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RESUMO DO TRABALHO

O objetivo do trabalho é apresentar o Projeto Político Pedagógico (PPP) – chamado
“Projeto Educar” de caráter interinstitucional onde estão definidos os procedimentos
básicos em termos teórico-metodológicos, éticos e organizacionais no atendimento ao
adolescente privado de liberdade e ao egresso com intuito de produzir um material
didático-pedagógico ao serviço do bom funcionamento das unidades socioeducativas do
Estado de Mato Grosso.
Para a realização do Trabalho foi utilizada a modalidade Pesquisa Aplicada. Foram
realizadas consultas bibliográficas e consultas a sites relacionados ao tema para a análise e
fundamentação da temática, tomando por referência conceitual a literatura tratada nas aulas
do Curso de Especialização em Gestão e Políticas Públicas. Desse modo, essa pesquisa tem
como foco o Projeto Político Pedagógico (PPP), pretendendo investigar o seu potencial no
âmbito da ação educativa e ressocializadora.
Com duração de dois anos, o PPP toma por referência os planos nacional e estadual
de educação, ambos com vigência decenal. Desse modo, assume claramente uma lógica
que supera as ações espetaculares não se restringindo aos limites de uma gestão.
Os principais resultados apontam para o estabelecimento de uma nova cultura de
proteção integral preconizada no ECA e no SINASE em substituição ao repressivo Código
de Menores. Para ressignificar as ações desenvolvidas nos Centros Socioeducativos de
Mato Grosso, por meio do PPP, é fundamental a participação da SEDUC, da SEJUDH e do
Juizado da Infância e Juventude, observando o ECA e o SINASE, no processo de
construção, execução, monitoramento e avaliação do PPP.

Palavras-Chaves: Educação, Projeto Político Pedagógico, Sistema Socioeducativo,
Sistema de Garantia de Direitos, ECA, SINASE, Interinstitucional.
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1. INTRODUÇÃO

O direito à educação é um direito fundamental, está previsto na Constituição
Federal, enfatizado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e regulamentado e
ordenado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que traz no seu Art. 1°: “A educação abrange os processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais”.
O direito à educação se faz ainda mais fundamental quando o assunto é adolescente
em conflito com a lei em cumprimento de medida socioeducativa, que muitas vezes
cresceram sujeitos ao abandono e exclusão. No entanto, na prática, o que deveria ser uma
educação ressocializadora e de reinserção desses jovens, torna-se um complexo desafio.
Podemos pontuar algumas situações da realidade desses jovens em medida de
internação nas Unidades Socioeducativas, primeiro, um dos fatores que o coloca numa
situação suscetível às infrações é justamente o fato do mesmo ser levado, por inúmeros
motivos, a abandonar precocemente a escola; a maioria não concluir a etapa de formação
correspondente a idade desejada, dificultando a sua inserção no mundo do trabalho e
gerando falta de perspectiva; muitas escolas das unidades de internação ainda estarem
longe de serem consideradas apropriadas, pois possuem salas inadequadas, sem ventilação
e pouco espaço, sem internet e biblioteca; professores desmotivados pelos baixos salários e
sem a necessária formação continuada; as atividades de esporte e lazer serem realizadas em
espaços improvisados; profissionais do sistema socioeducativo com pouco preparo para o
trabalho. Enfim, persiste um quadro, por vezes, desolador.
A Lei n° 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), determina a articulação dos Planos de Atendimento do
Socioeducativo, conforme o artigo “8°: Os Planos de Atendimento Socioeducativo
deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde,
assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes
atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei n° 8.069/1990, Estatuto
da Criança e do Adolescente”
Nesse sentido, reconhecemos que as Secretarias de Estado de Educação
(SEDUC/MT) e de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH/MT), responsáveis por ofertar
uma educação de qualidade aos adolescentes em medida de internação no Sistema
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Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, se esforçam para desenvolver as atividades de
forma articulada e em parceria. A Escola Estadual “Meninos do Futuro” é mantida pela
SEDUC/MT, no entanto, a unidade escolar integra o “Complexo Pomeri” da SEJUDH/MT,
que congrega Unidade Masculina e Feminina de Execução da Medida de Internação e
Unidades de Internação Provisórias.
Contudo, esse esforço não tem sido suficiente, haja vista, os muitos entraves para a
efetiva oferta de uma educação de qualidade aos adolescentes em medida de internação no
Sistema Socioeducativo. Essas dificuldades em grande parte se resumem no conflito de
concepções, de um lado os que defendem uma cultura de proteção integral em substituição
ao velho Código de Menores e, de outro, os que, ainda, reforçam na sua prática cotidiana
os princípios do conservador Código de Menores; também a ineficiente comunicação; o
frágil processo de gestão dos trabalhos das/entre as duas secretarias.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) – “Projeto Educar” com duração de dois anos,
toma por referência os planos nacional e estadual de educação, ambos com vigência
decenal. Desse modo, assume claramente o papel de contribuir para se instituir uma lógica
que supera as ações espetaculares não se restringindo aos limites de uma gestão.
Desse modo, o PPP ganha centralidade, com objetivo de ser um instrumento
facilitador, articulador do desenvolvimento das ações socioeducativas; com caráter
interinstitucional que motive a transformação de valores e de construção de projeto de vida
para adolescentes em medida de internação no Sistema Socioeducativo atendidos na Escola
Estadual Meninos do Futuro.
Para resignificar as ações desenvolvidas nos Centros Socioeducativos do Estado de
Mato Grosso, por meio do Projeto Político Pedagógico, a SEDUC juntamente com a
SEJUDH e o Juizado da Infância e Juventude do Estado de Mato Grosso observando o
ECA e o SINASE, precisam, necessariamente, participar ativamente do processo de
construção, execução, monitoramento e avaliação do PPP.
Nesse sentido, como servidora pública – Técnica (Assistente Social) do Sistema
Socieducativo - SEJUD/MT na Unidade de Internação Feminina, mas atualmente com
cargo de confiança de Assessora Especial na SEDUC/MT, proponho, com este presente
trabalho, analisar o impacto do Projeto Político Pedagógico (PPP) – “Projeto Educar” na
definição de objetivos e metas no campo educacional, profissional, material e emocional da
Unidade Socioeducativa de Cuiabá – a Escola Estadual Meninos do Futuro.
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2. JUSTIFICATIVA

É desejável que todas as pessoas envolvidas no atendimento aos adolescentes em
medida de internação, tanto os da SEJUD como os da SEDUC defendam a cultura de
proteção integral preconizada no ECA e no SINASE em substituição ao repressivo Código
de Menores.
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE aprovado em julho
de 2006, traz um conjunto de princípios, regras e critérios, que abrange o caráter jurídico,
político, pedagógico, financeiro e administrativo, e envolve desde o processo de apuração
de ato infracional até a execução de medida socioeducativa.
O SINASE recupera as normas do ECA quando prioriza o meio aberto, isto é,
privilegia medidas como a prestação de serviços e liberdade assistida em detrimento da
internação. Estabelece uma maior coordenação entre União, estados e municípios, institui
práticas de controle social nas políticas e na execução das medidas de recuperação,
também parâmetros de atendimento, com ênfase nas ações de educação, saúde e
profissionalização, indicando como devem ser as equipes interdisciplinares e a estrutura de
unidades de internação. Busca, ainda, o alinhamento conceitual, estratégico e operacional,
estruturado, principalmente, em bases éticas e pedagógicas.
Houve, nos últimos anos, avanços em todas as áreas para o cumprimento do que
determina o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Mas há ainda muitas barreiras
para a efetiva consolidação dos direitos preconizados no ECA e no SINASE. É preciso
reconhecer que do ponto de vista de método e de gestão tem-se que melhorar muito, a
exemplo da oferta de educação para adolescentes em medida de internação nas Unidades
Socioeducativas.
Nesse sentido, podemos dizer que o cenário de dificuldades é marcado fortemente
por um viés ideológico, em disputa, por um lado o ideário neoliberal e de outro o ideário
que defende uma sociedade socialista democrática. A conquista da Constituição Cidadã em
1988 aconteceu sob forte influência do ideário neoliberal, onde predominava a defesa da
diminuição do Estado, justificada pela necessidade de contenção de gastos, reduzindo
drasticamente os investimentos nas áreas sociais, que passaram a ser vistas como políticas
compensatórias, a própria educação superior pública sofreu duro golpe com propostas de
cobrança de mensalidade, enfraquecendo a luta pelo direito universal. Somente em 2003
com a vitória do governo democrático-popular foi possível experimentarmos uma outra
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dimensão - a que propôs a inversão de prioridades, com a valorização da distribuição de
renda e a qualidade dos serviços prestados.
Como reflexo desse cenário, as Unidades Socieducativas, em especial a Escola
Estadual Meninos do Futuro, que tem as Secretarias de Estado de Educação e de Justiça e
Direitos Humanos coresponsáveis pelo processo educacional, se constata alguns problemas
como os aspectos pedagógicos e de formação continuada dos profissionais das secretarias,
em especial o agente educador, ainda não é pensado e articulado de forma coerente à
realidade vivida pelos adolescentes em medida de internação; ausência de uma política de
gestão de pessoas voltada para as especificidades dos servidores que atuam no sistema
socioeducativo; não há um enfrentamento ao entendimento conservador de que o
adolescente em conflito com a lei não é sujeito de direito e que, portanto, tem que ser
punido; mas o principal incide na falta de integração das ações políticas e administrativas
entre as secretarias para a realização de ações educacionais, culturais, laborais, esportivas.
O SINASE propõe diretrizes e aponta competências e atribuições das três esferas de
Governo na gestão e execução da política socioeducativa, bem como das entidades de
atendimento envolvidas direta ou indiretamente com o adolescente autor de ato infracional
no processo de apuração, aplicação e execução de medidas socioeducativas. Essas ações
que deveriam se dar de forma compartilhada, responsabilizam uma diversidade de agentes
na promoção da política de atendimento à criança e ao adolescente com objetivo de
ampliar a proteção dos direitos infanto-juvenis.
Portanto, uma atuação conjunta para a efetivação do Sistema de Garantia de
Direitos (Educação, Justiça, Saúde, Assistência Social e Segurança Pública) se justifica em
função da urgente necessidade de atender um público extremamente carente de cuidados
em sua formação como seres humanos e carentes de educação em todas as áreas do
conhecimento.
Para consolidar o sistema socioeducativo e o sucesso de sua atuação faz-se
necessário a concepção de um Projeto Político Pedagógico interinstitucional onde estarão
definidos os procedimentos básicos em termos teórico-metodológicos, éticos e
organizacionais no atendimento ao adolescente privado de liberdade e ao egresso com
intuito de produzir um material didático-pedagógico ao serviço do bom funcionamento das
unidades socioeducativas do Estado de Mato Grosso.
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3. MARCO DE REFERÊNCIA CONCEITUAL

