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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Tomando como diretriz principal na elaboração da criação desta escrita, desse 

relatório de estágio, no qual desempenha um papel institucional no engendramento de 

uma produção acadêmica para obtenção de uma aprovação disciplinar, ponho-me em ser 

um humilde artesão dançante para tal desafio. Encarno o fazer artesanal e o dançar 

nessa perspectiva escrita. É no tateio de fios e no manuseio de elementos discursos, que 

nessa composição corriqueira, pretendo construir uma maquinaria na qual o relatório 

obra, mais do que andar na linha trapezista institucionais acadêmicas, pula na afecção 

experimental que desloca, retorce, transfigura conceitos, pensamentos e código da 

língua.  

 

Neste relatório, as letras, as combinações de conceitos, as ideias são extensão do 

meu corpo, hoje encarnado e atravessado por experiências que me fizeram entender que 

os domínios da psicologia no seu exercício profissional é bastante delicado e requer 

constantes reflexões e posicionamento.  

 

Com isso, percorrendo e atendendo ao cronograma do Estágio Supervisionado 

Específico II do Curso de Graduação em Psicologia da Faculdade Nordeste 

(FANOR/DeVry), sob a Supervisão da Profª. Isadora Dias Gomes, o seguinte relatório 

objetiva fazer uma descrição/síntese crítica e fundamentada do percurso teórico-prático 

trilhado no decorrer do semestre 2015.1 a partir da Ênfase Curricular: Sociedade Civil e 

Direitos Humanos. 

 

Sentindo e mapeando cada momento desenvolvido em reuniões, supervisões, 

grupos de estudo e planejamento coletivo junto aos alunos inseridos no grupo que 

compunha alunos de graduação do curso de psicologia inserido na ênfase já 

mencionada, bem como mediante também a competência técnica que o estágio requeria, 

desenvolvi um trabalho no qual buscou fortalecer o protagonismo juvenil como 

possibilidade de transformação social. A partir da arte e dos direitos humanos junto com 

adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativas no Centro de 

Semiliberdade Mártir Francisca (CSMF) que é vinculado com a Secretaria do Trabalho 

e Desenvolvimento Social (STDS) do Governo do Estado do Ceará, se buscou 

promover um espaço de reflexão e discussão com os jovens sobre a realidade atual em 



2 
 

que estamos inseridos, como objetivou-se também solidificar a aliança 

academia/políticas públicas, por meio de um trabalho conjunto com o setor psicológico 

e direção do CSMF. 

 

Pois bem, fazendo menção a Cazuza, com um olhar ingênuo que beira os infantis 

e às vezes terrorista que beira o bandido, daqueles que pensa em lançar bombas a 

pensamentos hegemônicos na afirmação de direitos, direcionei o projeto de intervenção 

voltado para a questão da igualdade humana. Ou seja, por estarmos inseridos em um 

ambiente social democrático, tive como finalidade principal desenvolver um trabalho 

por meio de intervenções que eram norteadas nos alicerces do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2012), onde além de ser fruto do 

compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e de uma construção 

histórica da sociedade civil organizada, junto com os jovens, foi possível através desse 

estágio se aprofundar em questões e particularidades dos adolescentes que estão 

cumprindo medidas socioeducativas em regime de semiliberdade. E mais do que isso, 

tentando gerar um corpo coletivo que recria forma de estar no mundo, construímos uma 

potencia vivencial que radicalizou habilidades cristalizadas no processo de pensar 

encontros e intervenções, ou seja, que oportunizou um importante processo na 

construção de vínculos e engajamento social.   

 

Partindo deste escopo, da condição de nômade que peregrina no universo da vida 

descobrindo cores, sabores e dores, onde vivenciar é experimentar trocas, intervir com 

adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas em um país, onde as 

experiências democráticas, políticas e sociais, ainda estão engatinhando, foi fator 

importante que implicou na principal motivação em querer estagiar no centro junto aos 

jovens.  

 

Outro ponto que me chamou atenção neste desenho de peregrinar no estágio foi 

à fragilidade de discussões desse cunho dentro da comunidade acadêmica, pois ao 

realizar um árduo caminho bibliográfico, como conversas informais sobre o tema no 

interior da instituição de ensino que escreve minha presença, eu/corpo nela, percebo o 

quanto ainda é invisível às questões que envolvem os jovens que estão no cumprimento 

de medidas socioeducativas nas suas muralhas, que por descuido e cegueira proposital, 
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tritura modos de singularidades circularem na sua deslize fábrica de corpos neo-

colonizadora e neo-facista. 

 

Com isso, em meio a instigantes reflexões sobre a realidade dos adolescentes 

que tive ao longo desse processo de estágio, bem como afirma Seyferth (2002), acredito 

que se faça necessária uma congruência urgente entre o aparelho do Estado e seus 

dispositivos institucionalizados ou não, a ponto de não ordenar e hierarquizar indivíduos 

e grupos sociais, mais sim, de produzir subsídios nos quais programem para a 

população, por meios de ações políticas, construções de novos valores éticos nas 

relações que envolvem a juventude em conflito com a lei.  

 

Sendo assim, tive como finalidade produzir um espaço junto com os 

adolescentes, na lida com suas dificuldades diárias, questões pessoais e coletivas por 

meio da conscientização, que segundo Martin Baró (2009, p. 182) “[...] articula a 

dimensão psicológica da consciência pessoal com a sua dimensão social e política e 

explicita a dialética histórica entre, o crescimento individual e a organização 

comunitária, a libertação pessoal e a transformação social”. De alguma forma foi a 

partir dessa conscientização que podemos gerar uma Consciência de Classe
1
, com o 

objetivo de produzir um espaço de integração na CSMF no qual possibilitou uma 

ampliação das possibilidades na lida com as dificuldades diárias e o no olhar crítico 

acerca da sociedade em que estamos inseridos e construindo. 

 

Foi nesse mergulho profundo e acompanhado que percebi o quando nossas 

singularidades, nossos modos de existências são regido por lógicas sociais que ao invés 

de multiplicar os sentidos de percepção e atuação cotidiana, mantem nossas suplicas 

maneiras de se organizar compartimentalizadas e não dialógicas.  

 

Tratando-se de mobilizar a elaboração de um relatório obra a ponto de refletir 

com ancoras e registros históricos atuais de algumas questões centrais dos adolescentes 

que estão cumprindo medida socioeducativa no Estado do Ceará, foram revisadas 

publicações de autores centrais na discussão de adolescentes que cometeram atos 

infracionais, tais como Arantes (2009), Vicentin (2010) e tantos outros pesquisadores 
                                                           
1“[...] é um processo essencialmente grupal e se manifesta quando indivíduos conscientes de si se percebem sujeitos 

das mesmas determinações históricas que os tornaram membros de um mesmo grupo, inseridos nas relações de 

produção que caracterizam a sociedade num dado momento”. (LANE, 1994, p. 42). 
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interessados em registrar e compreender a questão no Ceará, como Matos (2004), 

Mascarenhas e Dias (2011), Gomes (2014). Recorreu-se também à revisão de 

documentos oficiais como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo (PEASE) e o Regimento Interno das Unidades de Medidas 

Socioeducativas do Estado do Ceará, dentre outros. Sem esquecer de alguns autores 

pós-estruturalista Foucault (2002), Deleuze (1992, 1995, 2006), entre outros que 

demarcam aqui uma maneira de ampliação das margens que transfigurar o pensamento.   

 

Justifica-se aqui que este relatório obra tem como pano de fundo/base os 

registros vivenciados e sistematizações teóricas construídas ao longo do processo do 

estágio. Este relatório se relaciona com a necessidade de registrar as vivências e levantar 

alguns tensionamentos reflexivos e teóricos, bem como um declarado grito de um 

homem que se lança no sonho da construção formativa e profissional no pensar/fazer 

psicologia. 

 

Considero, prioritariamente, a realização deste relatório obra apresentando 

implicações éticas, nas quais tem intencionalidade política não partidária na produção 

de tal. Segundo Merhy (1998) e Barbier (2002), além de reafirma-lo, pretendo criar uma 

produção escrita politicamente e epistemologicamente engajada na parte integrante da 

dinâmica do conhecimento científico. Ora, na tentativa de se aproximar de meios outros 

para produzir conhecimento, quando afirmo em ser um artesão dançante, experimento 

este relatório de maneira que a escrita é experiencial com base na postura ética-estética-

política apontada por Deleuze e Guattari (1995). 

 

A partir de uma posição ética-estética-política – que melhor explicarei adiante – 

pude gerar reflexões sensíveis sobre o conteúdo teórico, bem como a materialização de 

tais, pois noto através da experiência do estágio que houve uma verticalização crítica em 

teorias, como nas minhas implicações e posições diante da atualidade, do fazer 

psicologia, do estar e fazer o mundo, a vida.  

 

Quando falo em verticalização crítica na teoria, me refiro que na medida em quê 

se lia e problematizava sobre determinando base conceitual, tanto no nível individual, 

como coletivo in loco junto com os adolescentes, percebia que se ia além da base 
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conceitual, colocando o próprio conhecimento produzido em questão. Com isso, 

ligeiramente a implicação que se tinha a partir e ou com os adolescentes era enviesada 

por atravessamentos políticos, reflexivos e um forte engajamento social.  

 

Pois bem, pensando que escrever um relatório num estágio além de ser uma 

varredura consciente de reflexão teórica e vivencial é uma das várias maneiras de 

adentrarmos em universos epistêmicos e significativos que desembocam na minha 

posição estudantil, seja frente à academia, como na diversa e singular realidade que me 

atravessa, percebo então, que adotar uma postura ética diz respeito a minha posição em 

gerar reflexões no que acontece tanto no campo, como em supervisões e locais que 

envolva a temática abordada. É diante dessa implicação que o caráter político se 

encontra com a ética, onde através da atuação que tive, coloquei em questão quais 

critérios eram utilizados na minha posição frente à reflexão crítica vivenciada ao longo 

do estágio.  

 

É nesse encontro ético-político que se encontra a matriz do plano estético, ou 

seja, à medida que circunscrevia minha presença nas imediações do centro, bem como 

na faculdade, através dos encontros, eu/corpo era capturado por teorias, reflexões e a 

experiência vivencial. Foram na dimensão sensível do corpo que se processou 

informações e modos outros de subjetivação (Siegmann & Fonseca, 2007), no qual 

desemboca ligeiramente em um trabalho e atuação ético-político viva (Merhy, 2003).  

 

A experiência que foi gerada ao longo do estágio, marca meu corpo tendo como 

processualidade novas linhas de pensamentos constituídos por reformulações éticas e 

politicas frente à teoria e a realidade que me inseri. O que quero dizer é que na medida 

em que processo informações no corpo na situação de estágio, supervisão e no campo, 

bem como as próprias leituras sobre a temática, essas informações ganham uma 

dimensão capaz de „reformular‟ pressupostos teóricos e práticos. 

  

A partir da dimensão ética-estética-política, me tornei um dispositivo 

experiencial de reflexões e de imersão interna, digna de um cartógrafo que Virginia 

Kastrup diz se “[...] orientar para detectar forças tendenciais, direções e movimentos que 

escapam ao plano das formas” (2000, p.21), logo a posição cartográfica não se refere a 

uma análise final do que foi vivenciado a partir do estágio, mas se materializa como um 
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desenho de corpo povoado por devires e virtualidades sensíveis que estão em 

movimentos constantes. 

