação ao cumprimento da medida socioe-
ducativa das filhas e dos filhos, é particular-
mente difícil alcançá-las.

 Foto: Webert da Cruz
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Na relação entre educando/a e educador/a, o vínculo é a raiz que 
nutre o solo de troca e de construção para novas aprendizagens. A 
educadora e o educador compreendem cada educanda/o como um 
universo único, com raízes e identidade própria. Não se pode negar 
nem tentar se sobrepor à trajetória do indivíduo; antes, é necessário 
buscar elementos que oportunizem o surgimento de um novo vín-
culo de forma respeitosa, acolhedora e humana.

É importante pontuar a iniciativa como a busca por um encon-
tro humanizado. Famílias em situação de vulnerabilidade são costu-
meiramente mobilizadas para falar de suas dores, de seus cansaços 
e lutos... Raramente espaços institucionais as convidam para um 
tempo em afago, descanso e respiro.

Educadores entusiasmados planejaram, com a devida atenção, a 
dinâmica das famílias para uma data mais favorável, de modo que 
não coincidisse com as visitas à unidade socioeducativa e para que 
houvesse a disponibilidade de transporte gratuito e cuidadores das 
crianças, além de um ambiente acolhedor, com muito verde. A nossa 
equipe tinha ciência das dinâmicas de vida das mulheres periféricas, 
o que significava um dia para si. Naquele dia, contamos com meni-
nas e meninos egressos para cuidar das crianças, enquanto as mães 
se disponibilizaram para receber nossos cuidados. Foram impecá-
veis na responsabilidade, na alegria e na atenção! 

Chegaram com timidez e estranhamento, quando receberam 
cuidados e atenção. Aos poucos, foram se acostumando àquela 
surpresa: “eu me sinto como se estivesse em um spa!”. Criar uma 
atmosfera comunitária e segura foi vital. Estavam ali corpos, mentes, 
pessoas que são cotidianamente recebidas com descaso, mulheres 
que – aguerridas na ocupação de manter a casa, criar filhos, netos 
e colocadas em trabalhos com baixa remuneração – lidam cons-
tantemente com a falta de recursos e que, por vezes, lhes falta o 
recurso da passagem para visitarem suas filhas e seus filhos. De dia, 
lidam com seus trabalhos; à noite, a preocupação com um dos seus 
separado dela. É extremamente sensível reunir familiares em um 
único ambiente. Estavam ali pessoas que, de igual modo, cumprem 
juntas com suas filhas e seus filhos a medida socioeducativa. Então, 
fica sempre a pergunta: a solidão e a saudade educam?

Não temos a pretensão de responder, apenas compartilhar. No 
dia do evento, um sábado, com os amores dos adolescentes, cada 
instante ali nos sinalizou que o afeto é emancipador, que a escuta 
é uma conexão e que negar espaços assim às famílias é aumentar 
a pena. Nós observamos, quando chegamos ao Espaço Palco, no 
Varjão, as pessoas com brilho e saudades nos olhos, corações aper-
tados, mães com reflexões profundas sobre o porquê da “separa-
ção”, falas de agradecimento por compreenderem a socioeducação 

 Foto: Webert da Cruz

 Foto: Webert da Cruz
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como uma segunda oportunidade. Assistimos aos mesmos pés – de 
mulheres que passam horas em filas em pé, nos ônibus, para visitar 
seus filhos – se permitirem ser tocados, receber massagem, escal-
da-pés, dançar um coco. Lemos e reivindicamos o afeto, o cuidado 
como um direito, a alegria como política, a humanização das histórias 
das famílias como a ponte, o elo, a essência da relação entre educa-
dor e educando, que se faz com vínculo. 

Foi em 31 de agosto de 2019, no Espaço Palco (referência cultu-
ral do Varjão), que elas, cuidadoras de adolescentes apreendidos, nos 
ofertaram amor, seus cantos e risos, suas histórias, receitas, cores 
e perfumes. O que nos uniu? O que nos aproximou? Gente! Gente 
como a gente, sem poder ser gente como gente que nasceu para ser 
livre.

Mães e familiares sabem e reconhecem que a primeira algema 
chega de forma silenciosa e prende o poder de sonhar da menina e 
do menino. Em terras empobrecidas, essas algemas brotam a olho 
nu: é um, dois, três na rua, menos um. Para os familiares, o “um” ou a 
“uma” tem nome, cor, voz, cheiro. O que vai faltar é a presença, uma 
dura sentença: saudades e preocupações adoecem, enfraquecem. 
Por tal razão, espaços de celebração da força, de reflexão e trocas 
são vitais ao fortalecimento e à nutrição de quem cuida. É essencial 
investir em relações construtivas, reconhecendo o afeto como ter-
ritório seguro, o amor como ato político, o bem viver como política 
de urgência às mães. São mulheres vítimas do mito da democracia 
racial. Ainda que em terras que lhes planejem e lhes causem o mal, 
elas ocupam e povoam as cidades com uma afirmação à vida. Cada 
novo filho é uma nova oportunidade à humanidade para se reinven-
tar, para construir escolas e praças (ao invés de cadeias), para investir 
em segurança, sim, a começar pela segurança alimentar.