Para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC será utilizada a
modalidade Pesquisa Aplicada, esta, tem por objetivo gerar conhecimentos para a
aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e
interesses locais.
Nesse sentido, para a realização do trabalho serão feitas consultas bibliográficas e
consultas a sites relacionados ao tema, além de artigos e matérias em jornais, revistas,
publicações e periódicos; estudo e referência ao marco legal: Constituição Federal (CF/88),
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); análise do Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, histórico da Escola Estadual Meninos como unidade
executora de medidas socioeducativas, da realidade institucional do atendimento
Socioeducativo de MT, do cenário situacional dos adolescentes em medida de internação;
e, a proposta do Projeto Político Pedagógico – “Projeto Educar” como instrumento para
oferta de uma educação ressocializadora para alunos da Escola Estadual Meninos do
Futuro em medida de internação do Sistema Socioeducativo de Cuiabá.
Para análise e fundamentação das temáticas propostas tomarei como referência
conceitual a literatura tratada durante as aulas do Curso de Especialização de Gestão e
Políticas Públicas, além de outros referenciais que julgar necessário para o
desenvolvimento do trabalho, numa perspectiva marxista.
Antes de abordarmos mais detidamente sobre o cenário em que se inserem as
Unidades Socieducativas, em especial a Escola Estadual Meninos do Futuro, faz-se
fundamental replicar elementos elucidativos tratados na Disciplina “Estado, Administração
Pública e a Gestão Democrática Popular” ministrada pelo professor Renato Dagnino, que
diz respeito ao “Estado Herdado” e “Estado Necessário”. Esse enfoque ajuda a perceber
sob qual influência ideológica foi formado o Estado e, consequentemente, os gestores
públicos que atuam no desenvolvimento de determinadas políticas, a exemplo da Política
Pública da Socioeducação.
Também a análise sobre políticas públicas e políticas sociais, bem como, a
necessária integração das políticas sociais de proteção social, tratada na Disciplina III –
Políticas públicas: análise e relato de experiências, ministrada pelo professor Fernando
Burgos e pela professora Ana Paula Serrata Malfitano. A abordagem desses assuntos é
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importante porque contribuirá para o entendimento das amarras, relações e articulações
presentes no cotidiano do governo para / no desenvolvimento das políticas.
3.1 “Estado Herdado” e “Estado Necessário”
Estado Herdado, “Do processo de sua constituição, em particular do seu
crescimento durante o período autoritário que sucedeu ao nacional-desenvolvimentismo e
antecedeu o seu desmantelamento pelo neoliberalismo, se caracteriza por associar
basicamente, patrimonialismo e autoritarismo com clientelismo, hipertrofia com
opacidade, insulamento com intervencionismo, deficitarismo com megalomania, não há
abertura para diálogos de propostas nem de grupos políticos de direita e muito menos de
esquerda”. O modo como se processa a ação de governo – na sua relação com o Estado
presente -, determinado pelos contornos de seu aparelho institucional, é irreconciliável com
as premissas de participação e transparência.
Estado Necessário, caracterizado por um Estado que tem a preocupação em
alavancar o atendimento das demandas da maioria da população e projetar o País numa
rota que leve a estágios civilizatórios sempre superiores.
Com o final do regime militar, o Brasil inicia um processo de democratização
política que tende a possibilitar um aumento da capacidade dos segmentos marginalizados
de veicular seus interesses levando à expressão de uma demanda crescente por direitos de
cidadania. Na medida em que este processo avança, aumenta ainda mais a capacidade dos
segmentos marginalizados de veicularem seus interesses e necessidades não atendidas por
bens e serviços - alimentação, transporte, moradia, saúde, educação, comunicação etc. – e,
com isto, a demanda por políticas públicas capazes de promover seu atendimento. É o que
tem sido chamado de cenário tendencial da democratização.
É verdade que a correlação de forças políticas, que sanciona uma brutal e até agora
crescente concentração de poder econômico, muito pouco espaço deixa para que uma ação
interna ao Estado no sentido de disponibilizar conhecimento que possa levar à melhoria
das políticas públicas da eficiência da sua própria máquina possa alterar a situação de
miséria em que se encontra a maioria da população. Mas também é verdade que como esse
espaço se irá ampliando à medida que a democratização avance e a concentração de renda
que asfixia o desenvolvimento e penaliza a sociedade for sendo alterada. Este
conhecimento poderá fazer toda a diferença, isto é, talvez seja ele o responsável por se
alcançar ou não a governabilidade necessária para tornar sustentável o processo de
mudança social que se deseja.
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Democratização e redimensionamento do Estado, por sua vez, são tarefas
interdependentes e complementares. A redefinição das fronteiras entre o público e o
privado exige uma cuidadosa decisão: quais assuntos podem ser desregulamentados e
deixados para que as interações entre atores privados com poder similar determinem
incrementalmente um ajuste socialmente aceitável e quais devem ser objeto da agenda
pública, de um processo de decisão racional, participativo e de uma implementação e
avaliação sob a responsabilidade direta do Estado.
A democracia é uma condição necessária para construir um Estado que promova o
bem-estar das maiorias. Só o conjunto que ela forma com uma outra condição necessária –
a capacidade de gestão pública – é suficiente. Só a democracia aliada à eficiência de gestão
pode levar ao “Estado Necessário” para a transformação da sociedade brasileira no sentido
que queremos.
Sem democracia não há participação e transparência nas decisões, não há avaliação
de políticas, não há prestação de contas, não há responsáveis, há impunidade. Mas a
democracia, se restrita a um discurso político genérico e sem correlação com ação de
governo cotidiana pode degenerar num assembleísmo inconsequente e irresponsável e
numa situação de descompromisso e ineficiência generalizada. Governar num ambiente de
democracia e participação e, ao mesmo tempo, com enormes desigualdades sociais, requer
capacidades e habilidades extremamente complexas e difíceis de conformar, sobretudo no
âmbito de um Estado como o que herdamos.
A democratização política está levando a um crescimento exponencial da agenda de
governo; a erupção de uma infinidade de problemas que, em geral, demandam soluções
específicas e criativas, muito mais complexas do que aquelas que o estilo tradicional de
elaboração de políticas públicas – homogeneizador, uniformizador, centralizador,
tecnocrático, típico do Estado que herdamos - pode absorver.
No Brasil, a maneira como tradicionalmente se definia e caracterizava os problemas
que o Estado deveria tratar ficava restrita ao que a orientação ideológica e o pensamento
político conservador dominante eram capazes de visualizar. A explicação dos mesmos
estava constrangida por um modelo explicativo que, de um lado tendia à quase
monocausalidade e, de outro a soluções genéricas, universais. Isto levou ao
estabelecimento de um padrão único causa – problema – solução no qual, embora fosse
percebida uma certa especificidade nos problemas enfrentados, o fato de que segundo o
modelo explicativo adotado, sua causa básica era a mesma, terminava conduzindo à
proposição de uma mesma solução.
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O governo não apenas filtrava as demandas da sociedade com um viés conservador
e elitista. Ele adotava uma maneira tecnoburocrática para tratá-las que levava à sua
uniformização, ao seu enquadramento num formato genérico que facilitava tratamento
administrativo. Ao fazê-lo, escondia sob um manto de aparente equidade os procedimentos
de controle político e se assegurava a docilidade do povo, desprotegido e desprovido de
cidadania, frente ao burocratismo onipotente do Estado.
As características do “Estado Herdado” fazia com que as demandas da população se
tornassem assuntos genéricos, nacionais, a serem resolvidos mediante a distribuição dos
recursos arrecadados de forma centralizada. Assim, sem nenhuma preocupação com a
elaboração de políticas apropriadas, os recursos fluíam através de uma complexa rede de
influências e favores até os lideres políticos locais que discricionariamente os
transformavam em benesses com que atendiam a suas clientelas. Esta situação perpetuava
e retroalimentava a elaboração de políticas que eram não apenas injustas e genéricas. Eram
também inócuas, uma vez que as verdadeiras causas ou não eram visualizadas ou não
podiam ser explicitadas. Este estilo de elaboração de políticas que se consolidou objetivos, instrumentos, procedimentos, agentes, tempos – além de incremental,
assistemático e pouco racional tendia a gerar políticas que eram facilmente capturadas por
interesses das elites.
As demandas que o processo de democratização política irá cada vez mais colocar,
e que serão filtrados com um viés progressista por uma estrutura que deve celeremente se
aproximar do “Estado Necessário”, originarão um outro tipo de agenda política. Serão
muito distintos os problemas que a integrarão e terão que ser processados por este Estado
em transformação. Eles não serão mais abstratos e genéricos, serão concretos e específicos,
conforme sejam apontados pela população que os sente, de acordo com sua própria
percepção da realidade, com seu repertório cultural, com sua experiência de vida,
frequentemente de muito sofrimento e justa revolta.
Após a análise de “Estado Herdado” e “Estado Necessário”, espera-se que o Projeto
Político Pedagógico contribua para que os gestores públicos que atuam nas Unidades
Socieducativas, em especial na Escola Estadual Meninos do Futuro, possam “reagir” às
características de “Estado Herdado” ainda fortemente presente na administração pública e
possam contribuir para transformar a realidade no sentido de buscar o “Estado
Necessário”, entendido como um Estado capaz não apenas de atender as demandas atuais
da sociedade, mas de fazer emergir e satisfazer as novas demandas da maioria da
população.
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3.2 Políticas Públicas e Políticas Sociais
Na área do governo, a introdução da política pública como ferramenta das decisões
do governo é produto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como forma de
enfrentar suas consequências.
Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. A
definição mais conhecida continua sendo a de Laswell. Este argumenta que as decisões e
análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o
quê, por que e que diferença faz.
Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições de políticas públicas
assumem uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que
indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam
diferenças sobre a importância relativa destes fatores.
Outro aspecto fundamental, mesmo as definições minimalistas de políticas públicas
guiam o nosso olhar para o lugar onde os embates em torno de interesses, preferências e
ideias se desenvolvem - os governos.
Também a Política Social é um conceito que a literatura especializada não define
precisamente. De um ângulo bem geral, no âmbito das Ciências Sociais, a política social é
entendida como modalidade de política pública e, pois, como ação de governo com
objetivos específicos.
A definição parece óbvia e um tanto vaga, por isso mesmo é preciso destrinchá-la
para a melhor compreensão. Afinal, são “ações de que governo”? A política social, como
qualquer política pública pode ser produzida sob distintas estruturas legais e institucionais,
em distintos contextos, sistemas e regimes políticos, como resultante de pressões sociais
mais ou menos organizadas e mais ou menos representativas da sociedade como um todo.
Faz diferença, naturalmente, se determinada ação governamental é implementada por
tecnocratas encapsulados em seus gabinetes, como acontece nas ditaduras, ou se é
implementada com base em procedimentos democraticamente estabelecidos. Faz diferença,
também, se determinada ação governamental é formulada sob influência única das elites
dominantes ou se é formulada em instâncias abertas à influência de interesses
diversificados. E mais, “os objetivos específicos”, foram especificados por quem, em que
esferas, com que legitimidade? De novo, faz imensa diferença se a demarcação dos
objetivos de determinada ação governamental se dá em circunstâncias democráticas ou
autoritárias, se leva em conta interesses amplos ou restritos da sociedade, etc.
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Desse modo, percebe-se que, mais do que conferir rigor absoluto ao conceito de
política pública, é importante considerar seu caráter político, e, portanto circunstancial.
Portanto, como política pública, a política social deve ser entendida em sua dimensão
política e histórica. E é contemplando estas dimensões, sempre articuladas, que se pode
avançar um pouco mais na definição de política social e na identificação de seu objeto.
Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política
social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a
natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política pública
implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política
e da economia. As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí porque
qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado,
política, economia e sociedade.
3.3 Políticas públicas sociais
A importância do estudo das políticas públicas sociais na contemporaneidade
acontece devido a uma grande quantidade de situações, diversas, que podem (ou não) ser
abordada na esfera pública. A inclusão de determinada demanda dependerá do conjunto de
forças e interesses em disputa, ou seja, pelo resultado das tensões ocasionadas pelas
relações de força entre a sociedade civil, a sociedade política e os seus demais atores
sociais.
A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã é o melhor
exemplo de consenso já produzido pela sociedade brasileira acerca de quais questões
incorporar na agenda pública, a exemplo do artigo 6° - Dos direitos sociais “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição”.
Para que as ações públicas ajam na sua potencialidade é preciso que abandonem o
paradigma setorial e corporativista avançando para uma dimensão integral da compreensão
das necessidades da vida no mundo contemporâneo, sem julgamentos morais préestabelecidos.
É na constituição da universalidade que as políticas sociais têm suas
potencialidades armazenadas para promover a convivência entre diferentes grupos, de
diferentes filiações culturais e demarcações diversas de cursos de vida, patrocinando
encontros em oposição ao preconceito e, como consequência, estendendo os direitos a
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“todos”. Dessa maneira, interpretamos as políticas sociais como potenciais de intervenção
para o acesso aos direitos da população, requerendo responsabilidade política, técnica e
ética de gestores e profissionais envolvidos. Evidentemente que para isso há limites
importantes constituídos na estrutura socioeconômica, reivindicando intervenções que
incluam a esfera do trabalho e da sobrevivência econômica na lógica em vigor. Não
obstante, é ainda pelas políticas sociais que existe a possibilidade do estabelecimento de
inovações sociopolíticas e o avanço, no interior do atual sistema, para a aproximação com
os direitos reconhecidos e estabelecidos.
As potencialidades das políticas sociais, sua possibilidade de avanço na promoção
dos direitos, serão melhor manifestadas a partir de sua ressignificação interpretativa e
conjuntural, para a viabilização de ações universais, proteção, redução de danos, sobrevida
e acesso à esfera dos direitos e da cidadania. Fatores que passam pela discussão do Estado
contemporâneo e do estabelecimento de espaços públicos para projetos em disputa, sob a
perspectiva de participação efetiva da sociedade civil, para a criação de espaços que
culminem em intervenções que venham a colaborar com o acesso aos direitos e com a
construção da democracia.
3.4 Políticas sociais e a sua necessária integração
Uma proposta de integração perpassa o princípio que as políticas sociais têm um
importante componente intersetorial, em outras palavras, que atravessa diferentes setores e
é comum a eles. As demandas de proteção social, por exemplo, não se esgotam nas
políticas de saúde, de assistência social, de habitação, de educação, de cultura, de justiça e
outras. Elas transcorrem todos esses setores constituindo um campo interdisciplinar e
intersetorial na qual as diferentes áreas, com seus distintos núcleos, configuram a esfera
social.
Por conseguinte, a complexidade das questões sociais e suas múltiplas facetas
desafiam os gestores a implementarem estratégias políticas criativas, com metodologias
inovadoras, que ultrapassem os modelos tradicionais e alcancem efetividade de suas ações.
Então, é preciso reconhecer a insuficiência de cada setor, isolado, para promover o
acesso à proteção social de seus cidadãos e, a partir daí, operacionalizar ações em rede que
objetivem a promoção da intersetorialidade. Redes estas que tomam como base as
chamadas redes sociais, ou seja, a articulação social em torno da comunicação de
diferentes serviços.
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A constituição de redes é considerada uma forma reorganizadora e potencializadora
do trabalho e é bastante discutida para a promoção da intersetorialidade e de ações
compartilhadas entre diferentes áreas para a eficácia da proposta com a população à qual se
dedica uma intervenção.
Tomando por base todo esse ensaio acerca do marco referencial conceitual, o que se
espera é que as Unidades Socioeducativas de Mato Grosso se constituam, de fato, em um
sistema operacional de atendimento em que o Projeto Político Pedagógico seja o
articulador dos setores e instituições que atuam na área social especializada, com o devido
cumprimento às diretrizes preconizadas na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e
do Adolescente e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
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4. PLANO