 

Então, é nesse movimento de sensibilização e escuta interna que, segundo 

Rolnik (1989), que é necessário um tipo de sensibilização que se conecte e apreenda 

outros tipos de movimentos e fluxos sejam em estágio, como na própria academia ou até 

mesmo em supervisões especificas, pois é necessário um corpo disponível para 

transformar a academia não como um salão de encenações e apresentações teóricas 

descontextualizadas com a realidade, mas de um palco repleto de movimentos coletivos 

que produzem encontros, visto que enleados pelo conhecimento, possamos traçar 

desenhos, linhas e matizes inteiramente problematizadoras e não cristalizadas sobre a 

realidade. 

 

2. REVISITANDO BIBLIOGRAFIAS - INSTANTES REFLEXIVOS 

 

Antes de entrar propriamente dito nas bases deste relatório que são os aspectos 

vivenciados ao longo do estágio e os desdobramentos reflexivos que pude realizar - a 

saber: sobre a socioeducação, a relação entre juventude, capitalismo e violência, bem 

como a análise do que representou esse estágio na formação - se faz necessário disparar 

aqui o gatilho de uma bala que se denomina como um instante metodológico.  

 

O que quero evidenciar nesse tópico em questão deve parecer popular e pouco 

técnico aos olhos das diretrizes cientificas dominantes. É assim mesmo! As questões 

que quero abordar nesse item do ponto de vista estruturante é a localização teórica e a 

matriz na qual foram fundamentais para refletir sobre o processo vivenciado com os 

adolescentes que estão cumprindo as medidas socioeducativas. Com isso, este instante 

metodológico e estruturante possui ter o caráter técnico, conceitual e reflexivo que 

serviram de base para reflexões que trataremos adiante.  

 

No primeiro momento falo da caracterização do local do estágio. Depois venho 

trazendo um pouco da relação existente sobre adolescência e medidas socioeducativas, 

bem como da operacionalização no estado do Ceará. Já no segundo momento, venho 

trazendo uma contextualização sobre os direitos humanos e a inserção da psicologia 

nesse campo na tentativa de refletir sobre essa inserção e do impacto dela no processo 
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de formação. Corroboro que em meio a esses dois grandes momentos de presunção 

teórica/vivencial, como mote de costura sensível de tal presunção, venho trazendo 

também aspectos experienciados e reflexivos vivenciados ao longo do estágio. Esses 

aspectos são situações e momentos nos quais no estágio pude esta presenciando, de 

forma que aqui o trago como uma implicação e articulação entre o que se propõe em leis 

e a realidade. 

 

2.1 Caracterização do local de imersão 

 

Atualmente, o Ceará conta com 14 centros de medidas socioeducativas 

privativas de liberdade para adolescentes em conflitos com a lei. Sendo nove na capital 

e cinco no interior cearense, nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e 

Crateús. 

 

Por meio de um forte investimento em equipamentos sociais, foram investidos 

em estruturas na construção de centros socioeducativos pelo Programa de Apoio às 

Reformas Sociais (Proares II), R$ 7,1 milhões
2
. Os recursos foram financiados pelo 

governo do Estado, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Sendo 

assim, em meio a esse contexto de investimento público, eis que existe o Centro de 

Semiliberdade Mártir Francisca (CSMF).   

 

O CSMF faz parte da Estrutura Organizacional da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social (STDS), a saber, dos Órgãos de Execução Programática da 

Coordenadoria de Proteção Social Especial. A STDS tem como principal objetivo 

contribuir para elevação da qualidade de vida da população cearense, sobretudo dos 

segmentos socialmente vulnerabilizados, coordenando e executando as políticas do 

Trabalho, Assistência Social e desenvolvendo ações de Segurança Alimentar e 

Nutricional.  

 

Localizado no bairro da Sapiranga, em Fortaleza, o centro possui uma 

capacidade de atender a uma faixa de 40-50 jovens do sexo masculino em conflito com 

a lei. O equipamento oferece um modelo referência para as unidades de socioeducação 

                                                           
2
 Em: http://www.antonioviana.com.br/2009/site/ver_noticia.php?id=104133. Acesso em: 20 nov. de 

2014. 

http://www.antonioviana.com.br/2009/site/ver_noticia.php?id=104133
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no Brasil e tem como gênese do seu trabalho possibilitar um equipamento social da 

ordem que atenda ao adolescente conforme determina o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) e as competências de direitos humanos 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), possibilitando assim um 

convívio familiar e comunitário potente, bem como o desenvolvimento de atividades 

educativas e de formação para o exercício de uma cidadania plena. 

 

A medida socioeducativa é uma determinação legal imposta pelo juiz da infância 

e da juventude ao adolescente que comprovadamente comete um ato infracional. 

Conforme as seis medidas socioeducativas que a autoridade judicial pode aplicar ao 

adolescente, autor do ato infracional, segundo o ECA estão: 

 

1. Advertência (Art. 115); 

2. Obrigação de reparar o dano (Art. 116); 

3. Prestação de serviço à comunidade (Art. 117); 

4. Liberdade assistida (Art. 118); 

5. Inserção em regime de semiliberdade (Art. 120); e 

6. Internação em estabelecimento educacional (Art. 121). 

 

Cada uma dessas medidas tem características particulares em sua aplicabilidade. 

Sendo assim, diante das seis medidas o CSMF se caracteriza como uma unidade com 

regime de semiliberdade. Segundo a Seção VI do ECA: 

 

Art. 120: O regime de semiliberdade pode ser determinado 

desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 

possibilitada a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial (BRASIL, 1990).  

 

Sendo assim essa medida é legalmente aplicada como prerrogativa tutelar 

designado pela autoridade proporcionando a participação do jovem em diversas 

atividades externas no meio aberto, como: cursos profissionalizantes, escolarização e 

relações de emprego. Como também atividades internas a instituição. 
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Pois bem, no que se refere a nossa inserção no território de estágio, percebemos 

que o centro tem uma ótima estrutura física, contando com áreas de lazer, alimentação, 

como dormitórios. O local é arborizado e possui espaço aberto para ventilação. Existem 

dentro do centro outras pequenas casas coloridas, nas quais é a forma que o centro 

possibilita a divisão dos adolescentes no interior do equipamento. Essas casas são onde 

estão os dormitórios, banheiros, sala de estar, entre outros departamentos utilizados 

pelos socioeducandos.   

 

Se tratando do quadro de funcionamento, mais especificamente dos 

profissionais, o centro possui a Coordenadora Geral, Pedagoga, Assistente Social, 

Psicóloga, Advogado, Estagiárias das áreas mencionadas, bem como os Educadores e 

Funcionários de limpeza, cozinha e, uma profissional da área de saúde. 

 

Se tratando das prerrogativas institucionais, os adolescentes que cumprem 

medidas em semiliberdade, passam a semana em atividades internas e externas do 

centro, de modo que eles realizam atividades dentro da instituição, tais como oficina de 

serigrafia, artesanato, entre outras, como fora dela, pois conta com diversas parcerias 

(SENAI, SESC, PRONATEC)
3
 no que tange à qualificação e inserção do jovem no 

mercado de trabalho. 

 

O centro ainda propõe que em um dia da semana, geralmente as sextas-feiras, 

seja instituída uma Assembleia Geral com os adolescentes e funcionários do centro. A 

assembleia tem como objetivo tirar encaminhamentos operativos nas tomadas de 

decisões sobre demandas especifica dos jovens, como da própria dinâmica do centro. 

Além disso, pelo fato de periodicamente chegarem mais adolescentes no centro, a 

assembleia é o local onde é apresentado o funcionamento do CSMF.  

 

Partindo desse ponto em questão, a dinâmica de estruturação da assembleia nos 

chamou atenção em determinados pontos. Além de ser um espaço colaborativo e 

participativo onde socioeducandos, educadores e profissionais do CSMF se reúnem para 

                                                           
3
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço Social do Comércio (SESC); Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 
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discutir pautas levantadas, nesse mesmo espaço notamos algumas formas de barganhas
4
 

na construção da assembleia. Primeiro é o fato de sortearem cestas básicas entre os 

adolescentes, realizado por membros do grupo da igreja. Segundo é o fato de ao termino 

da assembleia, alguns adolescentes são informados que alguns não poderão sair do 

perímetro do centro, devido ao acúmulo de relatos realizados pelos educadores em 

referência ao comportamento do jovem ou por outra ordem. 

 

Fato é que geralmente observamos que existe uma recompensa ao jovem que 

disciplinarmente estabeleceu durante a semana um bom comportamento.  É muito 

contraditório, pois sendo a assembleia um espaço informativo e democrático onde 

existem interseções entre funcionários e os adolescentes, onde falam sobre ECA, 

SINASE, diretrizes técnicas da ordem do funcionamento das medidas socioeducativas, 

tal qual discutem sobre tais medidas; e a ética do centro ser educativa, parece que a 

lógica do centro, seja em sua gênese, como em suas assembleias, mais parece operar 

numa lógica na qual se assemelha com o que Michael Foucault (2001) e George Orwell 

(2009) chamam de uma sociedade baseada na vigilância, no controle e na fiscalização e, 

o que Guy Debord (1997) afirma como sendo uma sociedade espetacularizada em que o 

espetáculo é as relações sociais mediadas pelas imagens construídas e propagadas. Já 

não basta a institucionalização na qual estão inseridos? É possível falar de uma 

socioeducação que opere numa perspectiva punitiva, compensatória? Que campos de 

força operam no interior de um centro de semiliberdade que tem como diretriz uma 

ideia de socioeducação? Seja por noticiar, no caso aqui, fazer emergir os relatos dos 

educadores e a premiação básica da igreja, ou operar num viés normativo, onde se traz à 

tona a punição de alguns jovens e a premiação de outros, tornando assim a realidade no 

centro como um verdadeiro simulacro do paradigma capitalista atual que estamos 

vivenciando cotidianamente, onde a individualização, as valorizações de bens em 

detrimento de qualidade individual possuem um misto de ganhas e perdas sociais. 

 

Sabemos que o espaço possui suas regras e que os adolescentes naquele recorte 

têm suas obrigações mínimas, mas permear a lógica do instante real do centro onde 

temos todo o corpo de funcionários do centro, simplesmente para discutir de maneira 

                                                           
4
 Quando nos referimos a barganhas afirmamos que são relações pessoais baseada numa espécie de troca, 

ou seja, para atos dos sujeitos é tida uma recompensa ou punição. No caso que se assemelha a um 

processo de escambo. 
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não crítica seja as diretrizes técnicas que norteiam o centro, como as considerações de 

alguns adolescentes, é não potencializarmos o encontro em prol de uma mera 

obrigatoriedade institucional. Se parece que querem mais informar do que 

coletivamente construir maneiras outras de refletir sobre o aparato técnico e social que 

circunda a vida dos jovens.      

 

Sendo assim, a partir do nosso breve mapeamento e reflexões feitas sobre o 

centro, tais como o contato direto com os adolescentes, gostaria de compartilhar a 

seguinte pergunta que tive ao longo do processo: O que as intervenções do estágio 

Supervisionado Específico produziram no encontro entre instituições (FANOR e 

CSMF)? E nos participantes (Estagiários, Adolescentes, Educadores e Funcionários)? 

 

O centro é um local onde tramitam redes relacionadas no âmbito da esfera estatal 

da justiça em paralelo à sociedade civil organizada, tal que através de discussões 

realizadas com os adolescentes, educadores e funcionários no exercício cotidiano do 

centro, as intervenções foram importantíssimas, pois além de gerar o despertar a discutir 

mais de perto diversas temáticas (drogas, modelos de sociedade, relacionamentos), o 

centro foi um local, um lugar adequando e repleto de possibilidades para discussões 

sobre diversas temáticas que envolvem os adolescentes.  