Antes de que as grades se materializassem a uma família, a 
ausência de direitos (desde sempre) esteve estabelecida. Com isso 
tudo, a força e a persistência das mães seguem nutrindo, protegendo, 
criando, cuidando. Pés que se cansam, sim, mas continuam cami-
nhando. Olhos que, por vezes, são inundados por lágrimas salgadas 
tanto quanto pelo suor do rosto. A expressão de cansaço é facilmente 
transfigurada pela simples lembrança de um pedaço seu no mundo. 

A atividade que mais me 

marcou foi a que fizemos 

com as mães dos adolescentes 

cumprindo medida 

socioeducativa, porque até 

então eu via o projeto de 

dentro e com menos tempo. 

Naquele dia, eu pude sentir 

um pouquinho do que cada 

mãe passa sentindo a ausência 

do filho e, depois desse dia, eu 

vi que o meu futuro não está 

atrás de uma grade e não é 

uma grade que vai apagar os 

meus sonhos.

Adolescente da Uism, 
relato de uma menina no 

Grupo Focal

 Fotos: Webert da Cruz
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A construção de um evento institucional para acolher mães e cuidado-
ras dos jovens que estavam privados de liberdade na UNIRE em 2019 não 
foi algo programado por nós. O convite veio da gestão da instituição, para 
ajudarmos na clássica celebração do Dia das Mães. Todavia, no diálogo com 
os jovens, percebemos que eles se empolgaram e começaram a sonhar 
com um momento de acolhida e cuidados para as mães. A figura materna, 
por vezes, é a única que permanece no acompanhamento do jovem em 
cumprimento de medida e que segura a barra frente a uma sociedade e um 
sistema socioeducativo que a culpa pelo ato infracional do filho. 

Começamos nas oficinas a levantar opiniões sobre como eles imagi-
navam esse dia. Isso ocorreu cerca de três semanas antes da realização 
do evento. Eles sugeriram cardápio, presentes, programações e espaços de 
afeto. Assim, percebemos que eles poderiam executar essa celebração. Eles 
deixariam o lugar de espectadores pouco sensíveis de eventos para que se 
tornassem protagonistas e responsáveis pela sua condução. Entretanto, a 
missão não seria fácil! Como convencer uma engrenagem formatada para 
contenções a possibilitar que os jovens ocupassem a cena? Muitos e-mails 
e andanças institucionais foram necessários.

A gestão topou que eles construíssem a festa, mas teríamos que puxar 
o bonde. De que maneira engajar mais de 60 jovens à construção de um 
evento? Inclusive, com a maioria dos jovens não participantes das nossas 
oficinas. O afeto por mães, pais, companheiras e cuidadoras certamente foi 
o elo que nos uniu nessa missão. Considerando as ideias de construção de 
cada pequeno detalhe e, principalmente, de criação de um espaço de cui-
dado para quem é sempre demandada a cuidar, começamos a fazer um 
trabalho para além das oficinas e dentro dos módulos.

Precisamos descobrir aptidões e usar a coletividade para executar. Nós 
não estávamos na instituição todos os dias, mas as missões tinham que 
seguir mesmo na nossa ausência. Desse modo, criamos vários grupos de 
trabalho: GTs da lembrancinha, do bolo, da organização, da decoração, da 
apresentação. Imaginem só fazer o manejo de tantos grupos dispondo de 
tão poucos encontros!

Os encontros no meio do pátio eram 
sempre rápidos, mas efetivos, nos quais 
passávamos por cada GT para ver o que 
já tinha sido executado e o que faltava 
para fazer o bonde andar. Nesse período, 
vale mencionar que as articulações e os 
convencimentos eram constantes, pois 
a descrença institucional nos acompa-
nhava a cada instante. “Como um evento 
feito por jovens dará certo? Vai ser uma 
bagunça!” (esse questionamento estava 
nas falas dos servidores da instituição, 
mas também nos olhares). O novo pode 
assustar, mas seguimos o baile...

Em uma das nossas andanças até o 
módulo, nós nos deparamos com um 
silêncio assustador. Quando nos apro-
ximamos dos quartos-celas, pudemos 
assistir à concentração dos jovens cons-
truindo os artesanatos que entrega-

riam como lembranças para as mães. 
Uns jovens dobravam o papel, enquanto 
outros montavam os porta-retratos ou 
as flores. Ou seja, o silêncio e a diminuição 
de ocorrências disciplinares nesse perí-
odo não foram o resultado de conten-
ção subjetiva e corporal, mas do envolvi-
mento afetivo, autônomo e protagonista 
com a atividade a ser executada. 

Na semana da celebração, executa-
mos dentro de dois módulos uma ofi-
cina de cartas para entregá-las às mães, 
junto com uma foto de cada jovem. 
No primeiro módulo, a oficina aconte-
ceu no meio do banho de sol. Foi pos-
sível enxergar muita afetividade. Além 
disso, tivemos conversas profundas com 
alguns deles sobre as relações familiares 
e os seus projetos futuros. 