NACIONAL

DE

ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO:

DIRETRIZES E EIXOS OPERATIVOS PARA O SINASE

No ano de 2006, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA aprovou e publicou a resolução nº 119, que estabeleceu o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – SINASE. Neste mesmo ano, outro conjunto de propostas
foi encaminhado ao Congresso Nacional para que se fizessem detalhamentos e
complementações ao Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, no que diz respeito ao
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, o que deu origem à Lei Federal nº
12.594/2012, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta Dilma
Rousseff em 18 de janeiro de 2012.
Estes dois documentos consolidaram um longo, intenso e profundo processo de
discussão realizado desde 1999, de forma participativa, mediante reuniões técnicas,
encontros descentralizados, audiências públicas e contribuições dos órgãos do Sistema de
Justiça, refletindo, assim, o pensamento dos diferentes atores do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente – SGD.
A Resolução 119/2006 e a Lei Federal 12.594/2012 constituem normatização,
conceitual e jurídica, necessária à implementação, em todo território nacional, dos
princípios consagrados nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da
Justiça da Infância e da Juventude, nas Regras das Nações Unidas para a Proteção dos
Jovens com restrição de liberdade, na Constituição Federal, na Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente, referentes à
execução das medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes a quem se atribui a
prática do ato infracional.
A partir desses marcos legal, a atenção ao adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa tem os fundamentos para se constituir em um Sistema Nacional, tornandose uma política pública articulada e com características específicas: a Política da
Socioeducação, documento que vem somar-se à normatização citada e deve ser
interpretada a partir dela.
O Plano Nacional é a expressão operacional dos marcos legais do Sistema
Socioeducativo, traduzida por meio de uma matriz de responsabilidades e seus eixos de
ação. É, portanto, o conjunto de princípios, diretrizes e normativas que estabelecem esta
política pública específica da socioeducação. Com essa conformação, ele orientará o
planejamento, a construção, a execução, o monitoramento e a avaliação dos Planos
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Estaduais, Distrital e Municipais Decenais do SINASE, além de incidir diretamente na
construção e/ou no aperfeiçoamento de indicadores e na elaboração do Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
A política de socioeducação é, portanto, responsável por proporcionar o
atendimento socioeducativo aos adolescentes e jovens em conflito com a lei. Durante o
processo socioeducativo, busca-se desenvolver ações de promoção pessoal e social,
trabalho de orientação, educação formal, atividades pedagógicas, de lazer, esportivas, de
profissionalização, bem como demais questões inerentes ao desenvolvimento do sujeito
frente aos desafios da vida em liberdade.
O Plano Nacional do SINASE está organizado em quatro eixos, treze objetivos e
setenta e três metas, distribuídas em três períodos: 1º Período (2014 – 2015): Dois anos
(compreende as implantações sugeridas no Plano Nacional do SINASE, formulação dos
Planos Estaduais e Distrital do Plano Decenal, bem como a primeira avaliação nacional do
SINASE); 2º Período (2016 – 2019): Quatro anos, em conformidade com os ciclos
orçamentários federal, distrital e estadual; e, 3º Período (2020 – 2023): Quatro anos, em
conformidade com os ciclos orçamentários federal, distrital e estadual.
A socioeducação é imprescindível como política pública específica para resgatar a
imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população adolescente (vítima
principal dos altos índices de violência) e como contribuição à edificação de uma
sociedade justa que zela por seus adolescentes.
Nesse sentido, o referido Plano se apresenta como tarefa de toda a sociedade
brasileira para a efetiva atenção integral aos adolescentes para que estes realizem seus
projetos de vida individuais e coletivos. O Plano é, ao mesmo tempo, um desafio e um
chamado à integração intersetorial.
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5. HISTÓRICO DA ESCOLA ESTADUAL MENINOS DO FUTURO COMO
UNIDADE EXECUTORA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O Centro Integrado de Ensino Profissionalizante – CIEP, fundado no ano 1981
atendia os alunos das comunidades das diversas Unidades da Fundação Estadual do Bem
Estar do Menor na escolarização e em cursos profissionalizantes tais como os de mecânica,
cabeleireira, manicure, conserto de eletrodoméstico, marcenaria, borracharia e pedreiro.
Esses alunos ganhavam um auxilio financeiro (bolsa) da Fundação Nacional do Bem Estar
do Menor – FUNABEM, com vistas à permanência na escola.
O CIEP encerra suas atividades e em 1988 surge o Centro de Promoção
Educacional do Menor – CEPEM, que foi um projeto da FEBEMAT que tinha como
objetivo atender crianças e adolescentes que estavam fora da rede escolar de diferentes
bairros e das unidades da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor, possibilitando
escolarização, cultura, lazer e cursos profissionalizantes.
Este centro era conveniado com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT)
que cedia professores e a FUNABEM repassava os recursos para a instalação de uma
cozinha industrial para o preparo da alimentação dos alunos que permaneciam o dia todo
no centro. Foi instalada uma padaria, onde era confeccionados pães, bolos, salgados para
as crianças e adolescentes das diversas Unidades da FEBEMAT e do CEPEM.
O CEPEM também oferecia cursos profissionalizantes aos alunos de fabricação de
picolé, datilografia, corte e costura, tricô e crochê, mecânica, manicure, cabeleireira,
horticultura, pintura em tecido, panificação, salgadeiro e outros, e eram encaminhados ao
mercado de trabalho por meio da União Social do Adolescente – USA.
Com a redefinição da política nacional de atendimento à criança e adolescente, com
o advento da Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), resultado de todo
um processo de movimentação social, com avanços, também nas políticas públicas, criação
de leis orgânicas, extinguem-se a Legião Brasileira de Assistência – LBA e a Fundação
Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM). Em 1992 as ações dessas duas federadas
foram incorporadas à Fundação de Promoção Social – PROSOL.
A Escola Estadual Meninos do Futuro foi criada após a extinção da Escola de 1º
Grau Agostinha Guimarães, que abriu espaço para a criação de uma nova escola com
objetivos sintonizados à nova proposta preconizado no ECA no atendimento às crianças e
adolescentes encaminhados para as Unidades da PROSOL sob guarda judicial e em
situação de rua.
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A Escola Estadual Meninos do Futuro, nome aprovado por meio de votação entre
os adolescentes, foi criada pelo Decreto n° 404 de 22/09/95 e autorizada pela Resolução n°
027/97 do Conselho Estadual de Educação (CEE/MT) para atendimento da Educação
Infantil e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, com o objetivo de atender as crianças e
adolescentes excluídos do sistema de ensino e de todo contexto social, em conflito com a
lei, encaminhadas para as Unidades da PROSOL, ONGs e os que permaneciam em
situação de rua. As crianças e adolescentes eram encaminhadas para as Unidades da
PROSOL por ordem judicial, sendo que a maioria não possuía mais vínculo com a família,
ou quando possuíam estas não lhes davam condições suficientes para seu desenvolvimento
psicológico, social e econômico.
Em janeiro de 2003, por meio do Decreto nº 04, do Governador Blairo Borges
Maggi, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública assumiu a gestão da política
de atendimento do adolescente em conflito com a lei, antes executada pela Fundação de
Promoção Social do Estado de Mato Grosso – PROSOL.
O Sistema Socioeducativo no Estado de Mato Grosso esteve ligado à Secretaria
Estadual de Segurança Pública até o ano de 2010, quando foi criada a Secretaria Estadual
de Justiça e Direitos Humanos à qual passou a se vincular.
O Centro Socioeducativo é composto por um conjunto de unidades executoras das
medidas socioeducativas, composto pela Delegacia Especializada do Adolescente,
Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Ministério
Público; Defensoria Pública; Juizado da Infância e Juventude; Projeto Rede Cidadã; Centro
Integrado de Segurança e Cidadania; Superintendência do Sistema Socioeducativo e a
Escola Estadual Meninos do Futuro.
A Escola Estadual Meninos do Futuro é um imóvel da Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e a Secretaria de Estado de Educação oferece a
Educação Básica: Ensino Fundamental – 1°, 2° e 3° ciclo com as três fases; Ensino Médio
Regular – 1º, 2º e 3º ano; Educação de Jovens e Adultos – 1º e 2º segmento com as três
fases; Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª fase.
A escola constitui-se num espaço de acolhimento, organização e socialização dos
saberes, um espaço de atuação político– pedagógico para formação de alunos sujeitos de
direitos, ou seja, que consigam reconhecê-los e reivindicá-los, resgatando a cidadania, a
sua reinserção social.
O histórico revela que a Escola Estadual Meninos do Futuro também é fruto de todo
o processo de luta da sociedade e instituições públicas para a conquista de novos marcos
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regulatórios no atendimento a adolescentes autores de ato infracional focado na construção
de projetos de autonomia e emancipação cidadã.
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6. A