 

Peter Spink (2001) nos faz pensar o conceito de lugar social como um espaço 

ocupado, atravessado e perpassado por produções sociohistóricas dos sujeitos e, ao 

mesmo tempo marca uma ação produtora no tecido social. Esse lugar, que tomamos 

como sendo o centro foi a arena, o palco. Ou seja: é no lugar social que se concretizam 

os confrontos e a potencialidade entre grupos sociais. É no lugar que se concretiza a 

sociedade civil. 

 

Sendo assim, podemos afirmar que o território do centro pode ser considerado 

um lugar social, pois na medida em que ele é freqüentemente utilizado, ocupado, de 

forma que incluem diferentes pessoas que dialogam, modificam e transforma 

continuamente o espaço, o lugar social é pactuado por diferentes heterogeneidades de 

autores e atores socais. 
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Desse modo denominamos que o grupo de estudantes de psicologia, o estágio, os 

grupos, as supervisões e os transeuntes como fundamentais na construção e firmação de 

lugares sociais. Pois mediante os encontros, problematizações e partilhas, que as 

intervenções do estágio oportunizaram, identificamos que os lugares sociais estão sendo 

tecidos e recriados constantemente pelo coletivo de pessoas, que numa tentativa de 

reafirmar direitos humanos, podem travar discussões éticas e políticas sobre como 

podemos nos construir enquanto cidadãos. 

 

2.2 Adolescentes e as medidas socioeducativas 

 

Tem sido crescente a participação social na gestão de casos que envolvem 

adolescentes em conflito com a lei, principalmente pela via da articulação entre violação 

de direitos e a estigmatização que alguns sofrem. Estamos diante, nos últimos anos, em 

nosso país, passando por uma emergência na forma como as pessoas estão conduzindo 

suas vidas, quando se trata de adolescentes que estão inseridos em medidas de 

segurança.  

 

Tendo em vista os estigmas sociais que marcam de alguma forma as vidas dos 

indivíduos e, levando em consideração o sistema no qual estamos inseridos, em que os 

indivíduos e grupos tornam-se cada vez mais reféns de um consumo exorbitante e 

individualista, atos de violência física e simbólica são praticados constantemente contra 

as pessoas. Parte dessas pessoas que sofrem tais violências não possui apoio social 

diante das adversidades da vida, restando assim muitas vezes constituímos nossas 

identidades sociais de forma bastante deturpada e marcada. 

 

Partindo desse escopo, percebemos que a situação dos adolescentes não é 

diferente, ou seja, dentro dessa rede de violência, o jovem também vem sendo alvo 

constante. Diante dessa emergência de proposta que centram esforços na abordagem 

social com as crianças e os adolescentes, o ECA instituí pela Lei 8.069, 

regulamentações na qual fortaleze os direitos e deveres  de  todas  as crianças e 

adolescentes (BRASIL, 1990).  

 

Com isso, estamos vivendo um cenário de gerência dos indesejáveis e perigosos 

atos violentos: seja pelas questões que envolvem a discussão da redução da maior idade 
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penal; a relação recursos públicos e aprisionamentos; a criminalização da pobreza e o 

genocídio de jovens em sua maioria negra; as políticas de guerra às drogas; a 

patologização de condutas criminosas e a revigorada parceria entre os saberes e o 

campo da justiça. (KOLKER, 2005). 

 

Partindo dessas questões referentes à violência a que estão submetidas essas 

pessoas, surgiram alguns questionamentos: qual importância social esta sendo dada à 

juventude diante desse cinturão de violência e problemáticas sociais? De que forma 

políticas públicas e ações organizativas da sociedade estão abarcando a juventude como 

sujeitos ativos na construção da realidade? 

 

Notamos que diante das perguntas apresentadas e em paralelo aos dados do 

Perfil Socioeconômico de Fortalezado realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), que parte da parcela da população adolescente não tem 

acesso aos serviços públicos essenciais como rede de água e esgoto, moradia adequada, 

lazer, trabalho e renda, educação, coleta de lixo, etc., tornado estas mais vulneráveis aos 

problemas sociais como menor qualidade de vida, maior possibilidade de adoecimento, 

violência e criminalidade, com destaque para a morte intencional de adultos e de jovens 

(IPECE, 2012). 

 

De acordo com Waiselfisz (2013), segundo o Mapa da Violência 2013 - 

Homicídios e Juventude no Brasil, em Fortaleza ocorrem mais de 100 homicídios para 

cada 100 mil jovens. Fortaleza ocupa o 6º lugar (129,7 homicídios para cada 100 mil 

jovens) no ranking de taxas de homicídio juvenis por capital, em relação a Maceió (1º), 

João Pessoa (2º), Salvador (3º), Vitória (4º) e Recife (5º). 

 

Uma das formas de entendermos a inserção do adolescente em conflito com a lei 

é cruzarmos determinantes sociais, tais como os mencionados, com o sistema capitalista 

que estamos inseridos.  Não é dizer que os atos dos jovens sejam reflexos 

necessariamente da ordem capital, mas que emaranhado em discursos e modelos que 

institui modos de viver, o modelo capitalista faz com que os jovens muitas vezes sejam 

afetados. De acordo com o pesquisador da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

Geovani Jacó de Freitas, o jovem estaria no centro dos conflitos gerados também pelo 

aumento populacional por esse aumento: 
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Os jovens, marcados por diferentes inserções na sociedade, são 

afetados, em sua maioria, pela ausência de oportunidades de 

afirmação e reconhecimento sociais, promovidos tanto pelo 

Estado, por meio de políticas públicas, e pela sociedade, ao 

restringir acesso universal às iniciativas privadas de reprodução 

da vida em geral. Os jovens são tendencialmente enquadrados 

como grupo socialmente instável devido à sua condição 

paradoxal de estar no centro das atenções e, ao mesmo tempo, 

estar à margem dos padrões considerados ´normais´ da vida 

social. Esta condição paradoxal contribui tanto para tornar este 

grupo vulnerável em ser reconhecido como sujeitos de direitos, 

como, por isto mesmo, passa a ser considerados como problema 

social. Esta condição torna-se fonte perene de conflitos 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 2013, s.p.). 

 

Ainda segundo este professor essa faixa populacional não é, ou foi, alvo 

prioritário de políticas públicas "que assegurassem oportunidades nunca tidas de 

construção do pertencimento social da juventude com fundamentado no ideal positivado 

de futuro" (Idem, s.p.).  

 

Os modos como o Estado e a sociedade encaram essa questão, é contraditória, 

porque apesar de não serem capazes de dar respostas aos problemas sociais graves que 

acontecem, os jovens passam a ser eleitos como ´classe perigosa´, assumindo o lugar 

não mais de vítimas preferenciais, mas de responsáveis diretos pela violência.  

 

Ainda, segundo a reflexão de Geovani e, citando Dos Santos e Kassouf (2008), 

acreditamos que essa correlação do aceleramento urbano em vistas a uma ideia 

mercantil comungada, corrobora diversas evidências que se cruzam em análises 

econômicas sobre os possíveis determinantes da criminalidade no Brasil, apesar de não 

permitirem afirmações sobre causalidade entre as situações de vulnerabilidade e 

indicadores de atos infracionais dos adolescentes. 

 

Sendo assim, afetada em sua maioria, pela ausência de oportunidades de 

afirmação e reconhecimento sociais, promovidos tanto pelo Estado, por meio de 

políticas públicas, e pela sociedade, ao restringir acesso universal às iniciativas privadas 

de reprodução da vida em geral, os jovens são tendencialmente enquadrados como 

grupo socialmente instável devido à sua condição paradoxal de estar no centro das 

atenções e, ao mesmo tempo, estar à margem dos padrões considerados ´importantes´ da 
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vida social. Ou seja, o que queremos afirmar é que diante das correlações explanadas, a 

sociedade corrobora para uma interferência no processo de socialização do adolescente.  

 

Com isso, diante da crescente participação de adolescentes no mundo 

contemporâneo, sendo colocados a margem ou não,  o adolescente que comete ato 

infracional pertence a uma categoria de representação social que luta contra o  

anonimato  e,  ao  expressar  a  sua forma singular subjetiva por meio de atividades de 

atos infracionais, se acentua cada vez mais os contornos do espaço reservado a sua 

existência. Logo, resultante também de um quadro de violência impregnada no seu 

cotidiano, o jovem em conflito com a lei se posiciona perante a realidade de formas a 

cometerem atos infracionais e tidos como puníveis (MATOS, 2004). 

 

Diante desses casos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que tem uma sessão especifica em sua gênese na qual diz respeito à proteção e 

responsabilização de crianças e adolescentes autores de atos infracionais, em 2004, 

através das medidas socioeducativas que tem base nos direitos humanos, foi criado o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).  

 

Segundo o SINASE (BRASIL, 2012), “o termo Sistema Socioeducativo refere-

se ao conjunto de todas as medidas privativas de liberdade (internação e regime de 

semiliberdade), as não privativas de liberdade (liberdade assistida e prestação de serviço 

à comunidade) e advertência e reparação do dano” (2006, p. 18). Ou seja, na privação 

de liberdade do adolescente se deve elaborar funções pedagógicas e restaurativas, bem 

como deve se garantir ao  socioeducando  os  direitos  a  lazer,  visita  de  familiares,  

assistência  social, psicológica,  jurídica,  pedagógica,  religiosa,  a  boa  alimentação,  

entre  outros, tudo com base nos direitos fundamentais humanos (Gomes, 2014). 

 

Logo, dentro de cada medida na qual o adolescente venha está inserido, as 

medidas socioeducativas passam por uma variação sistemática na qual estabelece 

diversos tipos de programas em detrimento a sanções estabelecidas.  Sendo assim, as 

medidas socioeducativas são um marco que inaugura um atendimento especializado aos 

adolescentes em situação de conflito com a lei. 
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No que se refere ao processo continuo de redemocratização do país e da 

ampliação da defesa e da garantia de direitos principalmente no âmbito da infância e 

adolescência, como pensar, exatamente neste contexto, o que são medidas 

socioeducativas? Ou, dito de outro modo, como a socioeducação está sendo efetivada 

nos centros com os adolescentes? 

  

Partindo então dessa pergunta, vamos então permitir-nos a refletir essa 

socioeducação por meio de uma analise-critica reflexiva, que desenhará por meio desse 

relatório quais campos de forças operam nessa esfera da socioeducação. Neste caso, o 

construto teórico aqui que responderá a essa pergunta como categoria analítica que foi 

definido a partir de leituras e a experiência do Estágio Supervisionado Especifico I, 

serão expostas no ultimo item desse relatório. 

 

2.3 Adolescente e as medidas socieducativas no Ceará  

 

No Ceará, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS) 

é o principal órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas no Estado 

do Ceará. 

 

Conforme a célula de organização no atendimento socioeducativo ao adolescente 

em conflito com a lei, o Estado do Ceará conta 14 unidades, distribuídas entre Região 

Metropolitana de Fortaleza e outros Municípios do Ceará (Ceará, 2013).  

 

Sendo assim, mediante a algumas análises do Regimento sobre as Unidades de 

Medidas Socioeducativas do Estado do Ceará; Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo do Ceará (PEASE); alguns documentos da coordenadoria da Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS); e as ações previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e  nas  recomendações preconizadas  no  

Sistema  Nacional  de  Atendimento Socioeducativo (SINASE), o Estado do Ceará vem 

regulando o funcionamento das Unidades de Atendimento Socioeducativo.   

 

Fato é que dentro da contextualização teórica, conceitual e executável, 

observamos nesses documentos uma seguinte proposição. Em todos não consta uma 

perspectiva conceitual no que concerne a socioeducação, uma base pedagógica, pelo 
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contrário, notamos que existem capítulos e incisos que tutelam uma medida disciplinar 

normativa aplicável em transgressões que os adolescentes virem a cometer.  