“MÃE, A SENHORA É UMA RAINHA!”
Evento do Dia das Mães na Unidade de 
Internação do Recanto das Emas (UNIRE)

 Foto: Webert da Cruz
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Ainda sobre as oficinas de cartas, no 
segundo módulo, a execução foi mais com-
plexa, pois os jovens estavam nos quartos-ce-
las, o que demandou muito tempo para a rea-
lização: foram três horas e meia, haja vista que 
foi necessário repetir os comandos em cada 
quarto e ir tirando as dúvidas. Afinal de contas, 
a única que conseguia transitar era a educa-
dora, pois os jovens estavam literalmente atrás 
das grades, mas escreviam sobre amores.

Um dia antes do evento, fomos organizar 
o espaço onde ocorreria a festa e também 
mediar a ida do GT do bolo para a padaria da 
instituição. Um aspecto basilar da constru-
ção desse evento foi a presença dos diversos 
setores da unidade socioeducativa: o espaço 
da profissionalização amparou a execução dos 
lanches e os jovens colocaram a mão na massa 
em cada detalhe. “É a primeira vez que vejo 
esses meninos, de fato, fazendo” (fala de um 
agente socioeducativo durante a feitura dos 
lanches). A escola ajudou com a decoração; as/
os especialistas socioeducativas/os convida-
ram as famílias; e as/os trabalhadoras/es da 
segurança colaboraram nos deslocamentos e 
no acompanhamento das entradas das educa-
doras nos módulos. Assim, o movimento dos 
jovens convocou toda a instituição.

Chegou o dia! 29 de maio de 2019, para 
sermos mais precisas/os. Foi bonito ver o 
engajamento e a afetividade dos jovens! Um 
dos jovens fez um discurso emocionante 
acerca do processo de construção da cele-
bração: disse que sua mãe não estava lá, mas 
ele estava. Era nítida a atmosfera acolhedora 
e cheia de afeto da festa! Tudo estava leve! 
Na hora do retorno dos jovens ao módulo, as 
despedidas foram emocionantes e cheias de 
abraços. 

Na conversa com os familiares, a emoção 
mais uma vez tomou conta. Várias mães cho-
raram e ficaram muito agradecidas com a 
atividade, sinalizando que o momento tinha 
acalmado a alma e que se sentiram acolhidas. 
“É a primeira vez que me sinto segura aqui”, 
uma mãe afirmou. Outra mãe declarou que 
aquele momento “nos ensinou a amar nossos 
filhos”. 

De um modo geral, foi um desafio organizar 
o evento. Todos os atores institucionais esta-
vam curiosos para ver como se desenrolaria 
uma atividade com vários jovens participando 
ativamente e sendo responsáveis pelas tare-
fas. O espaço do evento ficou cheio de servi-
dores. Tudo saiu dentro do planejado e houve 
elogio de várias pessoas, inclusive do servidor 
mais antigo da segurança. Segundo ele, nunca 
tinha visto um evento tão organizado. 

A ideia de protagonismo dos jovens ecoou 
para os dias subsequentes e chegou a uma 
atividade que ocorreu posteriormente na 
escola. Foi possível perceber, na prática, que é 
possível engajar os jovens em atividades que 
tenham um sentido afetivo para eles. 

 Foto: Webert da Cruz

 Foto: Webert da Cruz

O que nós aprendemos ?

 
Que o afeto é maior do que as grades!!! 
A amorosidade é o antídoto para transpor a aridez 
da restrição de liberdade. Foi um trabalho de muitas 
articulações, bastante cansaço e grande descrença 
institucional. Mas ver o brilho nos olhos e o aca-
lento daquelas mães fez valer cada dia percor-
rido pela equipe nas diversas salas da instituição, 
pedindo autorizações, além de cada e-mail man-
dado. Essa foi uma semente socioeducativa plantada! 
 
SocioEDUCAÇÃO se faz também com família, com 
carinho e protagonismo.
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SOBRE A CERTIFICAÇÃO 
E A FORMATURA

Entendemos a importância de cursos vol-
tados para a profissionalização e a certificação 
de adolescentes e jovens; porém, acreditamos 
que, além disso, é importante discutir os direi-
tos humanos e todos os temas que compõem 
a complexidade referente à cidadania e à 
democracia. Assim, o projeto é proposto como 
uma formação política, de modo que um dos 
objetivos é o de que nos tornemos pessoas 
mais coletivas e com uma maior compreensão 
de si e da realidade.

É importante destacar que o certificado 
impresso traz para as/os adolescentes muito 
significado, seja por conta dessa relação com o 
trabalho, seja pela melhoria do currículo, mas 
também por mostrar uma boa impressão para 
a juíza, por melhorar o relatório e por ter algo 
físico para mostrar para a família. Para nós, 
é essencial marcar a conclusão de um pro-
cesso com muita festa, música, comida boa e 
afeto. Então, para a entrega desse elemento 
tão importante para as/os adolescentes e 
jovens, como o certificado, desenvolvemos o 
momento da formatura. 