REALIDADE

INSTITUCIONAL

DO

ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO DE MT E O CENÁRIO SITUACIONAL DOS
ADOLESCENTES EM MEDIDA DE INTERNAÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente e o regramento do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – SINASE colocam como obrigação do sistema, e direito do
adolescente autor de ato infracional, o tratamento digno, o respeito à sua individualidade, a
sua escolarização e a profissionalização, a manutenção de seus vínculos com a família,
acesso ao lazer, à cultura e a convivência comunitária, devendo cumprir a medida privativa
de liberdade em local que garanta o exercício desses direitos e respeito à sua peculiar
situação de desenvolvimento.
No entanto, infelizmente, nestes últimos anos, muitos estudos e experiências
demonstraram o quanto o sistema socioeducativo ainda não incorporou nem universalizou
em sua prática todos os avanços consolidados na legislação. Por isso, a preocupação com a
forma de tratamento dispensado aos adolescentes em regime de internação.
Nesse sentido, é importante considerar o Relatório do Programa Justiça ao Jovem
realizado em 2011, requisitado pela presidência do Conselho Nacional de Justiça, cujo
objetivo foi o de apresentar uma radiografia nacional sobre a execução de medidas
socioeducativas de internação. Passados mais de dois anos da conclusão do referido
Relatório, ainda persistem algumas situações apontadas na radiografia de Mato Grosso.
O Sistema Socioeducativo no Estado de Mato Grosso esteve ligado à Secretaria
Estadual de Segurança Pública até o ano de 2010, quando foi criada a Secretaria Estadual
de Justiça e Direitos Humanos à qual passou a se vincular. A partir daí, houve sensível
mudança de abordagem por parte do gestor, como a realização de concurso público para
contratação de servidores para o sistema socioeducativo, sem que, no entanto, tenham sido
preenchidas todas as vagas; houve capacitação de servidores nomeados pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), com recursos da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República; uma nova unidade de atendimento em Cuiabá com sintonia às
exigências do SINASE, mas ainda está em construção; aprovação da Lei n° 9.688/2011,
que reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo; unidades de
semiliberdade com novas instalações; adolescentes tem acesso ao direito à educação,
porém, constaram que a carga horária era de apenas uma ou duas horas por dia, em
desacordo com o disposto nos artigos 24, I, e 34, ambos da Lei n°9.394/1996, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB.
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No entanto, a tentativa de se instaurar mudanças significativas resultam ainda na
manutenção de graves problemas, os agentes do sistema socioeducativo carregam
resquícios de uma visão de sistema prisional, a própria arquitetura das unidades de
internação, em geral, assemelham-se a estabelecimentos penitenciários; adolescentes
apresentaram queixas de castigos e agressões por parte de funcionários das unidades e por
parte de policiais militares e do uso abusivo de algemas; as atividades esportivas e
culturais, como futebol, basquetebol, voleibol, natação, capoeira, música, dança, sessão de
filmes, datas comemorativas, promovidas pelas unidades, não é uma prática constante, os
adolescentes permanecem a maior parte do tempo recolhidos nos alojamentos, até a
refeição é servida no alojamento; quanto as atividades profissionalizantes, os adolescentes
contam com atividade de panificação, porém, não são realizadas satisfatoriamente.
Uma das formas de se alterar de fato a situação vigente é o investimento na
formação / capacitação de todos os que trabalham no sistema socioeducativo, desde o mais
simples servidor até os administradores de unidades, passando por monitores / agentes de
segurança e pelas equipes técnicas, tem que ser continuada, pois, só assim, se criará um
ambiente propício para o desenvolvimento da política de socioeducação.
Verificou-se ainda a ausência de critérios claros para a separação dos internos
quanto a idade, compleição física e a gravidade da infração cometida; outra fragilidade, a
não realização de estudos técnicos junto às famílias dos adolescentes, em complemento a
esta ação, não houve informação da existência de recursos financeiros destinados ao
transporte das famílias para a realização de visitas aos adolescentes.
Sem o necessário oferecimento de atividades profissionalizantes, não se pode
esperar êxito no processo de ressocialização, pois, esses jovens precisam ser devidamente
preparados para o retorno ao convívio social, os que não se sentem produtivos perante a
família e a sociedade, são atingidos em sua auto-estima, aumentando a probabilidade de
reiteração de atos infracionais; bem como a realização de estudos técnicos (psicólogos,
assistentes sociais, etc) fundamental para a manutenção ou restauração de vínculos
familiares, importante para o processo socioeducativo.
No aspecto jurisdicional, é preciso verificar a possibilidade de promover a
uniformização dos procedimentos nas execuções de medidas socioeducativas, bem como a
criação de fluxo bem definido para as providências previstas nos art. 171 e seguintes do
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que dizem respeito à apresentação ao
Ministério Público e ao Judiciário pela Autoridade Policial do adolescente apreendido em
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flagrante por ato infracional de natureza grave. A apresentação ao Ministério Público deve
ocorrer no prazo máximo de 24 horas (art. 175 e parágrafo único do ECA).
O tratamento digno, além de direito essencial do adolescente internado, é também
fundamental ao êxito do processo socioeducativo. É preciso que haja um esforço específico
para expurgar de vez do sistema qualquer visão penalista ou retributiva em relação aos
internos.
E por fim, foi constatada a inexistência de um projeto pedagógico que fosse
aplicado em todas as unidades, percebendo-se que cada unidade presta o serviço de acordo
com a sua conveniência e capacidade, acarretando a falta de uniformidade do atendimento.
Diante de tal quadro pode-se dizer que as unidades de internação destinadas ao
cumprimento de medida socioeducativa com privação de liberdade de adolescentes, apesar
dos esforços para a readequação às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente e o
regramento presente no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE,
ainda há desarranjo na estruturação das unidades, o que torna deficiente o sistema para
execução da internação. O atendimento realizado nessas unidades reflete a não
implementação de um programa estadual de atendimento, com objetivos definidos e
programa pré-estabelecido.
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7. O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – PROJETO EDUCAR: COMO
INSTRUMENTO ORDENADOR DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA

O projeto político pedagógico “Projeto Educar”, proposta da Secretaria de Estado
de Educação SEDUC/MT, de certo modo ousada, haja vista, o cenário de desafios já
sinalizados, para a oferta de uma educação de qualidade na esfera do sistema
socioeducativo, particularmente complexo, mas ao mesmo tempo urgente.
Nesse sentido, para consolidar o sistema socioeducativo e o sucesso de sua atuação
faz-se necessário a concepção de um Projeto Político Pedagógico interinstitucional onde
estarão definidos os procedimentos básicos em termos teórico-metodológicos, éticos e
organizacionais no atendimento ao adolescente privado de liberdade e ao egresso com
intuito de produzir um material didático-pedagógico ao serviço do bom funcionamento das
unidades socioeducativas visando uniformizar o atendimento, garantir direitos, cumprir a
lei, de integrar de fato as políticas sociais.
A garantia dos direitos fundamentais previstos no ECA e dos direitos
socioassistenciais definidos no âmbito da Política Nacional de Assistência Social – PNAS,
somente será possível a partir da integração das políticas sociais e, partindo da noção de
incompletude institucional, propor a organização em sistemas articulados de ações entre as
três esferas de Governo.
Portanto, uma atuação conjunta entre as instituições que integram o Sistema de
Garantia de Direitos (Educação, Justiça, Saúde, Assistência Social e Segurança Pública) se
justifica em função da urgente necessidade de atender um público extremamente carente de
cuidados em sua formação, em especial, de educação em todas as áreas do conhecimento.
Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC juntamente com a
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e o Juizado da Infância e
Juventude do Estado de Mato Grosso observando o ECA e o SINASE, propõe ressignificar
por meio do Projeto Político Pedagógico interinstitucional as ações desenvolvidas nos
Centros Socioeducativos do Estado de Mato Grosso.
A SEJUDH é um órgão do governo estadual que executa e administra as medidas
socioeducativas de privação de liberdade aplicadas pelo poder judiciário aos adolescentes
aos quais se atribuem a prática de atos infracionais. Nessas atividades tem como parceira a
atuação da SEDUC responsável pela organização pedagógica e administrativa das escolas
que funcionam no interior dos Centros Socioeducativos. Para isso, dispõe de recursos
materiais e humanos focados na educação básica dos socioeducandos, trabalham com
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currículo e matriz diferenciada, privilegia as áreas do conhecimento de acordo com a
capacidade cognitiva e com os resultados da avaliação diagnóstica dos alunos.
A elaboração do Projeto Político Pedagógico interinstitucional permitirá a
transformação de valores morais, éticos e a construção de projeto de vida dos adolescentes
atendidos, influenciar na definição de objetivos e metas no campo educacional,
profissional, material e emocional dos mesmos, preparando-os para o enfrentamento das
dificuldades com o apoio do seu grupo familiar. O PPP é um importante instrumento no
respeito às necessidades educacionais do adolescente, ao considerá-lo pessoa em processo
de formação e em momento crítico de construção de sua identidade e, deve fortalecer laços
familiares e comunitários numa perspectiva cidadã e de inclusão social.
O Projeto Político Pedagógico deve fundamentar-se na preparação de adolescentes
para o convívio social pleno, salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, seja como vítimas ou como autores deste tipo
de prática. Desse modo, o Projeto Político Pedagógico alicerça-se no exercício da
democracia, da prática dialógica, da tomada de decisões colegiadas e da compreensão dos
adolescentes enquanto protagonistas de sua história, sendo a escola parceira da construção
desse futuro.
Não raras vezes, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas sofrem
violência, desrespeito, omissão e frieza num sistema que deveria ampará-los e reeducá-los
com propostas baseadas em princípios de humanização e sensibilidade. A privação da
liberdade, contradizendo os princípios do ECA, tem mesmo dificultado a inserção social
desses adolescentes e colaborado para que permaneçam desempregados e desamparados,
aumentando ou mesmo estimulando a possibilidade de reincidirem na prática de atos
infracionais.
Para reverter essa realidade se fazem necessárias mudanças como o reordenamento
institucional das unidades de internação, ampliação do sistema de atendimento e das
medidas em meio aberto, organização em rede de atendimento com a efetiva integração
dos órgãos do judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, Assistência
Social e Educação para o atendimento ao adolescente que cumpre medida socioeducativa
assim como para o egresso.
Sabendo que instâncias isoladas não poderão devolver aos adolescentes o que
historicamente lhes tem sido expropriado, como condições de vida digna e o exercício
pleno da sua cidadania, acreditamos que o processo educativo poderá ser exercido a partir
de novas experiências. Os trabalhos que propõe mudar trajetórias de adolescentes no
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cumprimento de medidas socioeducativas devem observar o desenvolvimento da
capacidade de projetar sua vida numa perspectiva temporal, a desvinculação do
adolescente de práticas infracionais para prevenir reincidências e o fortalecimento dos
vínculos familiares e afetivos, indispensável no trabalho com adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
7.1 Objetivo, Princípios e Diretrizes
O objetivo do PPP é proporcionar bem estar e integridade física, social e emocional
aos socioeducandos através de um atendimento de qualidade com sensibilidade, visando
sua educação e reinserção na sociedade. Assim, é preciso garantir a esses adolescentes o
acesso às oportunidades de crescimento intelectual, moral e para o trabalho,
proporcionando a formação de valores positivos que propicie a superação de sua condição
de exclusão possibilitando mais intensa e positiva participação na vida social.
Destacamos alguns princípios norteadores: desenvolver atividades formativas que
motivem o adolescente a iniciar um processo de mudança, conhecendo sua personalidade e
desenvolvendo suas potencialidades; integrar a família do adolescente ao processo
educativo, de maneira que as relações e os valores familiares sejam recuperados e
valorizados e dessa forma possam contribuir para a superação das dificuldades; favorecer
ao jovem o conhecimento, a reflexão e a compreensão das normas de convívio
estabelecidas pela sociedade, de modo que melhor possa conviver com os outros, ter uma
atitude crítica sobre sua realidade e assumir o compromisso de mudança diante das
situações apresentadas; garantir ao adolescente o direito à vida e à sobrevivência por meio
da implementação de programas de higiene, saúde, educação e assistência às suas
necessidades básicas; garantir ao adolescente o direito ao livre desenvolvimento da sua
personalidade com programas formativos nas áreas humana, espiritual, social, cultural,
cívica, recreativa, acadêmica e profissionalizante; garantir ao jovem o direito à proteção
com programas de formação de cidadania que lhe possibilite o conhecimento de seus
direitos e deveres assim como o respeito às Leis e aos direitos do próximo; garantir ao
adolescente o direito à ativa participação em sua formação, desempenhando por meio de
estratégias que lhe permitam ser agente desse processo, para que possa assumir o papel
protagonista na construção e transformação da própria vida; o sistema socioeducativo deve
exercer uma ação atuante no sentido de educar o adolescente para que dessa forma previna
a reincidência, para que esta não ocorra.
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7.2 Metodologia
Conforme a estrutura organizacional, o Centro Socioeducativo