 

O que seria um bom comportamento em atividades pedagógicas? Será mesmo 

que o Projeto Político-Pedagógico Institucional das Unidades são executáveis? De que 

maneira ele foi construído, com base em quê?  Não queremos aqui duvidar dos 

trabalhos realizados nos centros, mais com base em documentos locais, conversas com 

profissionais, educadores e até mesmo a experiência in loco no estágio, notamos que 

essa socioeducação é aplicável com base não numa moralidade cívica cidadã, mas por 

pressupostos moralistas e que de fato não atende a um reordenamento socioeducativo 

que estimule a dignidade do jovem.  

 

Conforme o Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará 

realizado no ano de 2011 e 2014 pelo Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará (FDCA), o caráter pedagógico das 

medidas socioeducativas tem de ser aplicado obrigatoriamente no qual conduza o 

adolescente a refletir sobre o ato infracional cometido e suas consequências à sociedade, 

além de fortalecer seus direitos de cidadania. Ou seja, uma ação socioeducativa, como 

propõe o SINASE (BRASIL, 2012), deve contribuir para a formação dos 

socioeducandos como cidadãos autônomos e solidários, a partir do desenvolvimento de 

suas potencialidades e, que é o plano político-pedagógico que garante em sua 

sistematização a prevalência do caráter pedagógico nos centros.  

 

O que se constatou nesses monitoramentos das unidades no Ceará, foi que no 

ano de 2011, 41,7% elaboraram seus planos pedagógicos e no ano de 2014, 58% 

efetuaram seus planos (FDCA, 2011; 2014). Ou seja, mais de 50% das unidades em 

paralelo a esses dois monitoramentos apontam que não possuem planos pedagógicos. 

Acreditamos que diante das circunstancias institucionais das medidas socioeducativas 

esse número é alarmante. Se as atividades pedagógicas são o braço forte dos centros, 

onde é exigido um planejamento aplicado e participativo, como avaliação posterior a 

sua construção, em que cunho socioeducativo era adotado por esses mais de 50%? Esse 

dado indica uma displicência por parte dos diretores das unidades, bem como indica 

uma desregularidade dos coordenadores que efetivam as conformidades que o SINASE 

preconiza nos centros.  
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Outro ponto bem diferente da construção de um plano pedagógico é a execução 

dele. Ou seja, no monitoramento de 2011 e 2014, 58% e 67% não executam os Planos 

Individuais de Atendimentos (PIA) propostos (FDCA, 2011; 2014). Porque dentro das 

atividades socioeducativas, preconizado pelo SINASE, o PIA permite que além de ser 

uma forma de acompanhar mais de próximo o socioeducando, é termômetro do que 

norteia essa ação pedagógica e formativa, como avalia o processo socioeducativo dos 

adolescentes.  

 

2.4 Sobre os direitos humanos 

 

Advindo dos ideais e objetivos da ordem burguesa no século XVII, os direitos 

humanos foram produzidos como princípio natural e sinônimo da essência do homem. 

Sucedida após pactos da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos foi gerada em resposta aos atentados à 

dignidade humana nos campos de concentração da Europa, tendo como impulso o 

reflexo das lutas e conquistas dos direitos civis. Foi somente a partir da Segunda Grande 

Guerra Mundial que esses direitos tornaram-se mais efetivos no ocidente. A partir daí a 

criação dos Direitos Humanos passa a ser um dispositivo regulador para atos de 

violação que atende a qualquer pessoa. É nesse caráter de universalidade que a 

concepção de sujeito que têm direitos é impregnada no mundo, bem como em vários 

campos do saber. 

 

Tendo concepções diferentes ao longo do processo histórico, pontuamos que a 

noção de que os humanos em si são sujeitos de direitos não nasceu necessariamente 

numa época especifica, numa data que marca raízes fixa no imaginário coletivo, nem 

tão pouco é identificada somente na modernidade iluminista. As diferentes práticas 

sociais, ao longo da história produziram e produzem diferentes “rostos” no que se refere 

o entendimento do que são direitos humanos (Coimbra (2000); Carbonari (2010). Com 

isso, afirmamos genericamente, segundo Ribas (2005) que “[...] qualquer noção legal, 

ética ou moral que tenha no respeito à vida humana seu traço definidor faz parte da 

longa construção do que hoje é identificado como Direitos Humanos”. 

 



19 
 

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, diversos dispositivos foram 

sendo implantados na sociedade para a garantia de direitos e contra atos estruturais de 

violação das condições básicas da vida humana: Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos (1966), Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966), Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial (1968), Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (1979), Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), 

dentre outros (LIMA JR, 2002). 

 

Na década de 1960 nesse avanço de instrumentos que atendiam a população, no 

Brasil, foi a partir dos movimentos sociais que a luta pelos direitos humanos emergiram. 

Frente à ditatura militar vigente na época, período repressivo e de grande impacto na 

sociedade brasileira, essas lutas por garantias tiveram um dos principais objetivos a 

melhoria da garantia de vida para população. Foi nesse conteúdo e luta de classes que os 

direitos humanos emergiram no território nacional.  

 

Estando marcado pelo final do período da ditadura militar e o inicio da 

redemocratização do país, os anos de 1980 no Brasil eram caracterizados por uma 

tensão entre o Estado e a Sociedade Civil no que se referia a garantias dos Direitos 

Humanos. O Governo Federal naquela época negava a existência de violações, como a 

responsabilização em tais atitudes. A partir daí, diferentes organizações não-

governamentais dos vários contextos sócio-econômicos, políticos e culturais se 

engajaram no que se refere a denúncia às violações dos direitos humanos praticadas 

pelo Estado (MESQUITA NETO, 1997). Somente após a Constituição de 1988, 

segundo Sacavino (2008), que é reconhecido e incluso artigos que viabilizam certa 

garantia à dignidade da pessoa humana. Ao mesmo tempo, no espaço da sociedade civil, 

o Movimento Nacional de Direitos Humanos, sem fins lucrativos, esteve presente no 

cenário brasileiro articulando e fortalecendo cada vez mais a rede de proteção aos 

direitos humanos em sua universalidade. 

 

É nesse contexto de relação entre Estado e a Sociedade Civil que em meados do 

fim da década de 1990, se cria o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). 

Juntamente com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Este programa foi uma 

elaboração conjunta do Ministério da Justiça com diversas organizações da sociedade 
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civil que tinham como objetivo identificar os principais problemas e obstáculos para à 

promoção e proteção dos direitos humanos no território brasileiro, sendo assim um 

marco que inaugurou e articulou no Brasil a atuação em comum do governo e da 

sociedade civil frente à garantia de direitos. 

 

No ano de 2002, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, se lança 

a segunda versão do PNDH que agora incorpora ações específicas no campo de garantia 

do direito à educação, à saúde, à previdência e assistência social, ao trabalho, entre 

outras (PNDH II, 2002:3). No ano de 2009 é criado o PNDH III que além de trazer 

pontuações colocadas em cada uma das versões anteriores, vem trazendo em suas 

diretrizes um roteiro consistente e seguro para seguir consolidando a marcha histórica 

que resgata nosso País de seu passado escravista, subalterno, elitista e excludente, no 

rumo da construção de uma sociedade crescentemente assentada nos grandes ideais 

humanos da liberdade, da igualdade e da fraternidade (PNDH III, 2009).   

 

Partindo do resgate histórico-político, a saber, como fundamental estratégia 

conquistada e importante na garantia a dignidade humana, os Direitos Humanos se 

dimensiona na esfera pública e convoca a sociedade civil a se inserir cada vez mais na 

caminhada para construir e efetivar um trabalho ético com qualidade e coerência na 

operacionalização de suas diretrizes frente às desigualdades e descriminações humanas, 

como na reflexão crítica das possibilidades, limites e características dos determinantes 

histórico-sociais e políticos.  

 

2.5 A inserção da psicologia nos direitos humanos 

 

Mediante a abertura institucional da justiça na contratação e elaborações de 

trabalhos com diversas áreas, após a Constituição Federal de 1988, que representou 

através de sua carta magna as diversas lutas e conquistas do povo brasileiro no 

estabelecimento de uma ordem democrática, participativa, livre e igualitária, que por 

sinal, levou vários avanços nas legislações do sistema e das garantias dos Direitos 

Humanos no Brasil (BRASIL, 1988/2012), que o trabalho do Psicólogo foi se dando e, 

que é a partir desse ponto histórico que ela vem atuando em vários segmentos estatais 

(CFP, 2011). 

 



21 
 

Mais antes de pensarmos, especificamente, dos diálogos entre Psicologia e 

Direitos Humanos e as proposições éticas que interligam os campos, que por sinal é 

recente e marcada por tensões e desafios, cabe fazermos um breve contextualização 

acerca da Psicologia no Brasil.  

 

De acordo com Bock (2009) e Antunes (2008), a Psicologia no Brasil surge 

como ferramenta de produções do conhecimento científico comprometida com ideia 

dominante e emaranhada pelas elites do país. Advindos de uma ordem burguesa e 

manuseados pelo desenvolvimento do capital, os profissionais atendiam a um modelo 

hegemônico de produção.  Na década de 1964, a Psicologia esteve alinhada as diretrizes 

do regime militar que tinha como um dos principais objetivos a adaptação e ajustamento 

dos indivíduos que de alguma forma fosse contra a hegemonia ditatorial no regime 

militar no Brasil. Ainda numa perspectiva de repressão e numa lógica normativa de 

controle, a Psicologia funcionou a partir de um viés positivista, hegemônico e técnico. 

Por décadas esse paradigma se especializou no que chamamos de uma investigação da 

privacidade, intimidade dos sujeitos, na busca do interior, individual e privado. Somente 

após a redemocratização do país que a profissão percebe que teria de manter não mais 

um olhar não histórico e descontextualizado sobre os indivíduos.  

 

É mediante a esse contexto histórico-político que alguns profissionais da 

Psicologia começam a refletir qual o lugar e a quem a psicologia está atendendo 

socialmente frente aos diversos contextos sociais de violação da dignidade humana que 

vinha acontecendo. É a partir desse escopo que começa o “engatinhar” da Psicologia no 

campo dos Direitos Humanos (LANE, 2005). Ainda seguindo essa contextualização 

histórica, apontamos segundo Schwede et. al (2008) que na década de 1970, estudos e 

ações foram sendo desenvolvidos pelos profissionais, gerando tanto na Psicologia, 

como no exercício profissional reformulações éticas e políticas frente ao  

descomprometimento com o social vigente na época.  

 

Ressaltamos que é somente em 2008 que os Conselhos de Psicologia tornam de 

forma sistêmica discussões em interface com a Justiça, para identificarem elementos 

comuns aos diversos campos, razão pela qual a Psicologia se solidifica e estimula 

permanentemente a militância e o comprometimento com cidadãos na rede em defesa e 

garantia dos Direitos Humanos (CFP, 2011) e, é mediante as comissões dos Direitos 
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Humanos existentes nos Sistemas de Conselhos da Psicologia (CRP‟s e CFP), que 

atualmente a Psicologia vem gerando ações que trazem experiências e conhecimentos 

teórico-práticos em relação com os Direitos Humanos. Tal que hoje se percebe que a 

Psicologia vem produzindo conhecimento que de alguma forma, tenta romper com esse 

viés normatizador, higienista e individualizante que marcou historicamente tanto no seu 

modo de fazer ciência, como na perspectiva de atuação profissional (GESSER, 2013).  