Ao pensarmos o momento da formatura 
com as/os adolescentes e jovens, buscamos 
garantir que a autonomia de cada um esti-
vesse presente. Em cada unidade, atendemos 
duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde, 
seja com adolescentes de um único módulo 
ou de módulos mistos. Em discussão, decidi-
mos se faríamos uma única formatura por uni-
dade ou uma por turno.

Alguns adolescentes não viram problemas 
em juntar todos. Outros não concordaram, por 
questões de conflito. Tivemos que mudar os 
planos e decidimos fazer uma formatura por 
turno. No decorrer da formação, alguns ado-
lescentes mudaram de módulo, muitas vezes 
por conflitos territoriais; porém, independen-
temente de terem participado de uma única 
oficina, todos receberam certificados que dis-
criminavam os conteúdos da formação da qual 
participaram. Isso deu trabalho, mas – com 
o controle das/os educadoras/es – foi possí-
vel registrar pessoa a pessoa, a partir de cada 
oficina da qual participaram. Alguns, inclusive, 
toparam participar do momento da formatura 
mesmo não tendo um bom convívio com os 
demais. E deu super certo! Em todas as unida-
des, foi um momento de muito respeito. Cada 
adolescente podia convidar duas pessoas, e a 
construção do evento foi inteiramente deles: 
desde pensar o cardápio do buffet, o sabor 
do bolo, as músicas, o cronograma das apre-

sentações, até as lembrancinhas e os espa-
ços das crianças, que não podiam faltar. Foi 
um momento de muita emoção e gratidão. 
Aqueles que não tiveram a família presente 
foram acolhidos pelos demais com muito 
carinho e afeto. E com a “roupa do mundão”, 
pedido unânime em todas as unidades (uma 
pena que a gestão de algumas unidades não 
acatou o pedido, por questões de segurança). 
Cada adolescente recebeu o seu certificado, 
com direito a foto e comemoração. 

Temos ciência de que momentos como 
este são marcos importantes: (a) para que 
adolescentes e jovens do sistema socioedu-
cativo se enxerguem como sujeitos coletivos; 
(b) para alavancar a autoestima delas e deles; 
(c) para fortalecer a caminhada de cada um e 
de todos; (d) para que elas e eles compreen-
dam o seu valor e a sua importância, demar-
cando os seus territórios, a sua cor e os seus 
sonhos; (e) para a troca de afeto; (f) e para que 
todos pensem em novas possibilidades para 
si e para as suas comunidades. Mas também 
entendemos que os desafios que adoles-
centes e jovens têm fora dos muros são tão 
complexos quanto aqueles que estão dentro 
deles; que ter um certificado de conclusão de 
algo ou ter a oportunidade de vivenciar uma 
formatura não anula o quanto é difícil para a 
nossa adolescência e juventude chegar até os 
30 anos ou viver com qualidade de vida! Nos 
nossos armários de educadoras estão alguns 
certificados não entregues. Alguns perten-
cem a jovens que hoje se encontram no sis-
tema prisional. Porém, outros certificados são 
de adolescentes que aqui em vida já não mais 
estão. Guardamos cada um em nossas memó-
rias com muito respeito, admiração e carinho. 
E que, um dia, essa guerra contra o nosso povo 
possa cessar. Sigamos! 

Também fizemos um projeto da 

rádio que foi muito bom. Na for-

matura, o programa que gravamos 

foi transmitido e minha família 

estava presente. Nesse dia, fiquei 

muito feliz, e essa foi a coisa que 

mais me marcou.

Adolescente da UIP, 
texto de um menino

 Foto: Webert da Cruz

 Fotos: Webert da Cruz Formatura na Uiss, 2017
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Foi nossa primeira iniciativa para acompanhar egres-
sas. Em parceria com o Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria (Cfemea), fizemos um momento especial, reu-
nindo meninas das comunidades e as que haviam saído 
da Uism, para um momento de reflexão e de cuidados. 
Reunimo-nos numa chácara bonita e acolhedora. Com 
dança, massagens e oficinas, pensamos um pouco sobre 
como poderíamos seguir cuidando umas das outras num 
projeto coletivo.

Depois desse encontro, o Cfemea conduziu um pro-
cesso bonito de Roda de Meninas, com oficinas, diálogos, 
vivências, produção de vídeo e com a oferta de terapia 
individual e grupal. Foi necessário destinar um recurso para 
cuidadoras de bebês nas suas comunidades, sem as quais 
algumas meninas não teriam como participar. 

RODA DE MENINAS Um projeto que se relaciona diretamente com adolescentes 

em contextos de vulnerabilidade e conflito com a lei deve ter, 

como um de seus principais objetivos, gerar mudanças significativas 

na vida das participantes, considerando suas necessidades 

emergentes, promovendo acolhimento e oportunidades. Na minha 

experiência com o projeto Onda, conheci muitas adolescentes negras 

e periféricas com trajetórias difíceis e grandes potencialidades. 