encontra-se

vinculado a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos a qual é responsável pela execução
das ações desenvolvidas no centro de internação.
O Estado de Mato Grosso tem definido um sistema operacional de atendimento, por
meio do Projeto Pedagógico do Centro Socioeducativo, que visa articular organicamente os
setores e instituições que atuam na área social especializada, tanto as governamentais
quanto as não governamentais. Assim, entende-se que o Estado deve garantir o sistema de
atendimento e de garantia de direitos aos adolescentes em conflito com a lei. Entretanto,
constata-se que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que o atendimento
realizado no centro socioeducativo atenda as diretrizes preconizadas na Constituição
Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo.
Em Mato Grosso, o cumprimento da medida educativa de internação estava
exclusivamente a cargo do Centro Socioeducativo de Cuiabá, posteriormente o
atendimento foi descentralização com a criação de Centros Regionais nos municípios de
Rondonópolis, Cáceres, Sinop e Barra do Garças com atendimento tanto para adolescentes
do sexo masculino como para as do sexo feminino.
7.3 O Centro Socioeducativo de Cuiabá
O Centro Socioeducativo de Cuiabá é composto por um conjunto de unidades
executoras das medidas socioeducativas, como: 1 Unidade de Internação Provisória
Masculina com capacidade para 40 adolescentes, 1 Unidade de Internação Masculina com
capacidade para 70

adolescentes, 1 Unidade de Internação Provisória e Internação

Feminina com capacidade para 14 adolescentes. Atualmente as unidades do Centro
Socioeducativo de Cuiabá estão atendendo em média a 130 adolescentes.
A função do Centro Socioeducativo é transformar a medida imposta pela Justiça da
Infância e Juventude em uma ação socioeducativa dirigida aos adolescentes. O Centro
Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente em atenção ao que preconiza a Lei
8.069/90, em seu artigo 88, inciso V, centralizou os órgãos de atendimento denominado
Complexo Pomeri, nome de origem indígena que significa “tempo de preparação dos
jovens indígenas, que se dá em uma cerimônia que demora em torno de dezoito meses a
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reclusão do jovem índio, onde são preparados para o exercício da cidadania junto as suas
respectivas comunidades”.
O Complexo Pomeri é composto pelo Juizado da Infância e Juventude com 2 Varas,
uma cível e outra infracional; Ministério Público com 2 Varas, uma cível e outra
infracional; Defensoria Pública com 2 Varas, uma cível e outra infracional; Delegacia
Especializada do Adolescente; Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança
e Adolescente; Superintendência do Sistema Prisional; Superintendência do Sistema
Socioeducativo; Projeto Rede Cidadã; Centro Integrado de Segurança e Cidadania CISC;
Guarda da Polícia Militar; Centro Socioeducativo; Escola Estadual Meninos do Futuro.

7.4 Funções, ações desenvolvidas e os desafios do Centro Socioeducativo de
Cuiabá

Destacamos aqui algumas das funções do Centro Socioeducativo que é a
reintegração do adolescente em conflito com a lei e à sociedade, realizando atendimento
multidisciplinar e promovendo a construção da cidadania, sem perder o foco de “ser
reconhecido como um Centro Socioeducativo de referência no atendimento dos serviços
prestados”.
Nas Unidades de Internação masculina e feminina do Centro Socioeducativo em
Cuiabá/MT é destinado a internação de adolescentes em cumprimento de medida, com
idade entre 12 a 18 anos e, excepcionalmente de 18 a 21 anos, podendo permanecer até 03
(três) anos. Quanto aos resultados e as ações desenvolvidas pelo Centro Socioeducativo de
Cuiabá, este tem sido objeto de muitas discussões e críticas por parte da sociedade. As
ações educativas são bem limitadas frente às propostas que são definidas pelo Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo, vindo a acarretar revoltas, expressadas pelos
socioeducandos através de amotinamentos, fugas, e até morte.
A estrutura física das unidades antigas de internação está insalubre, com pouca
iluminação e ventilação, sem condições de funcionamento. Há uma unidade de internação
provisória e uma unidade de internação que foi construída de acordo com os parâmetros do
SINASE, mas que também já necessitam de reformas.
O Centro possui um ambulatório para realizar atendimento médico, odontológico,
enfermagem, nutricional, atendimento psicológico, psiquiátrico, social, entretanto, tais
atendimentos

não

têm

acontecido

a contento

formados/capacitados ou de equipamentos.

ou

por falta de profissionais
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O quadro de pessoal de socioeducadores é insuficiente para atender a demanda.
Este fato tem sido um entrave para o desenvolvimento de práticas educativas e sociais.
Assim, constata-se que as ações empreendidas pelo Centro ainda são predominantes as de
caráter correcional e repressivo, permanecendo os adolescentes na maior parte do tempo
“ociosos e presos em celas”, com atividades muito restritas.
Devido a essa situação, as atividades culturais, de lazer, arte-terapia e esportivas,
fundamentais para o desenvolvimento humano físico, psíquico e emocional na fase da
adolescência estão comprometidas uma vez que os educandos não estão sendo retirados
dos alojamentos para as atividades.
As ações educativas são realizadas pela Escola Estadual Meninos do Futuro, mas de
forma fragmentada, sem a continuidade das atividades planejadas dificultando o
desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico. Nesse aspecto, é necessário registrar que
o Centro Socioeducativo por encontrar-se com um número reduzido de agentes
orientadores impossibilita realizações de ações pedagógicas por falta de segurança tanto
para os educandos quanto para os profissionais.
Partindo do entendimento de que o processo educativo, a realizar-se nessa
instituição precisa construir procedimentos que favoreçam profundas transformações de
atitudes, mentalidades, valores sociais, sem descuidar dos conhecimentos próprios da
escolarização formal, é necessário um olhar diferenciado de forma que se tornem efetivas
as ações educativas propostas.
Ressaltamos a ausência da gestão participativa, da descontinuidade nas ações
planejadas nas unidades do Centro Socioeducativo em função das constantes trocas de
gestores e, ainda, pela falta de efetividade do trabalho pedagógico e do acompanhamento
do Plano de Atendimento Individual do Adolescente (PAIA).
Oportuno também fazer uma abordagem da importância da metodologia de gestão
participativa, configurando-se a mais apropriada para responder com eficiência, eficácia e
efetividade à demanda do atendimento socioeducativo conforme orientação do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo.
7.5 A natureza pedagógica da Medida Socioeducativa
O atendimento ao adolescente autor de ato infracional, cumprindo medida
socioeducativa, necessita de um amplo e radical reordenamento institucional e de uma
efetiva melhoria das formas de atenção direta, especialmente no chamado atendimento em
regime sócio-educativo. Ou seja, uma reengenharia institucional que permita legitimar a
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natureza pedagógica contida no ECA e no SINASE, ressiginificando ações desenvolvidas
no Centro Socioeducativo.
Ressalte-se que a finalidade pedagógica é o motivo maior que autoriza o Estado a
privar o adolescente de liberdade. A prisão surge como a única forma possível de
implementar o processo pedagógico. Na essência, o Estado, com a internação chama para
si a tarefa de educar, gerenciando totalmente a vida do adolescente. Assim, o caráter sócioeducativo das medidas aplicadas ao adolescente que comete um ato infracional exige que a
autoridade se posicione como um verdadeiro educador, facilitando o crescimento do
educando.
No processo de reinserção social dos adolescentes em conflito com a lei, a natureza
pedagógica do atendimento socioeducativo deve priorizar aspectos educativos das
medidas, fundamentando-se nos pressupostos da área da educação, em especial a Educação
Social, nesse sentido a educação tem uma dimensão significativa, buscando fortalecer a
auto estima do adolescente e proporcionando-lhe a possibilidade de projetar novas
perspectivas em sua história de vida.
A proposta de estruturação e concretização de uma prática pedagógica no Centro
Socioeducativo de Mato Grosso, deve necessariamente orientar-se numa linha de educação
libertadora e humanizante. A educação libertadora vê o educando como sujeito de sua
própria. Vê na comunicação "educador-educando-educador” uma relação horizontal. O
diálogo é um traço essencial da educação libertadora. Todo esforço de conscientização
baseia-se no diálogo, na troca, nas discussões. Na medida em que se afirma o diálogo, se
elimina a violência. Este pressuposto é o princípio da construção democrática. Ou seja,
pelo diálogo se estabelece o entendimento mútuo entre os homens. O diálogo aproxima os
homens entre si e do mundo em que vivem.
No entanto, cabe considerar que não se trata de tarefa fácil, ainda mais em se
tratando de adolescentes que estão privados de liberdade, pois, é possível educar para a
cidadania as pessoas privadas de liberdade? De acordo com a política do SINASE é preciso
analisar e refletir sobre a Educação como prática de humanização, fundamentados no
processo histórico de dominação e opressão social, econômica e cultural de homens e
mulheres.
Ainda neste contexto, com foco numa proposta humanizadora, os Parâmetros da
Gestão Pedagógica no Atendimento Socioeducativo contidos no SINASE, visam propiciar
ao adolescente o acesso a direitos e oportunidades de superação de sua situação de
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exclusão, de ressignificação de valores, bem como o acesso à formação de valores para a
participação na vida social, fundamentados nas seguintes diretrizes:
Prevalência da ação educativa sobre os aspectos meramente sancionatórios;
Projeto Pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento sócioeducativo;
 Participação dos adolescentes na construção, monitoramento e na avaliação das
ações sócio educativas;
 Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como
condições necessárias na ação socioeducativa;
 Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de reconhecimento e
respeito ao adolescente durante o atendimento socioeducativo;
 Diretividade no processo socioeducativo;
 Disciplina como meio para a realização socioeducativa;
 Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das
informações e dos saberes em equipe multiprofissional;
 Organização espacial e funcional das Unidades de atendimento socioeducativo que
garantam possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente;
 Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual norteadora da prática
pedagógica;
 Família e comunidade participando ativamente da experiência socioeducativa;
 Formação continuada dos atores envolvidos no atendimento socioeducativo.
Estimulando nessa formação a percepção humanística e sensível da realidade dos
adolescentes atendidos.
É importante considerar a necessidade de reordenamento institucional dos Centros
Socioeducativos de Mato Grosso, a começar efetivando pelas mudanças:
De gestão: rompendo definitivamente, com a estrutura e funcionamento dos órgãos
de atendimento que ainda funcionam sob antigos métodos.
De método: substituir as práticas assistencialistas e correcionais repressivas por
uma socioeducação pedagogicamente emancipadora;
De conteúdo: substituir a herança trágica do não-direito da Doutrina da Situação
Irregular pela vigência plena do novo direito da infância e juventude da Doutrina da
Proteção Integral.
A partir desta análise, a socioeducação, entendida como o processo de formação
humana integral, articulada em todas as suas dimensões de desenvolvimento físico, mental,
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moral, espiritual e social, poderá constituir-se como espaço de oportunidades para
oportunidades com perspectiva de humanização individual e social.
7.6 O ato de recepcionar, acolher e integrar os educandos pelos educadores
A recepção do adolescente na unidade é importante para o desenvolvimento de toda
a ação socioeducativa, desta forma, todos os educadores que acolhem o adolescente devem
ter uma postura de respeito para que, a partir deste momento, seja iniciada a formação de
vínculos positivos com o educando.
No período inicial de acolhimento, o adolescente conhece as normas e rotinas da
casa, por meio da leitura do Regimento Interno e do Guia do Adolescente. Deverá ser
entregue uma cópia deste material ao adolescente para que dê ciência das informações
recebidas.
É um período intensivo de atendimentos e entrevistas devendo ser dado o amparo
emocional que se fizer necessário, na compreensão do momento difícil que é o da entrada
do adolescente em um estabelecimento de privação de liberdade.
Integrar consiste em tentar adaptar o adolescente às rotinas, despertar seus
interesses e orientar suas opções de participação nas atividades. Com este objetivo, ele é
levado a conhecer todas as atividades oferecidas na unidade.
É também o momento de realização de estudo do caso, momento de preparar e
realizar o estudo do caso do adolescente – processo extremamente importante que, envolve
em seu desenvolvimento todos os setores e profissionais da unidade.
7.7