 

Pois bem, tendo como principal mote na relação com os direitos humanos à 

violação e a garantia de direito das pessoas, a psicologia possui em seu arcabouço 

diversas pautas que estão sendo constantemente debatidos pelos conselhos de 

psicologia, sejam elas frente aos atos de violação e garantia de direitos, como no próprio 

manuseio na relação do psicólogo/a com quem procura seu atendimento, entre outros 

procedimentos, culminando assim em questões que perpassam a ética do profissional. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Atualmente, percebendo que importantes grupos e pesquisadores tem se 

debruçado seja pela temática da Arte em paralelo aos Direitos Humanos com o intuito 

de enriquecer seus trabalhos e pesquisas para responder aspectos do cotidiano onde 

essas duas temáticas se cruzam, como na elaboração e execução de ações que 

contribuam para o enfrentamento das “desigualdades sociais”, se percebe que a 

juventude é afetada em sua maioria, seja pela ausência de oportunidades de afirmação e 

reconhecimento social, como pela ação de políticas públicas (que têm esse público 

como alvo prioritário). Ora, e se levar em conta iniciativas que contribua para o 

fortalecimento e protagonismo da juventude que estar cumprindo medidas sócio-

educativas, destaca-se cada vez mais a necessidade de se pensar ações específicas 

voltadas para os adolescentes.  

  

Sendo assim, compreendendo as políticas públicas como pertencente à categoria 

das políticas sociais, propomos um espaço colaborativo como estratégia para a 

superação dos impasses e práticas atuais acerca da realidade dos jovens em 

conflitualidade com a lei. Logo, ancorado nessa matriz social latente e, em coadunância 

com a proposta pedagógica do CSMF, foi elaborado um projeto que articulasse um 
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espaço formativo e reflexivo com os jovens, tendo como base a Arte e os Direitos 

Humanos.  

 

Como linha teórico-metodológica para o trabalho desenvolvido junto aos jovens 

do CSMF, denomino tais intervenções (Anexo I) como sendo uma Ação 

Política/Técnica Operacional. Essa ação foi ancorada nos princípios da Educação 

Popular, onde a reflexão e as construções compartilhadas do conhecimento foram 

fundamentais para a reflexão temática que era trazida em cada atividade. Sempre 

partimos das experiências de cada jovem na perspectiva de contribuir para uma análise 

crítica da realidade que estamos inseridos, valorizando assim a troca de saberes em um 

movimento de horizontalidade entre todos os participantes.  

 

Por parte Técnica Operacional base nas atividades, utilizou-se o processo grupal 

desenvolvido por Paulo Freire chamado Círculo de Cultura. Nesse círculo, o espaço 

proposto foi reflexivo e participativo, tal que por meio de diálogos-problematizadores 

em paralelo com palavras geradoras, sínteses e materiais criativos, foi facilitado 

momentos de participação democráticas e conscientizadoras (GÓIS, 2008). 

 

O círculo foi esquematizado da seguinte forma. Primeiro era o Momento quebra-

gelo, onde eram trazidas atividades lúdicas e participativas para uma maior interação 

entre o grupo. Em seguida era vez da Atividade Base, aqui era introduzido um material 

introdutório, para inicio da discussão do tema proposto. Os materiais aqui contavam 

com certa diversidade na forma de apresentação, tal que se utilizou textos, slides, 

vídeos, caricaturas, imagens, charges, tirinhas, entre outros. Após esse momento, dava-

se a etapa do Meu Estilo de Vida, Minhas Convicções e Atitudes. Este foi um dos 

momentos mais especiais que tínhamos, porque, este era o espaço do diálogo escrito 

vivencial, ou seja, eram trazidas experiências cotidianas. Por fim, ao termino das 

atividades, existia o quarto momento chamado de Elaboração de Sínteses. Aqui o 

espaço era para se elaborar materiais que remetessem ao entendimento e sensibilização 

para o tema trabalhado no dia, podendo ser: músicas, poesias, vídeo de clips, curta-

metragem. 

 

Era tido como objetivo principal nessas atividades fortalecer o protagonismo 

reflexivo dos adolescentes a partir da Arte e dos Direitos Humanos. Com isso, 
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especificou-se promover um espaço de reflexão e discussão sobre a realidade atual em 

que estamos inseridos, bem como também se buscou fortalecer a aliança 

academia/políticas públicas, por meio de um trabalho conjunto com o setor psicológico 

e direção do CSMF. 

 

Por parte da elaboração de um instrumento que viabilizasse a sistematização dos 

aspectos vivenciados ao longo do estágio, bem como na utilização de uma ferramenta 

que dê cabo para uma escrita mais reflexiva e mais crítica, para além de um simples 

relato descritivo no relatório, se utilizou da Sistematização de Experiências para a 

descrição das atividades.   

 

Segundo Oscar Jara Holliday, a sistematização: 

 

“... é aquela interpretação crítica de uma ou várias experiências 

que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou 

explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram 

no dito processo, como se relacionaram entre si e porque o 

fizeram desse modo” (HOLLIDAY, 2006, p. 24). 

 

Fundamentada na Concepção Metodológica Dialética, Oscar propõe o exercício 

de interpretar criticamente a experiência vivida a partir da sua ordenação e reconstrução, 

possibilitando o desvelar de sentidos, significados e lógicas através de um exercício 

rigoroso de identificação, classificação e reordenamento dos elementos da prática, para 

dela extrair reflexões sobre o vivido. Para ele o aprendido está, necessariamente, 

imbricado a um processo historicamente construído (HOLLIDAY, 2006), ou seja, à 

medida que avançamos no processo, nos darmos conta de alguns vazios de interpretação 

que só se mostram quando buscamos por explicações. 

 

Dessa forma, ao termino de cada atividade, utilizava-se do instrumento escrito 

(Anexo II) para reflexão crítica e incentivo à objetivação do vivido, para formulação e 

compartilhamento de lições aprendidas. Sendo assim, a seguir não existirá detalhamento 

a miúde do que se vivenciou, pelo contrário, existirão blocos de situações limites que 

sintetizam criticamente o vivido. Ou seja, no próximo tópico existirá um breve instante 

do ocorrido durante o estágio, mas que em todo este relatório existe uma linha de 

implicação crítica que se deu a partir da experiência vivenciada. 
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3.1 Atividades realizadas 

 

Não teria como, antes de falar das atividades interventivas realizadas no Centro 

de Semiliberdade Mártir de Francisca, não comentar um pouco da trajetória realizada 

até chegar aqui na imersão de fato no Estágio Supervisionado Específico II.  

 

Ao certo, essa trajetória se deu no Estágio Supervisionado Específico I. Nessa 

época, já estava tomado por todas problemáticas e potencialidades que era estar 

estagiando com jovens em conflito com a lei. Só que dessa vez, no Estágio 

Supervisionado Específico II, as coisas se deram de uma maneira na qual parecia haver 

mais sustância. Talvez pelo desejo de continuar no mesmo local de estágio, pois havia 

possibilidade de eu estagiar em outro local, mas pulsava o desejo de continuar pensar e 

fazer psicologia no centro educacional, seja pelo fato de haver uma certa 

indisponibilidade de estudantes e profissionais de psicologia se inserir nesse campo, ou 

até mesmo por me desafiar dia após dia, pois sabia de minhas limitações operacionais 

de intervir com adolescentes.  

 

Aceitei o desafio de continuar estagiando no centro pelo fato de me colocar 

numa posição instável. Falo instável pelo simples fato que estagiar em um local no qual 

é perpassado por diretrizes técnicas tanto do campo dos direitos humanos, como sendo 

equipamento fundante de correção estatal, no qual possui diversas áreas profissionais 

atuando na sua rotina, o centro de semiliberdade propôs um grande desafio que era de 

como se manter forte e focado no exercício da psicologia frente à realidade atual, 

realidade essa que massacra a população negra e periférica em troca de um ônus de uma 

sociedade segura e pacifica. Decidi permanecer a estagiar no centro por esse dilema. 

Tentar de alguma forma dispor de um espaço no qual precisamos olhar de perto sua 

rotina para daí elaborarmos estratégias compartilhada para uma sociedade justa e 

politizada.  

 

Pois bem, antes de dar inicio a descrição em si das atividades, reitero que o 

tópico aqui não é gerar uma colagem (cópia – cola) onde trago o vivido para essas 

páginas e em sua continuidade, buscar referenciar com conteúdos de autores e autoras 

implicados nessas questões, pelo contrário, busco tentar criar um mosaico de situações 

limites, de acordo com as sistematizações feitas, para dar cabo a estarmos pensando e 



26 
 

nos inserindo cada vez mais nesses espaços aonde a falta de um trabalho implicado com 

a juventude ainda engatinha.   

 

Então, a primeira atividade tinha como objetivo construir uma leitura da 

realidade em que estamos inseridos e, apontar caminhos que podemos construir na 

construção da realidade que queremos. Nesse dia em questão, fui acompanhado de dois 

estagiários no qual estavam se inserindo em alguns espaços que possivelmente seria o 

local de estágio deles. Ambos estavam na Ênfase IV, uma disciplina anterior que tem 

como objetivo perceber qual campo de atuação o estudante pretende estar nos estágios 

seguintes. 

 

Primeiro chegamos eu e os outros dois estagiários no centro de forma que 

falamos com a psicóloga Gabriela para saber aonde seria a intervenção, pois havia três 

espaços para escolhermos, bem como se era possível não haver educador conosco, 

porque a presença deles deixa os jovens numa situação delicada que não favorece a 

abertura.  

 

Decidimos escolher a sala de aula que é usada rotineiramente pelos adolescentes. 

Sem falar que o espaço era amplo e fechado. Escolhemos esse local fechado devido no 

semestre anterior utilizávamos um espaço aberto e não havia muito participação dos 

jovens que com nós estiveram devido à presença de pessoas que sempre passava pelo 

local. Além disso, a psicóloga acolheu a não permanência do educador na atividade. 

 

Após fecharmos essa situação com a psicóloga, fomos almoçar no refeitório. 

Não havia a presença dos adolescentes lá, a não ser em um momento em que um 

adolescente chegou no espaço pedindo um copo de refrigerante a dois educadores que 

no espaço estivera.  

 

O adolescente em questão estava muito feliz, pois aquele dia era o dia em que 

ele iria estar de “liberta”. Ao sair do refeitório, a cozinheira havia dito ao adolescente 

que “... agora é juízo lá fora, viu? Tenha juízo!” O jovem em questão, saindo fala “Juízo 

eu tenho! Falta é funcionar...”. 
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Após almoçar, nós estagiários formos à sala que seria a atividade. Organizamos 

a sala de aula no formato de roda para haver uma maior aproximação entre todos. Em 

seguida colamos algumas imagens na sala de forma que essas iriam fazer parte da 

atividade. Após isso, esperamos os adolescentes chegarem à sala. 

 

Ao chegarem, músicas já estavam sendo executadas no som. Como de costume, 

o primeiro contato com eles e deles conosco sempre é de estranhamento. Percebia em 

olhares e atitudes que eram desconhecidos. Salvo que algum adolescente não se 

percebia isso, era notória a abertura do olhar e a participação na atividade. 

 

À medida que escutávamos as músicas, foi pedido que os jovens observassem as 

imagens que estavam espalhadas do espaço e que ficassem do lado da que lhe chamou 

mais atenção. Alguns jovens tiveram imagens semelhantes e ficaram em duplas. 

  

Num segundo momento, depois de escolhida às imagens, foi aberta uma rodada 

de apresentação. Foi pedido que dissessem o nome e onde moravam. Depois de 

apresentado, foi perguntado o porquê que escolheram aquela imagem.  