Também pude rever e compartilhar vivências com as meninas 

com as quais divido a experiência de ser egressa do sistema 

socioeducativo. As práticas que fizemos juntas, assim como os 

diálogos, foram bastante importantes para mim, pois pude me 

conectar com histórias nas quais me reconheço. Fui contemplada 

com a oportunidade de psicoterapia, assim como algumas meninas. 

Essa iniciativa do Inesc e do cfemea para mim foi fundamental, 

pois proporcionou um cuidado essencial para conosco.

Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

 Foto: Milena Argenta
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Temos dito aqui que há uma identificação entre 
educandas/os e educadoras/es, seja pelo territó-
rio onde moram, seja pelo corpo ou seja pela cul-
tura (a vestimenta, o gosto musical, a convivên-
cia...). Esse elo, marcado pela proximidade e por 
referências partilhadas, proporciona confiança e 
gera um interesse na manutenção dos vínculos 
após o cumprimento da medida. 

Todas/os nós seguimos e somos seguidas/os 
em redes sociais por adolescentes e jovens adul-
tas/os acompanhadas/os durante o processo 
socioeducativo. E muitas das possibilidades e dos 
caminhos apresentados durante as oficinas nos 
são cobrados. Ou seja, é muito importante manter 
o diálogo e procurar novas formas de acompa-
nhamento institucional e afetivo.

A partir disso, as/os educadoras/es autonoma-
mente passam a divulgar vagas de trabalho e de 
cursos, buscam inseri-las/os em outras ações da 
instituição como monitoras e monitores ou sim-
plesmente disponibilizam tempo para conversar. 
E, em vários casos, lancham juntas/os, se encon-
tram nos shows na quebrada ou dividem palcos.

Essas ações, por mais simples que pareçam, 
dialogam com os objetivos de todo e qualquer 
processo educativo. A afetividade é linha que 
rompe o silenciamento e a estigmatização dessas/
es adolescentes. Ora, se o segurança do shopping 
nos persegue pela cor ou pela vestimenta, sentar 
na praça de alimentação do mesmo shopping, 
pagar uma pizza e compartilhar risadas se faz fer-
ramenta de transformação.

ACOMPANHAMENTO 
AOS QUE TERMINARAM 
DE CUMPRIR A MEDIDA

“Sorrir enquanto luta é uma forma de confundir os inimigos, 
principalmente os que habitam nossos corações”.

Sérgio Vaz

O acompanhamento afetivo e educativo a adolescentes que saem da medida 
socioeducativa de internação sempre foi motivo de preocupação e diálogos 
entre a equipe. Mais do que isso, foi defendido por nós e pelas/os adolescentes 
em audiências públicas, simpósios e conferências, onde pautamos a inexistência 
de políticas de acompanhamento a egressos.

Logo, o Inesc criou o projeto Andares, que tem como objetivo o acompanha-
mento a quem acaba de cumprir a medida. O projeto alcança apenas as/os ado-
lescentes que participaram das nossas oficinas enquanto internas/os. A inicia-
tiva objetiva contribuir para que adolescentes e jovens alcancem seus direitos na 
própria comunidade ou em outro território do Distrito Federal. Um ponto forte 
é que o educador responsável também orienta, escuta, acolhe e, por meio de 
visitas domiciliares, se aproxima da família, das relações sociais e das questões 
enfrentadas.

Com o dinheiro ganho com o prêmio Itaú-Unicef, ofertamos uma bolsa por até 
6 meses para 40 jovens vinculadas/os ao projeto Onda ou ao Vozes da Cidadania 
que saem das unidades. É preciso destacar que nossa ação alcança apenas as/
os adolescentes que fazem parte do nosso processo educativo. O recurso é limi-
tado. A intenção é construir uma proposta que possa ser uma referência para ser 
repensada, reelaborada ou adaptada. Nesse período, são realizadas visitas, além 
de telefonemas e trocas de mensagens diárias, bem como encaminhamentos 
para cursos, estágios, escuta e orientação acerca da elaboração de currículo, pro-
vidência de documentos, busca ativa por histórico escolar e vagas em escolas. 
Com a pandemia de Covid-19 e com as restrições sociais e os impactos gerados, 
estabelecemos parcerias que oportunizaram a distribuição de cestas básicas. 
Também nos organizamos para oferecer apoio para o acesso ao auxílio emergen-
cial do governo e a outras políticas de assistência, assim como encaminhamen-
tos ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e à Rede Social Local, 
acesso à Lei Aldir Blanc, dentre outros. No início da pandemia, com ajuda inter-
nacional, o Inesc conseguiu oferecer R$ 300,00 por mês, por três meses, a 300 
famílias de adolescentes dos projetos Onda e Andares e para jovens de outras 
ações. Embora pontual, essa ajuda foi muito significativa para quem perdeu tra-
balho, para quem adoeceu ou para quem dependia de atividades coletivas para o 
seu sustento (produtores culturais, vendedores, ambulantes...).

Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

O projeto me acolheu quando 

eu me encontrava internada 

no socioeducativo, e aqui de fora 

não está sendo diferente...] 