O Plano Individual de Atendimento – PIA

De acordo com as orientações do SINASE, o Plano Individual de Atendimento –
PIA e a presença do orientador são aspectos imprescindíveis ao método de trabalho. O
Plano Individual de Atendimento consiste em um mecanismo de sistematização do
desenvolvimento do processo socioeducativo. Por definição, trata-se de um instrumento
pedagógico que organiza dados pessoais e familiares de cada caso atendido e contém
informações sobre as atividades que o adolescente deverá realizar durante o cumprimento
da medida socioeducativa de Liberdade Assistida ou da Prestação de Serviço à
Comunidade.
Para a construção do plano é indispensável a participação do adolescente, assim
como sua interação com a proposta e as atividades que o programa pode oferecer ou
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encaminhar. Após este procedimento é possível conhecer necessidades e potencialidades
do adolescente e, a partir daí, traçar com especificidade as metas e objetivos.
O Plano Individualizado de Atendimento é o que garante a individualização da
medida socioeducativa, princípio importante neste processo. É um documento que deve
manter-se sempre atualizado para contemplar informações relativas aos objetivos sociopedagógicos a serem atingidos durante o cumprimento da medida socioeducativa;
diagnóstico da demanda de atendimento; e, a proposta de inserção comunitária.
O Plano Individualizado de Atendimento é constituído por meio de estudo de caso a
partir de análise interdisciplinar do ponto de vista social, psicológico, pedagógico, médico,
terapêutico e jurídico, para tal deve abranger os seguintes aspectos:
a) A escolarização – se o adolescente está ou não matriculado, quando se efetivou a
matrícula e como é o seu desempenho escolar.
b) A saúde – se o adolescente apresenta algum problema de saúde, se toma
remédios, se necessita de algum tratamento.
c) O lazer – quais são os interesses culturais do adolescente, se possui e é adepto de
alguma religião, seita, ritual religioso; se pratica algum esporte e quais são as demandas
nestes campo.
d) relações familiares – composição e dinâmica familiar.
e) relações afetivas – referências afetivas do adolescente.
f) relações sociais – referências sociais do adolescente.
g) relações comunitárias e institucionais – abrangem referências comunitárias de
grupos, clubes, associações de moradores ou de lideranças e institucionais, técnicos de
outras instituições pelas quais tenha passado anteriormente o adolescente.
h) situação jurídica – documentos que possui e os que precisam ser providenciados.
i) processos aos quais esteja respondendo enquanto vítima ou agente.
Portanto, o Plano Individualizado de Atendimento (PIA) e a presença do
Orientador, no caso de execução da Liberdade Assistida, do profissional de referência
socioeducativa e do guia socioeducativo para a prestação de serviço a comunidade, deve
ser considerada como ponto de partida de qualquer projeto pedagógico elaborado pelas
entidades ou programas de execução da Liberdade Assistida e prestação de serviço à
comunidade.
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7.8 As ações Socioeducativas nas Unidades de Atendimento
Mínimo de 4 horas de aulas diárias – Escola Estadual Meninos do Futuro/SEDUC;
3 horas de Projeto Mais Educação – Escola Estadual Meninos do Futuro/SEDUC,
estratégia do governo federal para implantação do ensino integral no Brasil com objetivo
de articular várias atividades culturais e recreativas a serem desenvolvidas no contraturno;
atividades da SEJUDH; Projetos PRONATEC – SENAI – SENAC; Oficinas diversas;
Esporte e lazer; atendimento médico; atendimento odontológico; atendimento psicológico
e terapêutico; atendimento jurídico; atendimento de assistência social; assistência religiosa;
atividades de educação profissional.
7.9 Orientações para ações sociopedagógicas
As ações sociopedagógicas constitui-se num processo que tem por objetivo preparar
o adolescente que cumpre medida socioeducativa para assumir papéis sociais relacionados
à vida coletiva, ao mundo do trabalho, ao comportamento justo na vida pública e no uso
adequado e responsável de conhecimentos, capacidades e habilidades, disponíveis nos
tempos e nos espaços onde a vida dos indivíduos se realizam.
O conjunto das ações socioeducativas a serem garantidas pelas

organizações

governamentais e não-governamentais devem propiciar o exercício de novos papéis
rompendo com uma postura histórica alheia à co-gestão, marcada por traços
centralizadores, intervencionistas e autoritários.
Nesse sentido, acreditamos que estas ações estarão priorizando definitivamente o
SistemadeGarantiadeDireitos para que ele torne-se operante, dando um grande passo para
que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja finalmente implementado, o que
certamente fará diferença para os adolescentes que cumprem medida sócioeducativo.
Seguindo essa compreensão, o sistema socioeducativo deverá ser implementado e
fortalecido a partir da perspectiva do funcionamento intersetorial que demanda a efetiva
participação dos sistemas e políticas de Educação, Saúde, Trabalho, Previdência Social,
Assistência Social, Cultura, Esporte, Lazer, Segurança Pública, Justiça entre outros para a
efetivação da proteção e formação integral de que são destinatários todos os adolescentes.
Cada órgão da rede do sistema deve atender de imediato as necessidades do
adolescente, de maneira articulada e politicamente integrada efetivando, assim, a
incompletude institucional e profissional com foco na formação integral, sem perder de
vista o conteúdo de educação social, aqui no seu sentido amplo não restrito apenas ao
conceito de educação formal.

40
Reconhecemos que os programas e serviços das políticas públicas são devidos a
esses adolescentes em conflito com a lei pelo fato de serem cidadãos e não pelo fato de
serem infratores, pois muitas vezes estão em conflito com a lei não pela prática de crimes,
mas pelo fato de estarem em situação de vulnerabilidade e risco social, em face de
determinadas circunstâncias de vida, ou seja, drogadição, maus tratos, abandono,
marginalização, soropositividade, exploração entre outros. Assim, toda a ação
desenvolvida deve ter cunho socioeducativo e garantir aos adolescentes e jovens internos
em centros o direito a desfrutar de atividades e programas úteis que sirvam para fomentar
neles atitudes e conhecimentos que ajudem a desenvolver suas potencialidades como
cidadãos da sociedade.
7.10

Ações pedagógicas no Centro Socioeducativo

As diretrizes do Plano Nacional de Educação - PNE, do Plano Estadual de
Educação do Estado de Mato Grosso - PEE e as Orientações Curriculares: Concepções
para a Educação Básica do Estado de Mato Grosso/Seduc, corroboram com as diretrizes do
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE na busca da efetivação de
uma política que contemple os direitos humanos e transforme a realidade atual em
oportunidades para o adolescente atendido e do seu entorno.
A Secretaria de Educação de Estado de Mato Grosso contempla em suas
Orientações Curriculares eixos estruturantes sendo eles: Conhecimento, Trabalho e Cultura
de modo a incorporar todas as dimensões educativas que ocorrem no âmbito das relações
sociais que promovem a formação humana na dimensão sócio-político-produtiva, o que
implica adotar o “trabalho como princípio educativo” na Educação Básica.
E de acordo com as Orientações Curriculares, o trabalho como principio educativo
é a categoria orientadora das políticas, projetos e práticas dos níveis e das modalidades
que integram a Educação Básica. Nessa perspectiva entende-se que tanto os educandos que
se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas quanto os egressos, tenham
seus direitos garantidos de permanência e continuidade na educação básica na rede de
ensino.
Assegurar essa possibilidade, manter a qualidade da oferta pública da educação
para essa população é crucial para que a possibilidade de transformação social seja
concretizada. Neste sentido, a educação, embora não tenha autonomia para, por si mesma,
mudar a sociedade, é importante estratégia de transformação, uma vez que inclusão na
sociedade contemporânea não se dá sem o conhecimento.
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Do ponto de vista das Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso é preciso
ter claro que a educação somente será possível em uma sociedade em que todos desfrutem
igualmente das mesmas condições de acesso aos bens materiais e culturais socialmente
produzidos, em que os jovens possam exercer o direito à diferença sem que isso se
constitua em desigualdade, de tal modo que as escolhas por determinada trajetória
educacional e profissional, não sejam socialmente determinadas pela origem de classe.
Dessa forma, a educação em seu papel preponderante de formação humana vê-se
instada a atender às novas necessidades sociais e econômicas, e em Mato Grosso as
políticas e as práticas educacionais têm buscado responder a essa nova realidade. Desde a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), novas
possibilidades para a organização da educação foram abertas a exemplo desta proposta
que através da rede articulada de atendimento, possibilitará uma abordagem sistêmica da
educação, priorizando a formação da pessoa humana, a educação integral e a humanização
do atendimento no Centro Socioeducativo de Mato Grosso.
No Sistema Socioeducativo, mas especificamente no campo da educação escolar, a
oferta é obrigatória pelo ECA, há exigências de novas metodologias de aprendizagem e,
em alguns casos até de uma alteração na dinâmica de tempo da escola e de organização
curricular para adequar a rotina da instituição e as necessidades dos adolescentes. Assim
propõem-se metodologias diferenciadas daquelas planejadas para uma Escola regular a fim
de priorizar o atendimento da Educação Básica, pela suplementação ou continuidade do
processo educativo, favorecendo ou criando condições para o acesso e permanência dos
adolescentes na escola, bem como proporcionando reforço na assimilação dos conteúdos
escolares.
Entende-se que a prática pedagógica deve agir com a intenção de se criar condições
efetivas para a construção de experiências significativas na vida dos diferentes atores
sociais envolvidos no processo pedagógico, atendendo de forma humana, solidária e
fraterna todos os educandos que se encontram privados de liberdade.
No sistema socioeducativo a enturmação não terá como parâmetro o Histórico
Escolar mas sim a avaliação diagnóstica, a qual definirá a capacidade cognitiva do aluno
para a composição de turmas. Essa enturmação se faz necessária pois muitos dos
adolescentes pararam de estudar algum tempo ou encontram-se defasados em relação as
capacidades cognitivas esperadas para determinadas etapas da escolaridade formal.
De acordo com os resultados obtidos na avaliação diagnóstica a enturmação
ocorrerá dentro dos estágios básico, intermediário e avançado. Estágio Básico: São grupos
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de adolescentes que se encontram na fase inicial do processo de desenvolvimento de
habilidades lingüísticas, incluindo desde a capacidade de decodificar palavras até a
compreensão de textos e aprendizagem da matemática. A matriz curricular é globalizada,
com foco na língua portuguesa e matemática; Estágio Intermediário: São grupos de
adolescente que já possuem conhecimento mínimo da leitura, escrita e matemática e que
necessitam de aprofundamento na construção desses conhecimentos para melhor
interpretar e se comunicar com os outros. A matriz curricular é organizada por área de
conhecimento, adotando método contextualizado e interdisciplinar; Estágio Avançado: São
grupos de adolescentes que estão aptos a realizarem estudos de acordo com o resultado do
diagnóstico cognitivo e em consonância com o seu histórico escolar. A matriz curricular é
organizada por área do conhecimento.
Desenvolver de forma concomitante, a educação escolar projetos e oficinas com
objetivo de aprimoramento e desenvolvimento integral dos adolescentes, fundamentada
numa metodologia de total participação, dialógica e ajustada à realidade e interesse dos
educandos, favorecendo uma grande articulação entre teoria e realidade/prática. Dinâmicas
de grupo, expressão corporal, música e exibição de vídeos, exposição teórica, troca de
experiências, debates, palestras e práticas de cultura, esporte, arte e lazer serão utilizados
como estratégias para desenvolver projetos e oficinas.
Espera-se que processo ensino aprendizagem no Centro Socioeducativo seja
significativo na vida dos adolescentes e nesse período em que se encontram afastados do
convívio social seja oportunizado tempo para retomar conhecimentos, desenvolver
capacidades indispensáveis para atuação na sociedade e oportunamente restabelecer o
vínculo com a escola, família e a sociedade.
7.11