 

Alguns adolescentes se colocavam do porquê da imagem, mas três deles não 

quiseram falar, inclusive um jovem quando foi pedido para dizer o porquê que ele 

escolheu aquela imagem, soltou a imagem no chão, mas esses disseram seus nomes e de 

onde eram.  

 

Em seguida, após haver essa rodada na atividade, todos ficaram em silêncio, 

escutando apenas a música. Nesse momento, estava muito cedo para libera-los para o 

intervalo (15:20), daí perguntamos aos jovens se era pactuado executarmos  a atividade 

do segundo momento ainda no primeiro, mas que depois (após o intervalo), eles 

apresentasse o centro aos dois estagiários que não conhecia o espaço. Concordaram e 

assim se encaminhou. 

 

Antes da execução dessa parte da atividade, perguntei para eles como estava a 

sociedade atual. Disseram que estava violenta, com um alto indicie de drogas/tráficos. 

Em seguida, distribuo revistas para eles recortarem imagens respondendo a questão: “se 

a sociedade esta assim, o que queremos para o amanhã, para o final de semana deles”.  
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Dado o tempo para eles escolherem suas imagens e dizer o porquê delas, era 

notório que em muitos havia imagens de mulher, carro, motos e praia. Assim, nessas 

imagens o que chamou mais atenção foi ponto em que um dos jovens escolheu que uma 

imagem que tinha uma pessoa com arma e a da Presidente Dilma, associando as duas 

imagens e que era isso que ele queria para amanhã. Dizendo ele que a presidente devia 

morrer. 

 

Perguntei a ele porque ela deveria morrer. Ele disse que ela merecia pelo fato 

que seria ela que iria assinar o decreto no qual reduz a idade penal para os adolescentes 

que descumpri a lei. O mesmo jovem dizia que isso era um absurdo e que só iria lotar 

mais os centros e não resolveria e nada a situação da violência.  

 

Após o jovem ter dito isso, perguntei o que os jovens que ali estavam achavam 

da declaração do amigo. Depois de perguntar isso, quase todos os jovens começaram a 

dizer por que não dá certo essa redução, bem como apontava o que a sociedade ia se 

tornar. Aproveitando o ensejo, pergunto ao mesmo jovem que começou o ponto limite 

de reflexão quem havia colocado a Dilma no poder, seria ela mesma a culpada disso 

tudo, será que todo mundo concorda com isso. Percebi nessas minhas colocações uma 

forma de aumentar o debate do grupo e trazer isso como algo que permeava ao objetivo 

da atividade.  

 

Mais discussões se deram e chegamos a uma conclusão que era necessária uma 

discussão maior para entendermos e propormos mudança na sociedade atual, como que 

meios utilizamos para essa mudança. 

 

Depois de voltar do intervalo do lanche dos jovens, disse aos mesmos que cada 

um havia no momento da apresentação falado de suas imagens, e o que queriam para 

amanhã, de forma que era individual e, que agora o exercício era acharmos pontos 

comuns, coletivos, para compormos um mural que havíamos colocado na lousa da sala. 

Esse mural de colagem era a forma que respondia como iriamos construir outra 

realidade.   
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Cada um apresentava o porquê que algumas de suas imagens deviam ser 

colocadas no mural. Sempre frisava que a decisão era coletiva e não individual, logo o 

grupo decidia o que era necessária haver para reinventarmos nossa sociedade. 

 

Coletivamente foi colocada imagens de mulheres, praia, festa e facebook. 

Depois de colocada as imagens comuns a todos, os jovens pediu que entrasse suas 

outras imagens no mural. Perguntei o se o grupo concordava e eles disseram que sim, 

logo, todos colocavam imagens outras que coletivamente não foi pactuada (armas, 

bebidas, cemitério).  

 

Essa imagem do cemitério em questão foi um jovem que queria colocar ela no 

quadro, pois para ele era necessário matar todos os “pilantras”, inimigos que ele tinha. 

Esse mesmo jovem perguntou antes se o grupo concordaria, mas como o coletivo não 

pactuou disso, no primeiro momento ele não colocou, mas fez questão de colocar depois 

de liberada colocar qualquer imagem.   

 

Ao terminarem de colar as imagens, digo ao jovem que essa era a sociedade que 

nós queríamos. Em seguida, listo do lado desse mural de colagem duas colunas, um que 

dizia sociedade hoje e a outra sociedade amanhã.  

 

Na coluna sociedade hoje colocaram: violência, racismo, drogas, tráfico, furtos, 

guerra... E na outra coluna colocaram para reverter essa situação: união, paz, amor, 

alegria, mulher, educação. Em cada ponto desses, debatia alguns pontos pertinentes a 

pensarmos sobre a sociedade, as saber, de como e o que fazemos a partir dos pontos de 

solução, a concretização deles.   

 

Curioso que nesse momento havia entrado a polícia no portal do centro. Não 

reparei se estavam trazendo algum jovem ou qualquer situação que seja, fato é que os 

jovens perguntavam a um deles o que ele estava vendo. Diziam todos: “é bem mais um 

menor que vai entrar...”. Esse jovem em questão que era o olho do grupo, era negro e 

apelidado pelos outros como “tiziu”. Eles continuam a olhar e a falar. Peço atenção de 

todos para continuarmos nossa atividade. 
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Após ter a atenção deles de volta pergunto aos jovens se eles sabem o que foi o 

código de menores e se ao chamar o companheiro de tiziu não é racismo, coisas que eles 

coloram que teríamos que acabar. Alguns diziam que sim, mas não lembrava e, outros 

não sabia o que era o código e, sobre o racismo, nada falavam. A partir desse mote 

começo uma discussão com eles sobre os discursos que reproduzimos sem saber de 

forma que contribui para que a sociedade permaneça da forma que estar.  

 

Coloco a eles uma breve explanação do código de menores e que esse termo 

menor, foi tido nessa época e até hoje é usado para rotular jovens que estão cumprindo 

medida e, que o uso, seja de menor, como do próprio tiziu, são costumes que 

reproduzimos o tempo todo e se não refletirmos e nos posicionarmos sobre o que está 

naturalizado, nada alcançaríamos o que queremos para uma sociedade que desejamos. E 

que não adiantaria de nada dizer o que queremos para um amanhã melhor se não nos 

atemos ao que reproduzimos.  

 

Nesse instante, foi notório que todos estavam calados, atento ao que refletia a 

partir do que eles traziam. Perguntava a eles se isso era bacana de ser reproduzido... Na 

medida em que mais pensávamos sobre, outros jovens pediam que eu falasse mais sobre 

a ideia do que fazemos e não nos damos conta. Fato é que essa discussão deu também 

na questão que mesmo os jovens que ali estão, possui direitos e que é importante que 

eles saibam disso.   

 

Dado esse momento de reflexão, pergunto a eles porque a mulher é comum a 

todos. Eles dizem que é para passar o tempo e que a mulher é para isso. Tendo uma 

estagiária mulher na sala, pergunto se a posição que ela está ali ouvindo é bacana e, que 

se mulher serve para passar o tempo, ela seria objeto? Mais uma vez eles voltam a 

refletir sobre... 

 

Em seguida, diante do posto nas palavras que eles colocaram no quadro e no 

mural que construímos, pergunto se queremos continuar com esse quadro. Após isso, 

alguns dizem que imagens tem que serem retirada do mural de colagem.  

 

Por fim, após concluirmos a atividade, pergunto quem se voluntaria a apresentar 

o centro aos dois estagiários que não conhecia o espaço. Sugeri três, mas todos 
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quiseram ir. Percebeu-se que eles têm uma relação com alguns espaços. Depois disso, 

nos despedimos dos jovens. 

 

No que se em relação aos objetivos, se alcançou ou não, percebeu-se uma 

abertura dos adolescentes e estagiários para a efetivação do objetivo. Foi notório que 

atingimos o objetivo, bem como um desdobramento do objetivo, dando possibilidade de 

um maior debate reflexivo. E ainda sobre desdobramentos que se alcançou sem 

previsão, Devido à abertura de todos nos processos da atividade, entremos em outras 

temáticas que não estavam previstas para acontecer na atividade (situação de racismo, 

situação das mulheres e o termo menor). 

 

O resultado de acordo com o objetivo foi atingindo de forma que houve, por 

parte do que o grupo desenvolveu, uma maior abertura de discussão sobre o pensar a 

sociedade, incluindo outros temas, tais como: a visão que temos atualmente sobre a 

mulher; redução da maioridade penal dos jovens; a demarcação que o termo “menor” 

traz (falamos um pouco sobre ECA e Código de Menores); e situações de racismo que 

temos. De forma que consideramos coletivamente esses temas como práticas discursivas 

e que estão naturalizadas, necessitando assim refletirmos mais sobre. 

 

Na segunda atividade tive como objetivo se apropriar da atividade que o Centro 

desenvolveu com o Cuca
5
 do Jangurussu. Em questão, não foi realizada uma atividade 

de estágio em si, mas a participação na atividade desenvolvida.  

 

Focado a apropriar-se da atividade que estaria sendo desenvolvida, bem como 

continuar o exercício no fortalecimento do vínculo com os adolescentes, por se tratar de 

uma atividade com todos os adolescentes do Centro, tivemos a oportunidade de estar 

dispondo do espaço com os jovens que não estava na lista de adolescentes sugeridos 

para trabalharmos esse semestre. Além disso, se firmou certa abertura com o pessoal do 

Cuca em futuras parcerias.   

 

                                                           
5
 A rede Cuca conta com três equipamentos mantidos pela Prefeitura de Fortaleza, com gestão do Instituto 

Cuca: Cuca Barra (Regional I), Cuca Mondubim (Regional V) e Cuca Jangurussu (Regional VI). 

Localizados em territórios estratégicos, os equipamentos atendem jovens de 15 a 29 anos, residentes em 

áreas de alta vulnerabilidade social. 
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Pois bem, de imediato, o pessoal do Cuca foi acolhido pelos jovens de maneira 

aberta, amiga. Inclusive o educador social (pool) era conhecido por parte de alguns 

jovens. Teve cumprimentos e agradecimento pelo encontro que estava acontecendo. 

 

Primeiramente os funcionários do Cuca se apresentaram e agradeceram a 

oportunidade de estar com os jovens para conversar sobre alguns temas propostos pelo 

Educador Social, Psicóloga e Assistente Social do Cuca.  

 

Antes de darem início ao foco principal da atividade, teve abertura com um 

jovem cantor de rapper do Cuca. Nesse momento os jovens do Centro estavam 

gostando. Era notória a identificação deles com o rapper (improviso) e o estilo musical.  

 

Após o momento do rapper, que vinha trazendo no seu improviso a possibilidade 

de mudança da realidade e o agradecimento a Deus, o educador teve uma fala 

introdutória sobre a realidade da juventude de Fortaleza. Em seguida ele pede a 

permissão aos jovens para a exibição de um vídeo que tratava da redução da maioridade 

penal dos jovens. 

 

Terminado o vídeo, o educador pergunta o que os jovens acharam interessante 

no vídeo e qual a importância de se conversar sobre essa questão. De imediato os jovens 

falavam que, atualmente, nas assembleias que existem no centro, a diretora do local 

sempre coloca a discussão em pauta para discussão e, que a lei que constitui tal decreto, 

não pode ser levada adiante. 

 

O educador faz uma análise de conjuntura sobre a redução da maioridade penal, 

apontando que retrocessos teríamos se isso for vigado na realidade do Brasil. Na medida 

em que ele contextualizava, refletia juntamente com os adolescentes, a psicóloga ia 

distribuindo um papel informativo sobre a redução da maioridade penal. Nesse papel via 

trazendo dados contra tal atitude de aprovação da pec, como o que isso acarretaria de 

maneira ampla a realidade da juventude no país.  