O projeto sabe fazer a diferença 

de todas as formas. Ele sempre 

está por perto e [os educadores] 

são bem comunicativos com a 

gente. E sempre estão ligando 

para saber como estamos.
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Se estavam em situação de pobreza antes 
da Covid-19, muitos entraram no quadro de 
miséria durante a pandemia, que impactou 
grandemente a execução do projeto, impos-
sibilitou as visitas domiciliares, afetou o mer-
cado de trabalho. E como o acesso à internet 
é limitado, a participação em cursos on-line 
ficou ainda mais dificultada.

Entendemos que toda e qualquer pro-
posta de acompanhamento a egressas/os 
deve se iniciar ainda durante o cumprimento 
da medida socioeducativa. É na unidade que 
precisamos conhecê-las/os e criar vínculos. 
Andares é um projeto-piloto. As dezenas de 
jovens que participaram e seguem com nosso 
acompanhamento nos moldam e contribuem 
com suas experiências e indagações, no sen-
tido de construir um projeto amplo, próximo 
e presente. Esse é um capítulo de nossa ação 
que precisa ser revisitado, pois é uma experi-
ência ainda embrionária e merece avaliação.

Mas “bora” lá! Imagine-se morando numa 
comunidade sem acesso aos direitos básicos, 
sem ter seu lar, com sua cor e seu corpo estig-
matizados e sem possuir acesso à internet. 
Difícil, não? 

E é justamente essa realidade construída 
pelo Estado e por seus governos que recebe 
os e as jovens sem a garantia de direitos, sem 
projetos, sem escuta. A medida socioeducativa 
só é eficaz quando se soma a ações na comu-
nidade (antes, durante e após a medida). O 
Estado deve, antes de tudo, centrar sua aten-
ção nas causas do envolvimento de adoles-
centes com o ato infracional e assegurar o seu 
acesso aos direitos em seus territórios. 

De cá, seguimos aprendendo cotidiana-
mente com a nossa caminhada. Por vezes, não 
acertamos; contudo, fazemos disso um apren-
dizado contínuo. Descobrimos que também 
precisamos reconhecer que a construção do 
protagonismo não se restringe à perspectiva 
cidadã. Algumas vezes, nossas intervenções 
falharão, mas precisamos estar preparadas/os 
para as frustrações. Em um caso, por exem-
plo, tivemos que desligar uma adolescente, 
pois ela não cumpria nenhum dos acordos e 
sequer retornou aos estudos, um fator pre-
ponderante para a participação no projeto e o 
recebimento da bolsa.

Buscar o entendimento dessa realidade, da 
vivência das/os jovens, é primordial no acom-
panhamento. E mais do que dados, números 
ou gráficos, viemos partilhar com você, leitora 
ou leitor, nossos acertos e nossas fragilidades, 
alegrias e angústias, para que sigamos nessa 
construção. 

E, sim, a bolsa rompeu com o ciclo da fome: 
possibilitou a moradia; contribuiu com a renda 
familiar; pagou pelo supletivo; comprou remé-
dios e o enxoval do filho; foi o curso de infor-
mática, necessário no currículo; foi a compra 
de capinhas de celular e de carregadores na 
feirinha, para comercializá-los como ambu-
lante; foi o remédio para a dor após o aci-
dente de moto; foi o ingrediente para o briga-
deiro, vendido na parada de ônibus; foi a grana 
necessária para a ida à entrevista de emprego; 
foi a música produzida em estúdio; foi o rolê e 
diversão com amigos.

“Entrevista de emprego passei. Vestibular me inscrevi.

Primeiro salário ganhei. Bolsa de estudo consegui.

Aí fi, vai por mim, a gente tem uma chance.

Agarre tua liberdade como nunca antes”.

 
Aborígine. “Azul e branco”, 2018

 

O que eu também não vou esquecer e que, com certeza, 

vou levar para a minha vida foi o cuidado que o 

projeto teve com os jovens egressos. Mesmo depois do 

período na unidade, o projeto buscou nos acompanhar, 

mantendo contato, fazendo encontros semanais, 

buscando a união e pensando em formas de melhorias 

para todos através da coletividade. 
Adolescente da Uism, 
texto de uma menina

 Foto da imagem: Adolescente da Uiss
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Comemoramos um processo educativo bonito, com 
pequenas e grandes conquistas, que podem ter feito a 
diferença nas vidas das/os adolescentes. Trata-se de um 
processo recheado de práticas felizes e de outras equivo-
cadas. É importante dizer que os equívocos nos ajudaram 
a reorientar a jornada e contribuíram para aprofundar-
mos reflexões. Desejamos que o trabalho que aqui siste-
matizamos seja inspirador para tantas outras experiên-
cias pedagógicas.