Formação Integral

Formação integral que articula as potencialidades de todas as dimensões do ser
humano no sentido de proporcionar aos adolescentes desenclausuramento e o seu
reencontro com a vida. Portanto, falar em formação integral do adolescente interno no
Centro Socioeducativo, deve se constituir de uma meta a ser alcançada, de modo que se
rompa gradativamente com as práticas adotadas até então, no sentido de se reconstruir
enquanto instituição capaz de formar para emancipação humana.
Portanto, é necessário considerar os saberes, as histórias, as trajetórias, as
memórias, as sensibilidades dos grupos e dos sujeitos com os quais trabalha; é preciso
avançar na qualificação do espaço como espaço de vida e de educação, como espaço de
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conhecimentos e valores, como espaço no qual a vida transita em sua complexidade e
inteireza, como espaço no qual cada adolescente possa se conhecer nas artes, nas ciências,
nas matemáticas, na literatura para que possa, também, ressituar-se no meio social,
compreendendo-o, compreendendo-se e incorporando-se a ele.
Desse modo, oportunizar aos adolescentes a vivência de um Centro em que
perpassa a educação em tempo integral é a regra, onde os conteúdos formais e não-formais
da educação se entrelaçam no processo educativo, mostrando que o aprendizado ocorre por
diferentes vias e que todas elas são espaços de intensa interação humana, em que o
conhecimento, seja ele direto e objetivo ou indireto e subjetivo, é construído na dimensão
da razão e da emoção.
7.12

Ações socioeducativas mediante projetos

Diante da necessidade de ressignificar as ações socioeducativas no Centro de
Internação do Estado de Mato Grosso, com seus tempos, rituais, processos, rotinas, a
Pedagogia de Projetos visa à re-significação do espaço socioeducativo, transformando-o
em um espaço vivo de interações aberto ao real e às suas múltiplas dimensões.
Trabalhar com a concepção de projetos requer mudanças de paradigmas, ou seja,
não será proposto um currículo, mas sim um planejamento diário ou semanal, com finitude
diária, que pressupõe ter começo, meio e fim no mesmo dia, cada dia equivalerá a um
projeto aula, o que se coloca, portanto, é a organização de projetos de trabalhos, mas não
em detrimento dos conteúdos das disciplinas, e, sim, a construção de uma prática
pedagógica centrada na formação global dos educandos.
Ao trabalhar com projetos, o socioeducador e educando/a assumem a condição de
pesquisadores e co-responsáveis pelo processo de aprendizagem. Situações problemas são
levantadas para aproximar a aprendizagem de situações reais vividas pelos educandos.
Hipóteses são discutidas e testadas para se chegar a soluções possíveis à compreensão dos
educandos. O trabalho com pesquisa, que perpassa todas as etapas de um projeto, favorece
que a informação se transforme em conhecimento e aprendizagem. Não há mais a lógica
tradicional em direção da teoria para a prática ou a prática como aplicação da teoria.
Considera-se a concepção de teoria e prática como complementares, dependentes,
inseparáveis.
A partir dessas considerações, podemos situar os projetos como uma proposta de
intervenção pedagógica que “dá à atividade de aprender um sentido novo, onde as
necessidades de aprendizagem afloram nas tentativas de se resolver situações
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problemáticas, o que exige um repensar da prática pedagógica e das teorias que as estão
informando, assim, os educandos ao decidir, opinar, debater, constrói sua autonomia e seu
compromisso com o social, formando-se como sujeitos culturais.
7.13

Métodos Globalizados

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, visando à formação integral
do educando, adotará o método de ensino globalizado para desenvolvimento desta proposta
que é a mais adequada à realidade do sistema socioeducativo.
O método globalizado busca contribuir para que o ensino exerça sua função social,
colocando-se a serviço da formação integral do indivíduo. Partimos do princípio de que o
objeto de estudo do ensino é a compreensão da realidade para intervir nela e transformá-la.
Para isso, consideramos fundamental partir sempre do conhecimento cotidiano do
educando para melhor elaborá-lo e ampliá-lo.
Com o enfoque globalizador busca-se a aproximação entre o ensino e a realidade
através de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, iniciando, assim, um
processo de “construção” do conhecimento. Para isso, é fundamental que se estabeleçam
relações de interdisciplinariedade e transdisciplinaridade,

com

maior grau de

potencialidade interpretativa, permitindo a inserção de novas perspectivas que não seriam
possíveis no âmbito estrito de uma disciplina isolada.
No método globalizado, os educandos mobilizam-se para chegar ao conhecimento
de um tema que lhes interessam, para resolver alguns problemas do meio social ou natural
que lhes são questionados, ou para realizar algum tipo de construção. Nessa ação, para
conhecer ou realizar alguma coisa, o educando/a precisa utilizar e aprender uma série de
fatos, conceitos, técnicas, capacidades e habilidades que têm correspondência com
matérias ou disciplinas convencionais, além de adquirir uma série de atitudes.
O conhecimento científico é, portanto, meio para que o educando tenha uma
formação capaz de ajudá-lo a vencer os desafios que a realidade extremamente complexa
do mundo atual coloca diante dele, diante isto, optamos por incentivar a utilização de
métodos globalizados.
Assim sendo a educação deve cumprir sua função social de formar cidadãos aptos a
intervir na comunidade de maneira responsável, não se limitando à mera transmissão de
conteúdos e conhecimentos.
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7.14

Educação Profissional

No que diz respeito à Educação Profissional é necessária a compreensão do
conceito do termo Profissionalizar ou profissionalizante, entendendo que só é possível a
profissionalização num conjunto de condições em que a pessoa possa perceber completude
na sua formação e que estabeleça a relação com o exercício de uma profissão, mesmo que
ao vivenciá-la descobre não ser o que realmente gostaria de profissionalmente ser ou
exercer.
Quanto ao critério profissionalizar para o exercício de uma função, sabe-se que é
necessário maior investimento no tempo de formação, o cumprimento das etapas de
escolarização, realidade, espaço físico e equipamentos variados em espaços adequados
para tal, idade do aluno, regulamentação do MEC etc.
Desta forma, o que se adequa mais ao adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa como um todo e, é obvio que há exceções, é uma proposta de programa
voltado à qualificação profissional básica. Pois, somos sabedores que a Educação
Profissional se dá em vários níveis (técnico, tecnológico, universitário e de qualificação
profissional básica), entretanto, o nível básico concretiza-se, fundamentalmente, por meio
de cursos com carga-horária em menor tempo e de aceitação às dificuldades decorrentes
das ausências ou pouca escolarização da população que será atendida.
A qualificação pode ser considerada a matriz e a célula de toda a Educação
Profissional. Com ela e a partir de cursos básicos irão se constituir um amplo universo de
possibilidades de atendimento à população em matéria de educação para o trabalho e ou
iniciação para o mundo do trabalho. É nesse nível que o Estado e a sociedade devem
mobilizar esforços e recursos para a ampliação, a democratização e a progressiva
universalização das oportunidades para a Educação Profissional.
O Plano Nacional de Qualificação – PNQ expressa como referência comum que a
qualificação profissional básica seja vista como direito de cidadania, em bases contínuas,
permanentes e de maneira articulada com a educação básica (fundamental e média). Por
outro lado, pode-se também oferecer ao adolescente em cumprimento de medida a
Educação Profissional Técnica de nível médio com certificação reconhecida que
favoreçam a sua inserção no mercado de trabalho mediante desenvolvimento de
competências, habilidades e atitudes. E, ainda, a escolha do curso deverá respeitar os
interesses e anseios dos adolescentes e ser pertinentes às demandas do mercado de
trabalho.
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Assim sendo, a proposta da Educação Profissional para o Socioeducativo, deve ser
voltado para a inclusão social, pois compreende-se que os discursos no campo do trabalho
relacionados à educação devem pautar-se pela dinâmica de uma formação ampla que
permita ao sujeito não apenas sair de uma determinada situação excludente de forma
imediata, mas que visa à construção de uma autonomia que permita ao aprendiz, futuro
trabalhador, permanecer inserido na realidade social mais ampla.
Para o alcance de tais fins, defende-se um sistema que procure integrar os direitos
individuais e sociais, que seja pautado em práticas educativas capazes de reduzir os efeitos
da privação de liberdade. A educação dos adolescentes e jovens, mesmo em condições de
privação de liberdade, é uma exigência democrática, entendida não só como um meio de
inclusão social, mas também de condições para a participação política. Essa educação não
deve ser entendida apenas como um processo que envolve a escolarização, ou a
profissionalização. Ela deve ser compreendida como um processo que envolve diferentes
processos educativos e relações sociais, garantindo os valores e as condições concretas
estabelecidas pelos princípios constitucionais de respeito à dignidade humana.
7.15 Avaliação da aprendizagem no Centro Socioeducativo
A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a
melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e
não simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de
avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as
estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a auto-avaliação por parte do aluno,
estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância
com as capacidades cognitivas que se deseja desenvolver.
No decorrer do processo formativo, os seguintes critérios deverão ser observados:
- A avaliação não tem um fim em si mesma, mas insere-se como estratégia
fundamental para o desenvolvimento das capacidades cognitivas.
- A avaliação não enfocará aspectos isolados da teoria desvinculada da prática, sem
estabelecer relações entre elas.
- Fomentará a resolução de problemas em que seja necessário mobilizar
conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, deverá enfatizar a proposição de
situações, hipotéticas ou não, de ordem teórica e prática, que envolvem elementos
relevantes na caracterização de desempenho de cada área de conhecimento.
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- Os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os alunos, para
que haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.
Nesse sentido, é importante observar as seguintes funções:
Função diagnóstica: permite determinar a presença ou a ausência de conhecimentos
prévios, de identificar interesses, possibilidades e outros problemas específicos, tendo em
vista a adequação do ensino. Pode ainda identificar dificuldades de aprendizagem e suas
possíveis causas. Desta forma, leva a decisões de encaminhamento do aluno a uma etapa
adequada ao seu estágio de desenvolvimento.
Função formativa: fornece informações ao aluno e ao docente durante o
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, seja ele desenvolvimento de uma
situação de aprendizagem, de disciplina ou de módulo. Permite localizar pontos a serem
melhorados e indica, ainda, deficiência em relação a procedimentos de ensino e avaliação
adotados. Portanto, a avaliação formativa permite decisões de redirecionamento do ensino
e da aprendizagem, tendo em vista garantir a sua qualidade ao longo do processo
formativo. Tal como a avaliação diagnóstica, esta avaliação tem uma perspectiva
orientadora que, neste caso, permite aos alunos e ao docente uma visão mais ampla e real
das suas atuações.
Função somativa: permite julgar o mérito ou valor da aprendizagem e poderá
ocorrer ao fim de uma etapa do processo de ensino e aprendizagem. Tem, também, função
administrativa, uma vez que permite decidir sobre os avanços do aluno, considerando o
nível escolar em que ele se encontra. Por outro lado, as informações obtidas com esta
avaliação ao fim de uma etapa de um processo podem se constituir ainda em informações
diagnósticas para a etapa subseqüente do ensino.
Dessa forma, é necessário que o docente realize a avaliação pensando nas suas três
funções e nas informações importantes que estas fornecem. As avaliações diagnóstica e
formativa ocorrem em diferentes momentos do processo educativo e a avaliação somativa
ao fim de um processo. Portanto, a avaliação cumpre funções que não se excluem. Excluir
uma delas pode reduzir a possibilidade de se realizar um trabalho avaliativo mais
complexo e amplo.
Vale lembrar que a avaliação da aprendizagem é um processo de reflexão e análise
que, se construído coletivamente por coordenadores pedagógicos, docentes e alunos,
consolida uma relação de confiança e justiça entre aqueles que nele estão envolvidos.
Por meio de uma ação interinstitucional sistematizada e desenvolvida para
acompanhamento e reestruturação do Sistema Socioeducativo, pretende-se identificar os
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pontos de excelência e de carência, suprindo lacunas e agregando conhecimentos para a
inserção social dos adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas de
internação.
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8. O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO “PROJETO EDUCAR” E A
ESCOLA ESTADUAL MENINOS DO FUTURO: O DESAFIO DE UMA
EDUCAÇÃO RESSOCIALIZADORA.