 

Não demora muito para boa parte dos jovens ficarem disperso. Nesse momento, 

um jovem realiza um origami com o papel entregue pela psicóloga. Era uma flor. Todos 

centraram o olhar para tal manejo do jovem com o papel. O mesmo começa a fazer 
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várias flores. E em um outro momento, o mesmo entrega a flor de papel ao educador 

que vinha falando sobre o vídeo e suas reflexões sobre.  

 

Poucos eram os jovens que estavam debatendo sobre o vídeo. Em destaque tinha 

um jovem que mais falava, que no qual, era tido pelos outros jovens o puxa saco da 

história.  

 

Após a fala do educador e do momento de troca com o jovem, o adolescente 

rapper, inicia mais uma bateria de improviso com os jovens do centro. Dessa vez, ele 

convidou quem quisesse cantar rapper, ir junto com ele no improviso. 

 

Todos indicaram um jovem, mas o mesmo ficou com vergonha e não foi, mas os 

mesmo que estavam a escutar o rapper, elaborou num papel uma lista de bairros e 

palavras que eles queriam que o rapper incluísse no improviso.  Na medida em que o 

rapper improvisava, ele garantia o pedido dos jovens na música. Todos os jovens tinham 

satisfação em escutar seus bairros no improviso, bem como as palavras que eram 

pontuadas no rapper cantado. 

 

Após isso, os jovens se dirigiram ao lanche. Lá eram mantidas conversas com os 

funcionários do Cuca e ao mesmo tempo, eram apresentadas a eles as imediações do 

centro. E em meio a esses encaminhamentos, alguns jovens fizeram uma roda e 

começaram a improvisar com o rapper.  

 

Sobre impressões que tive sobre o dia, penso que mesmo diante do objetivo de 

uma atividade, era para se ater aos movimentos que o grupo impulsiona, a saber, na hora 

em que o jovem dobra o papel para fazer uma flor. Ali, podia ser mote para adentrar em 

outras questões que poderiam ampliar o objetivo, bem como trazia-os para 

protagonizarem o momento. Ou seja, com a não atenção ao fato, se criou dois 

movimentos dentro de um próprio grupo, não tendo assim uma homogeneização 

reflexiva coletiva e partilhada. Abertura aos movimentos que o grupo gera. 

 

Analisar conjunturalmente a realidade, ou a questão em si, é  positivo, desde que 

todos estejam num mesmo grau e sintonia. Percebi que ao mesmo tempo em que o 

educador estavam refletindo e falando sobre a redução da maioridade penal, os jovens 
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não dava muito importância, em sua maioria. Não sei se pela linguagem e 

desconhecimento de alguns em termos e reflexões tiradas, mas devia se ter cuidado no 

ordenamento da fala para refletirmos de maneira coletiva. Não realizando isso, acredito 

que torna o momento, o jovem no caso, como deposito de informação, que muitas vezes 

eles não têm nem acesso ao entendimento. De um ponto de vista ético e político, é 

nessas discussões postos, de maneira violenta, às vezes, que massifica a consciência das 

pessoas por um ideal de sociedade desconhecido por muitos. Se formos perceber de 

maneira ampliada, o mesmo teor de tal pensamento aqui, segue para a socieducação. 

Socioeducar não é dizer e fazer com que o jovem apreenda coisas, pelo contrário, penso 

que socioeducar seja construir um espaço de reflexão e encaminhamentos organizativos 

coletivos.  

 

Outro ponto que me chamou atenção foi o fato da identificação visível do jovem 

com o rapper, a rima, o improviso. Parece ser na música um espaço de encontro para o 

dialogo aproximado. Além disso, porque somente o rapper acessa de fato a emoção do 

jovem?  

 

Houve um momento em que uma educadora queria muito que um jovem se 

sentasse direito, pois da forma que ele estivera, não era certa. Essa mesma 

socioeducadora em um momento estava conversando com outro jovem e esse ficava 

tirando brincadeiras com ela, até que essa pediu que ele parasse se não ela iria relatar 

ele. O jovem disse tudo para o educador é relatar e, isso só pararia se tivesse uma 

rebelião ali. Notei que o relatar é uma ferramenta de controle que ao mesmo tempo de 

diminuir „danos‟ dos jovens, é uma moeda de troca para atitudes e gestos do jovem. 

 

Acredito que alcançou minimamente uma aproximação com todos os jovens do 

centro, pois todos notaram nossa participação na atividade. Inclusive alguns vieram 

conversar com os estagiários e os que havíamos conhecidos, nos reconheceram no 

espaço e perguntaram sobre quando nossas atividades iriam retornar. Além disso, houve 

o estabelecimento de vínculo com os funcionários do Cuca. 

 

Na terceira atividade, o objetivo era criar uma atmosfera sensível sobre as 

relações que construímos e qual a importância da colaboração coletiva para gerarmos 

mudanças. 
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Foi organizada a sala, colocado os tecidos no chão, pois dessa vez não iríamos 

sentar nas cadeiras. Além disso, o ambiente foi tornando de maneira mais caseira. Foi 

aceso incenso na sala para produzir um ambiente mais agradável. E por fim, instalado o 

equipamento digital para exibição de um power point e músicas. 

 

Depois de arrumado o espaço, os jovens foram acolhidos. Aconteceram algumas 

conversas informais, sem o caráter que a atividade propusera, até que demos início à 

atividade proposta. 

 

Antes de a atividade começar, muitos socioeducadores passavam pela sala e 

ficavam um pouco. Não sei se pelo caráter da diferença ou pelo cheiro, som e 

ambientação que a sala tivera. Inclusive, teve um socioeducando que perguntou se os 

panos que tinham no chão eram para se deitar. Depois de confirmada a pergunta, ele se 

deita um pouco, mas ligeiramente saí. Minutos depois, um funcionário do centro dizia 

que o espaço da sala de aula estava muito diferente e que estava feliz com que estava 

acontecendo ali. 

 

Após esse breve instante, os jovens foram acolhidos ao som de uma música 

tranquila. Assim que chegaram era pedido que eles tirassem seus calçados e se deitasse 

no pano. Alguns estavam receosos, mas não demorou muito para que eles se deitassem.  

Em seguida, depois de um momento de conversas diversas, dei o comando de eles 

silenciarem um pouco, pois atividade ia começar e que precisaria muito da concentração 

deles. Não demorou muito para que os jovens parassem de conversar e se aterem aos 

comandos que eram dados ao mesmo tempo em que eles estavam deitados. 

 

Foi pedido que eles respirassem fundo, relaxassem mais e que prestassem 

atenção que o espaço, o tempo no qual estávamos construindo ali na sala era outro que 

não o fora dela. De maneira que eles se desligassem mais de estar num centro, de 

estarem mais presentes no momento que estávamos construindo. Logo após, foi pedido 

que eles pensassem na pessoa que eles mais gostavam. Não era pedido que eles 

verbalizassem, mas que mantivesse essa pessoa com eles. Depois disso, foi pedido que 

eles imaginassem que essa pessoa que eles gostavam tinha uma cor. E que ao mesmo 

tempo, cada um tinha outra cor.  
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Após um momento de relaxamento e movimento compartilhado de trazerem os 

jovens para estarem mais presentes, criei com eles um contrato. Esse contrato consistia 

no fato de que um jovem seria o homem sino. Esse homem sino era responsável por 

manter a atmosfera sensível do espaço, ou seja, se no decorrer da atividade as coisas 

saíssem foram do que estávamos propondo (conversas, brincadeiras, dispersão), esse 

jovem levantaria os braços, onde essa ação era um pedido para pararmos o que 

estávamos fazendo para voltarmos a estar conectados e presentes. O jovem Jardeson se 

manifestou em ser o homem sino. 

 

Depois de termos estabelecido esse contrato de convivência, foi pego um novelo 

de lã para uma breve dinâmica e feita uma roda. Essa lã era passada de mão em mão de 

forma que cada um, antes de passar a lã para o outro, responderia a seguinte questão: O 

que é preciso ser feito para gerarmos mudanças na vida? O que precisamos fazer a nível 

individual e coletivo?. 

 

Na medida em que as repostas eram ditas, a lã ia passando de mão em mão a 

ponto de formar uma teia. Perguntei se ela tinha semelhança com a forma de nos 

relacionarmos hoje em dia. Não demorou muito para o jovem dizerem que sim e que 

também é necessária união para a teia existir, ou seja, que todos nós precisávamos um 

do outro para pensar mudanças na realidade.  

 

Depois de momento introdutório do objetivo que atividade tinha, perguntei se 

algum jovem se voluntariava para passar alguns slides no computador na hora que 

continuava a atividade. Nesse slide continha uma breve explicação sobre as mandalas. 

Sua história, representações e significados. Em seguida iniciamos a construção das 

mandalas de quatro pontas.  

 

Antes de começar, foi pedido que cada jovem recordassem da sua cor e da 

pessoa que ele mais gosta na escolha da lã para a construção de sua mandala. Além 

disso, que sentimento e lembranças na sua construção. 
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Minutos ao iniciarmos a construção das mandalas, Gabriela (psicóloga), chega à 

sala perguntando se podia entrar e participar da atividade. Os jovens acolhem-na e 

continuamos a atividade.  

 

Em seguida deu-se o tempo do intervalo para o lanche dos jovens. Lá percebi 

que um jovem estava distante dos demais. Fui conversar com ele e o mesmo dizia que 

estava dessa forma devido não estar lanchando, pois não gostava da vitamina de abacate 

que estava sendo servida. 

 

Após o lanche, retornarmos à sala para darmos continuidade a atividade. Só que 

dessa vez, ela seria interferida pela vontade coletiva. Os jovens queriam fazer pulseiras 

com a lá, já que um deles sabia como fazer e se propusera a ensinar aos demais.  

 

Nesse segundo momento o grau de concentração não estava muito alinhado. 

Devido à quebra do intervalo, os jovens retornaram mais agitados. Foi necessário 

algumas vezes o homem sino entrasse em ação para focarmos e atividade seguir num 

flux mais tranquilo. 

 

Destaca-se que nesse segundo momento, um jovem que fazia parte da listagem 

que foi dada para trabalharmos esse semestre, retornou ao grupo. Ele estava no primeiro 

momento ajudando em outra atividade no centro.  

 

Dada esse momento e fechamento de nossa atividade, retornei a refletir com os 

jovens a importância de nos atermos nos modos de relacionarmos atualmente e, que a lã, 

a mandala, era uma metáfora simbólica para dispormos de um espaço coletivo para 

pensarmos nossas formas de se relacionar e o impacto que geramos quando divergimos 

algumas vezes no dia a dia. Além disso, foi frisada a importância de estarmos juntos 

para elaboração de espaços organizativos para lutar por direitos e uma consciência mais 

crítica da realidade que estamos construindo. 

 

Após o fechamento, Jardeson, o jovem que era o homem sino, o que passou os 

slides na apresentação e o que sabia fazer pulseiras com fios, nos ensinou a fazer as 

pulseiras. Nesse momento, foram formadas duplas e vez por outra, o jovem, dava 

direcionamentos de como conduzir a elaboração da pulseira com a lã. 
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Um primeiro dado que me chamou atenção foi o espantar dos funcionários do 

centro para o tipo de atividade que estava sendo proposto. Por utilizar de tecidos, lã, 

som, de alguma forma, propor outro espaço dentro do espaço foi instigante eles 

presenciarem. Alguns se dispuseram a sair de suas funções no centro para ver o que 

estava ecoando dentro dele. Seja pelo despojamento de outra forma de gerar o espaço, 

ou até mesmo pelos comentários que estava se dando. Fato é que teve um que chegou a 

se deitar um pouco nos panos e perguntou se era para descansar mesmo. Afirmei que 

sim e ele ficou alguns minutos descansando. A partir daí, pensei o quanto deva ser 

cansativo o trabalho que eles devam ter rotineiramente no centro, bem como a 

importância do socioducador é fundamental para o trabalho que eles desempenham.  