Destacamos, mais uma vez, que a caminhada não 
é só de alegrias. Adolescentes perderam suas vidas no 
“mundão sem amparo”; algumas/uns, por necessidade 
extrema, recaíram no ato e foram sentenciadas/os nova-
mente, seja como adolescentes ou já como adultas/os; 
há também as/os que foram rapidamente engolidas/os 
pelo vício; e outras/os, sem lar, que foram morar nas ruas. 
Portanto, constatamos aqui que um dos maiores desa-
fios desta política pública é, além de rever e ampliar a 
dimensão educativa, estabelecer um programa de acom-
panhamento a quem finaliza uma medida socioeducativa. 
Um programa que seja bem estruturado, que alcance a 
todas e todos, com orçamento adequado e muito diálogo 
com as/os adolescentes e as suas redes comunitárias. 
O programa deve dar atenção à escolarização, à educa-
ção profissionalizante, à inserção no mundo do trabalho 
digno e ao acesso regular a atividades culturais e despor-
tivas, além de dar suporte à saúde mental, mas – princi-
palmente – que seja capaz de estabelecer vínculos.

E... O QUE FICA?

 Foto: Adolescente da UISS
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Nossa intenção aqui não é romantizar processos, 
muito menos fechar os olhos para os grandes pro-
blemas. Queremos compartilhar uma experiência 
que ressalta possibilidades e promove o senso de 
coletividade. Em tempos de aumento da violência 
e dos discursos de ódio, do acirramento das into-
lerâncias e do recrudescimento das desigualdades 
sociais, um projeto baseado no afeto e na plurali-
dade pode significar mais do que um alento: um 
despertar de expectativas e sonhos.

Ao longo dos anos, alcançamos mais de 500 ado-
lescentes, proporcionando momentos de reflexão, 
interação, produção de arte e de cultura, comuni-
cação e ação política. Suas memórias nos chegam 
com alegria, e essa alegria, mesmo que pontual, 
reflete a esperança de coisa melhor, um alívio numa 
realidade muito árida. 

Suas vozes podem e devem romper silêncios, afir-
mar e reafirmar suas existências e lutas, para que a 
alegria seja não mais uma experiência efêmera, mas 
o grande pano de fundo de todas as adolescências.

Além disso, o projeto me trouxe 

uma diversa rede de pessoas, 

que hoje levo pra vida.

 
Adolescente da Uism, 

relato de uma menina 
no Grupo Focal

 Foto: Webert da Cruz
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GLOSSÁRIO DE QUEBRADA 
Algumas palavras

A unidade vira: mudança repentina na dinâmica institucional. 

Cobal: kit de insumos básicos trazido pela família 
da pessoa privada de liberdade, sendo formado por 
alimentos, medicamentos e produtos de higiene. 

Jega: cama.

Libera cantou: liberação da medida socioeducativa.

Massa: legal. 

Mundão: contexto extramuros.

Quebrada: local de moradia. Relaciona-se com a periferia, 
com as comunidades de origem e com os pertencimentos.

Salve: liga-se à ideia de cumprimento, 
mas também a um fortalecimento entre pares.

Slam: é um movimento poético que acontece nas ruas, 
uma competição de poesia falada muito popular nas periferias. 

 Foto: Webert da Cruz
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QUEM 
SOMOS 
NÓS?

Dyarley Viana
Mulher negra e periférica, pedagoga se tecendo como 

educadora popular. Atuo como assessora técnica no 
Inesc na área de juventudes e direito à cidade. Sou poeta 
e ativista pelos direitos humanos. Tenho um olhar espe-
cial sobre racismo e gênero. Morando na Estrutural, estou 
atenta à comunidade.

Eulla Brennequer
Preta, periférica e desafiadora da norma. Educadora 

popular. Cientista natural formada pela Faculdade UnB-
Planaltina e pesquisadora. Nem homem, nem mulher. 
Travesti. Aprendi que um corpo periférico pode desistir 
de tudo, exceto de si mesmo. E que esse mesmo corpo 
pode contar com outras pessoas. Acredito na educação 
coletiva com intencionalidade, que considera a diferença 
e o olhar humanizado para as possibilidades que são 
criadas!

Leonardo Ortegal
Depois de ter trabalhado como assistente social nas 

diversas medidas socioeducativas, as inquietações do 
cotidiano e da luta pela defesa dos direitos de crianças 
e adolescentes me fizeram levar essa temática de volta 
para a Universidade de Brasília, onde cursei doutorado 
em Política Social, me tornei professor efetivo, e conti-
nuo pesquisando. Atualmente, tenho buscado juntar os 
debates sobre raça, juventude, violência e cultura, ten-
tando construir pontes entre os saberes e poderes da 
universidade e das ruas por justiça social.
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Lucas Daniel 

Rodrigues de Souza 

Sou colaborador no projeto Onda, tenho 26 anos, 
Assistente Social e cria do Paranoá.

Meu primeiro contato físico com uma unidade de 
internação veio de uma formação e de uma prepara-
ção bem antes de ultrapassar os muros que encarce-
ram adolescentes dentro do sistema socioeducativo. 
Essa formação junto ao projeto Onda me fez con-
frontar estigmas sobre o espaço e sobre quem está 
lá dentro. Estigma formado pelo senso comum e por 
uma mídia que desumaniza crianças e adolescentes.