Na Disciplina Políticas Públicas: análise e relato de experiências - aula sobre
Matricialidade e Intersetorialidade: Questões Conceituais, ministrada pelo professor
Fernando Burgos e pela professora Sofia Reinach podemos replicar muitas passagens que
ajudam a fundamentar a análise sobre o desafio de se ofertar uma educação
ressocializadora por meio do Projeto Político Pedagógico “Projeto Educar”, como exemplo
as temáticas sobre a Intersetorialidade, Multidimensionalidade e a Transversalidade.
As administrações públicas são estruturadas e programadas para executar da melhor
maneira possível, determinadas tarefas bem definidas, mas se confundem quando são
requisitadas a formular programas de intervenção para assuntos multidimensionais. De
fato, a sua operacionalização não é simples, e isto ocorre basicamente por três motivos.
O primeiro deles refere-se aos saberes, códigos e linguagens inerentes a cada uma
das áreas. Por exemplo, os termos utilizados pelos técnicos e técnicas da área da educação
não necessariamente são conhecidos pela equipe técnica da área de assistência social ou de
obras e infraestrutura. Para que haja uma boa integração entre os departamentos de
governo e as secretarias, é fundamental que haja um diálogo de saberes amplo e respeitoso,
e que cada área busque colaborar com as demais, estabelecendo relações de parceria. A
grande questão é como alinhar o trabalho destes profissionais, permitindo que os saberes,
códigos e linguagens, funcionem de forma complementar e não atrapalhem o diálogo
essencial.
O segundo motivo que dificulta a operacionalização numa perspectiva de
intervenção multidimensional é a cultura organizacional diferente de cada órgão envolvido.
Essa situação é ainda mais grave, quando esses órgãos são ocupados por muitos
profissionais, que representam gerações diferentes, e que, portanto, podem significar “subculturas” dentro de uma mesma organização.
Há ainda o terceiro motivo que é a forma como as secretarias ou os departamentos
são divididos entre grupos de técnicos e políticos, em que novamente, cada qual tem um
saber específico. Mas mesmo nessa divisão, há sempre os grupos que têm mais “poder” do
que outros. É o caso que ocorre quando se nomeia algum aliado porque colaborou na
campanha eleitoral, ou para obter maioria no Poder Legislativo. Nem sempre, estes
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departamentos, secretarias ou ministérios possuem o mesmo poder que aqueles que são
considerados estratégicos pelo(a) gestor(a).
Entender a distribuição de poder pode auxiliar bastante na operacionalização da
ideia de intersetorialidade. A “intersetorialidade” pode ser entendida como uma forma de
olhar o problema com que se tem que lidar, por diversos atores, como que na formação de
uma rede de atenção para ele (GRAU, 2005; SANDIM, 2012). Desse ponto de vista, são
inúmeras as experiências que podem ser identificadas como intersetoriais e elas fazem
parte do cotidiano da implementação de políticas públicas. Afinal, como lembra Brugué “a
inteligência floresce apenas através do diálogo e da troca; de maneira que uma
administração inteligente é aquela baseada na gestão das relações, dos contatos, das
interações ou, se preferir, aquela que é capaz de resolver os problemas multidimensionais
com respostas também multidimensionais” (Brugué et al, 2011, p. 4).
Já a “transversalidade” se encontra em uma terceira fase do desenvolvimento da
gestão pública. A primeira seria a focalização ou setorialização; a segunda, a
horizontalização em que se encontrariam as preocupações com “interdepartamentalidade”,
“intersetorialidade”, “matricialidade” e; a terceira seria composta pelas iniciativas que
tentam compreender que a realidade é multidimensional. Nesse terceiro grupo é que se
encontraria a ideia de “transversalidade”, numa concepção de “Estado Relacional” que
prevê a cooperação entre diversos atores sociais (SERRA, 2004).
A ideia de transversalidade está relacionada a uma forma de gestão de políticas
públicas para problemas que não são efetivamente tratados somente com as estruturas e
organizações tradicionais de gestão. Portanto, seria uma forma de trazer respostas a
desafios que não seriam solucionados com uma estrutura vertical e setorial, mas que ao
mesmo tempo precisa trazer um objetivo comum a essa estrutura governamental (SERRA,
2004).
Partindo do entendimento de que a finalidade pedagógica é o motivo maior que
autoriza o Estado a privar o adolescente de liberdade. A prisão surge como a única forma
possível de implementar o processo pedagógico. Na essência, o Estado, com a internação
chama para si a tarefa de educar, gerenciando totalmente a vida do adolescente. Assim, o
caráter sócio-educativo das medidas aplicadas ao adolescente que comete um ato
infracional exige que a autoridade se posicione como um verdadeiro educador, facilitando
o crescimento do educando.
Tomando por pano de fundo essas concepções que visam estruturar programas de
intervenção para assuntos multidimensionais, como é o caso da política da socioeducação,
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por

meio

de

uma

ação

interinstitucional

sistematizada

e

desenvolvida

para

acompanhamento e reestruturação do Sistema Socioeducativo, podemos afirmar que existe
esforço para o desenvolvimento das atividades de forma articulada e em parceria entre as
Secretarias de Estado de Educação e de Justiça e Direitos Humanos, co-responsáveis pelo
processo educacional nas unidades executoras de medida socioeducativa.
Entretanto, é preciso insistir para que o desejo de que todas as pessoas envolvidas
no atendimento aos adolescentes em medida de internação defendam a cultura de proteção
integral preconizada no ECA e no SINASE em substituição ao repressivo Código de
Menores, seja uma realidade.
Para ressignificar as ações desenvolvidas nos Centros Socioeducativos de Mato
Grosso, por meio do Projeto Político Pedagógico, a SEDUC juntamente com a SEJUDH e
o Juizado da Infância e Juventude, observando o ECA e o SINASE, precisam,
necessariamente,

participar

ativamente

do

processo

de

construção,

execução,

monitoramento e avaliação do PPP.
O Projeto Político Pedagógico – “Projeto Educar” com duração de dois anos, toma
por referência os planos nacional e estadual de educação, ambos com vigência decenal.
Desse modo, assume claramente o papel de contribuir para se instituir uma lógica que
supera as ações espetaculares não se restringindo aos limites de uma gestão.
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9. CONCLUSÃO

Partindo do entendimento de que a educação é imprescindível para a conquista da
cidadania plena, podemos inferir que a educação a ser oferecida para adolescentes em
medida de internação, só pode ser concebida se for em parceria e de modo articulado entre
SEDUC e SEJUD, de modo coerente e apropriada ao contexto em que esses jovens estão
inseridos, ou seja, precisa se dar num ambiente estruturado que favoreça, de fato, a
reassocialização / reabilitação. No processo de ressocialização desses adolescentes, a
escola tem papel central, pois assume caráter preventivo, o atendimento tem que ser
sinônimo de igualdade e de inclusão.
O Projeto Político Pedagógico “Projeto Educar” se apresenta como uma
convocação para que, juntos e unidos, a SEDUC, a SEJUDH e o Juizado da Infância e
Juventude, observando o ECA e o SINASE, possam contribuir para que o processo de
responsabilização do adolescente adquira um caráter educativo, de modo que as medidas
socioeducativas (re)instituam direitos, interrompam a trajetória infracional e permitam aos
adolescentes a inclusão social, educacional, cultural e profissional.
O Projeto Político Pedagógico tem a intencionalidade de despertar nas instituições
envolvidas diretas e indiretamente no trabalho da Socioeducação, para o que se apresenta
nos governos do PT: “uma cultura de planejamento, articulação de políticas, eficiência e
racionalidade da máquina pública e controle social de governo, com transparência e
eficácia capazes de promover e garantir o desenvolvimento humano, social, político,
cultural e econômico de todos os cidadãos e cidadãs.
É fato, no geral, as administrações petistas acabaram por criar uma cultura de
planejamento que busca articular o programa de governo com a definição de políticas
públicas, estabelecendo metas e ações, com a necessária previsão e execução orçamentária,
bem como valorizando as etapas da avaliação e monitoramento, sem perder de vista a
transversalidade. Estabeleceu-se a noção de política “de estado” e não “de um governo”.
Portanto, espera-se que a dinâmica de construção do PPP contribua para instituir
uma lógica que supera as ações espetaculares e que não se restringe aos limites de uma
gestão.
A implementação do Projeto Político Pedagógico (PPP) “Projeto Educar” onde
estarão definidos os procedimentos básicos em termos teórico-metodológicos, éticos e
organizacionais no atendimento ao adolescente privado de liberdade e ao egresso com
intuito de produzir um material didático-pedagógico ao serviço do bom funcionamento das
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unidades socioeducativas do Estado de Mato Grosso, também sinaliza a possibilidade de
ser um instrumento ordenador da ação socioeducativa, e a Escola Estadual Meninos do
Futuro assumindo, no seu dia a dia, o compromisso com uma educação ressocializadora,
contribuem de forma decisiva para a efetivação da Política Pública da Socioeducação.
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10. ANEXOS
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Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012.
http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=20&cid=12062&parent=20
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Sexta-feira, 09 de maio de 2014.
http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=20&cid=14326&parent=20
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