Márcia Acioli 

Formada em Educação Artística. Mestre em 
Educação pela UnB. Trabalhei como professora da 
Secretaria de Estado de Educação por 18 anos, onde 
desenvolvi inúmeras ações em defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. No mestrado, estudei 
o desafio da educação para meninas e meninos que 
moravam nas ruas do Distrito Federal. Atualmente, 
sou assessora política do Inesc, responsável pela área 
da criança e do adolescente. Minha maior realização é 
aprender com tantos/as meninos e meninas das esco-
las e das unidades do sistema socioeducativo por onde 
passamos com os projetos Onda e Vozes da Cidadania.

Markão Aborígene
Markão é pai, educador popular, poeta, MC, mili-

tante do hip hop, formando em Serviço Social. 
Morador do Riacho Fundo 2, periferia de Brasília, 
atua no projeto como mobilizador e educador nas 
oficinas, onde utiliza a música rap e a literatura 
periférica como instrumentos pedagógicos.

Ravena DO Carmo
Professora de Ciências. Mestranda em 

Políticas Públicas e Gestão da Educação (FE-
UnB). Produtora cultural, educadora popular, 
escritora e poetisa. Pesquisadora da Literatura 
Marginal e da Socioeducação, é ativista da cul-
tura hip hop há mais de 10 anos. Fundadora e 
coordenadora-geral do coletivo Poesia nas 
Quebradas.
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Thaywane Gomes
Sou ceilandense, filha de nordestinos, graduada 

em Psicologia e Serviço Social. Mestra em Psicologia 
Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB). 
Psicóloga escolar da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal (SEEDF), além de sonhadora. No 
sistema socioeducativo do DF, mais especificamente 
na medida socioeducativa de internação, transitei 
com diversos papéis, afetos e tempos: estagiária, edu-
cadora social e pesquisadora...

Thallita de Oliveira Silva
Tenho 28 anos, moro numa periferia do DF (Santa 

Maria) e também fui adolescente participante do pro-
jeto Onda, integrante de escola pública na época. Desde 
muito nova, tenho interesse pela socioeducação, antes 
mesmo da graduação. Formei-me em Psicologia e fiz 
especialização na área de Políticas Públicas para Infância, 
Juventude e Diversidade, com um trabalho de conclusão 
voltado para egressos do sistema socioeducativo. Sou 
assessora técnica (educadora) do Inesc e minha inspira-
ção é o contato com a potência artística, cultural e aca-
dêmica de adolescentes e educadores com os quais tive 
e tenho contato. 

Victor Hugo Queiroz
Sou estudante universitário, ex-adolescente 

do projeto Onda e hoje estagiário do Inesc.

Também sou ativista pela mobilidade urbana, 
fotógrafo, adoro registrar a natureza e exposi-
ções de arte e também atuo como designer grá-
fico. Adoro conhecer novos lugares, culturas e 
ouvir muitas histórias interessantes. Acho muito 
importante o trabalho da socioeducação e a 
ideia que ela traz às e aos jovens de que elas e 
eles podem sonhar e que têm direitos que mere-
cem ser vividos em suas comunidades.

Webert da Cruz
Oi, sou Webert da Cruz, tenho 27 anos e participo 

de atividades do projeto Onda desde adolescente. De 
lá para cá, também atuei em atividades como educa-
dor. Sou artista visual, jornalista, educomunicador, fotó-
grafo, videomaker e designer gráfico. Desde 2012, atuo 
em organizações da sociedade civil, projetos, iniciati-
vas e eventos com temáticas sobre juventude, ques-
tões raciais, educação, periferia, diversidade de gênero e 
sexualidade, direito à cidade, arte, comunicação e cultura 
popular. Acredito na coletividade, na educação e na arte 
enquanto intervenção social, criativa e reconfiguradora 
de mundos.
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À Rose Elaine da Silva Souza

Nossa merendeira delicada, dedicada, séria e afetuosa. O 
lanche, momento de alegria, era recebido como “afeto que 
vem de fora”. O espanto com as delícias era uma constante, 
além de serem alimentos nutritivos. A Rose fazia questão 
de ouvir das/os educadoras/es as preferências e os desejos 
das/os adolescentes para levar um pouco de alegria, além 
do inestimável cuidado de garantir lanche alternativo e 
adequado para quem tinha alguma intolerância ou alergia.

Ao Poti Alves Picanço

Nosso motorista, amigo, educador e herói. Sim, herói. 
Não media esforços para cumprir a missão de levar as/os 
educadoras/es pontualmente para as atividades, criando 
caminhos alternativos quando havia congestionamento. 
Além disso, suplantava qualquer obstáculo para nos levar 
a tempo para cada compromisso. Inúmeras vezes, ele nos 
ajudou buscando e levando material e até deu uma força 
numa oficina na UISM. Além de motorista, foi adolescente 
do projeto Onda, foi atleta e é professor de educação física. 
Poti compartilha conosco o entusiasmo e o compromisso 
com este trabalho. 
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 Foto: Matheus Alves

Acesse online produtos criados com 
o projeto ONDA no Sistema Socioeducativo.