 

Outro fator que me chamou atenção foi o pedido dos jovens que sempre antes 

das atividades, se proponha um espaço de silenciar um pouco. Não sei se pelo fato 

somente do descanso, mas um silenciar, um momento para respirar e gerar outra 

atmosfera dentro do centro, fez com que os jovens estivessem mais presentes e 

participativos na atividade proposta. Fato é que nessa atividade, a participação dos 

jovens foi mais ativa e assertiva, do ponto de vista de participação coletiva. No começo 

teve resistência de eles não acreditarem que antes da atividade era para se deitar e 

relaxar um pouco.  

 

O fato da questão alimentícia foi outro dado que chamou atenção. O jovem não 

conseguiu fazer sua refeição do momento, fez com que eu pensasse se o jovem que não 

come determinada coisa, ele ficaria com fome, esperando a outra refeição. Depois de 

terminada a atividade, falei com Gabriela e a mesma disse que não é bem assim. O 

jovem pode pedir outro tipo de refeição em substituição a que ele não come. Cada caso 

tem suas particularidades e manejo.  

 

Ainda no ensejo da cozinha, refeitório, percebeu-se que não existe coleta seletiva 

do lixo no centro. Por ser um centro referência, de acordo com competências do 

SINASE, o mesmo não pensa ambientação do local, do ponto de vista ecológico. Ou 

seja, depois de tal percepção, criaremos uma oficina sobre a importância da coleta 

seletiva de lixo. 
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Os objetivos foram atendidos, mesmo diante da quebra que o intervalo gera no 

grupo. Mesmo assim, foi tocado durante e após a confecção das mandalas, a base da 

atividade que era pensar as formas com que nos relacionamos hoje em dia na construção 

social e, a importância do vínculo. Além disso, o grupo mostrou-se mais participativo e 

foi proposto que dentro da atividade, criássemos outro momento para confecção das 

pulseiras que um jovem nos ensinara. 

 

Na quarta atividade, o objetivo era pensar na relação mídia e sociedade, ou seja, 

refletir sobre o impacto que as mídias sociais têm na construção social, como produzir 

meios alternativos na reflexão sobre a mesma. Essa atividade em questão se desdobrou 

em mais duas, totalizando três dentro dessa mesma perspectiva.  

 

No primeiro momento dessa atividade, como de costume os jovens foram 

recebidos com músicas e algumas projeções pela sala. Nessas projeções continha 

imagens de surf, skate e grafite. De imediato os jovens entraram na sala em silêncio, já 

sendo atraídos pelas imagens e sons. Era possível perceber a entrega e disposição de 

esta naquele encontro. Não sei se pelo fato das imagens, ou pelo vinculo que já estava 

cada vez mais se tornando forte, mas sorrisos, aceno com a cabeça os jovens faziam. 

Cada ação representava uma aceitação e agradecimento, eu percebia. Como de 

retribuição, realizava as mesmas ações aos jovens.  

 

Em seguida, suspendi a acolhida dos jovens para darmos início à atividade 

propriamente dita. Nesse segundo momento era vez de exibir curtas metragens. Esses 

curtas metragens foram realizados na cidade de Fortaleza, revelando fatos, temas, 

caminhos e inquietações.  

 

De imediato, os jovens logo localizavam as imagens dos curtas a cidade de 

Fortaleza. Nesse momento foi muito bom pelo fato de haver uma identificação 

territorial dos jovens com a cidade, de forma a saber aonde eram aqueles locais. Sem 

falar que foi uma oportunidade de apresentar outros locais da cidade, tanto para jovens 

do grupo que não sabiam aonde era os lugares, como também de levar o território em 

todos os jovens, pois devido a disputas territoriais, alguns jovens desconhecem como se 

dá a dinamização de atividades de outros territórios. Nesse ponto, houve uma 

aproximação simbólica territorial aos jovens a partir dos curtas metragens.  
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Esses curtas metragens continham em seu conteúdo surf, realidade cotidiana real 

de um bairro, bem como imagens isoladas de espaços e pessoas. A saber, do que cada 

vídeo ressoou nos jovens, o de surf foi o que mais chamou atenção deles. Foi 

perguntado o porquê disso e eles diziam que surf é mais a cara da juventude. Entre 

sonhos e aspirações de uns aprender a surfar e olhares de outros maravilhados com as 

imagens a atividades realizadas a partir do vídeo trouxeram os adolescentes a estarem 

mais presentes na atividade.  

 

No terceiro momento, era vez de comentarmos sobre os vídeos, apontando o que 

mais nos chamou atenção. E em seguida, perguntava qual a importância que as mídias 

sociais têm na construção da realidade. De que forma a mídia nos impacta nas formas de 

pensar e nos expressarmos. 

 

Não demorou muito para que os jovens falassem dos noticiários que 

criminalizam a população negra e que reforça a repressão da juventude e a entrada nas 

periferias. Foi consensual entre os jovens que as mídias sociais têm poder de 

transformação, mas que dá forma que é utilizada, complicam essa transformação social. 

Inclusive teve dois jovens que perguntaram sobre como fazer vídeos. Peguei gancho na 

fala e falei sobre intervenção urbana. Os jovens ficaram maravilhados com a 

possibilidade de estarem também tentando realizar vídeos. Sem falar na crença que eles 

tiveram que não é só profissional que pode fazer vídeos e falar sobre o que quer que 

seja.  

 

Com esse ensejo, aproveitei a oportunidade de propor no encerramento da 

atividade um pequeno exercício. Pedi que produzissem um vídeo pequeno com celular 

sobre qualquer tema. Instigando qual urgência eles queriam transmitir com meu vídeo. 

 

Fato é que na atividade seguinte os jovens não trouxeram os vídeos. Perguntei 

por que e eles falavam que estava na correria do dia e não dariam para fazer. Reforcei a 

importância de concluirmos o que nos propomos, não como forma de imposição, mas 

percebia que ali era um espaço também de compartilhar minhas impressões, tal que o 

que as atividades se propusera era ser uma espaço formativo para todos nós.  
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Na atividade seguinte, com intuito ainda de permanecer no tema mídia e 

sociedade, de forma a propor um espaço crítico e propositivo no que se refere às 

relações e o modo de vermos a sociedade a partir das mídias, o objetivo aqui era que 

mediante a um documentário, continuássemos a pensar nosso modelo de sociedade. 

 

O documentário era sobre o Passinho do Romano, movimento realizado na 

cidade de São Paulo que tem como princípio gerar arte na periferia de forma coletiva e 

engajada socialmente. Com isso, sendo que o intuito era de pensar as relações que a 

mídia interfere e colabora nas grandes cidades, bem como de pensar a periferia 

enquanto local de potencialidades, indo além do que é vinculada nas mídias, a atividade 

se deu. 

 

Era perceptível a aceitação do grupo de jovens. Mais antes de iniciar a exibição 

do vídeo, perguntei aos jovens quais potencialidades e desafios encontramos nas 

periferias. Foi unanime a violência, morte e drogas como atuais desafios encontrados. 

No que se refere a potencialidades, existiu momento de silêncio primeiramente. Senti 

que era como se não existisse algo de potente nas periferias ou até mesmo os jovens não 

conseguissem ver potência nos locais. Precisei reelaborar minha colocação a ponto de 

facilitar fala dos jovens para elencarmos as potências da periferia. Perguntei se lá só 

tinha assassino, se só tinha drogas e se só existia violência. Eles diziam que não. 

Perguntei o que mais existia. Eles diziam música, amizade, crianças... E daí foi 

construindo as potencialidades da periferia.  

 

Em seguida, começamos um debate sobre o que as mídias vinculam sobre as 

periferias. Nesse instante os jovens começaram a relatar dos canais de programas 

policiais que só marginalizam os jovens e a periferia. Não demorou muito para que eles 

dissessem que a mídia tem que falar das coisas boas que existem lá. Desde a iniciativa 

de algumas pessoas no contorno das problemáticas cotidianas das periferias, como de 

atividades que ressaltam as potencialidades do mesmo local. Eis o motivo pelo qual, os 

jovens começaram a relatar de amigos que são excelentes profissionais e exemplo para 

as suas comunidades. Foi mediante a isso, que comecei a articular o documentário como 

além de ser uma ferramenta de contra corrente no que se refere ao que as mídias dizem 

sobre as periferias, como uma forma direta de levantar temas e discussões.  
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Iniciamos o vídeo e o silêncio se instaura na sala. Os jovens mal falavam. As 

imagens, os movimentos de dança, as músicas traziam os jovens a um universo no qual 

ao mesmo tempo de ser próximo, seria distante, frente à realidade de alguns que ali 

estavam. Inclusive um dos jovens após terminar o vídeo coloca sua vontade de fazer 

outras coisas se não as que ele faz.  

 

Alguns jovens estavam à vontade. Deitaram-se no chão e meio que dançavam 

um pouco. Ali percebi que a atividade estava fluindo. O documentário trazia a vida de 

grupos da periferia de São Paulo que se profissionalizaram a partir da dança. Durante a 

exibição do vídeo, não existiam perguntas e sim, sorrisos.  

 

Após terminar o vídeo perguntei o que eles acharam do vídeo. Eles diziam ter 

gostado e que todas as atividades no centro que eles estavam, tinham de ser utilizando 

outras coisas. Percebi que os recursos pedagógicos que o centro utilizam são reduzidos 

e que precisariam de dispor de outras ferramentas para pensar a socioeducação.  

 

Além disso, os jovens falavam que o pessoal do vídeo ostentava muito e, era pra 

ser assim mesmo. Outro jovem disse que não precisavam ostentar tanto assim. O mesmo 

jovem que levantou a questão dizia que não, que tem mais é que ostentar mesmo. Ele 

falava que o menino rico pode ostentar nos shoppings, mas se uma pessoa da periferia 

ostentar o pessoal começa a falar.  

 

Deixei o debate ficar entre eles. Coloquei-me na posição só de escutar. Se o 

objetivo do projeto de intervenção era para que através da arte pudéssemos possibilitar o 

protagonismo do jovem, assim estava acontecendo. Imediatamente o grupo se dividiu, 

uns a favor da ostentação e outros não. Não demorou muito que eles entrassem em 

consenso de que uns pactuam com a ideia e outras não. 

 

Nesse momento percebi o quanto foi rica a oportunidade experienciada na 

atividade. Mesmo propositivo na atividade, fui mero facilitador dos jovens para que eles 

se colocassem, discutissem e resolvessem por meio do diálogo as questões que eram 

tocadas. Era como se no grupo, desdobrássemos uma força capaz de se autorregular. O 

diálogo propositivo e reflexivo como autorregulação de um grupo. O grupo capaz de 

organizar-se.  
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Após discussões e algumas colocações, a atividade foi se encerrando. Antes de 

encerrar de fato, um jovem começar a cantar. Disse a ele que eu ia fazer o som do 

instrumento com a boca. Assim começamos a improvisar. Os outros que viam, 

ligeiramente entraram no circuito e assumiram uma posição. Era o cantor, os 

percussionistas e os letristas.  

 

Um se coloca ao grupo e pede que façamos um rap para suas namoradas e para o 

pessoal da semiliberdade. A música não ficou completa, mas foi possível escrevermos 

um trecho que respondia a demanda do grupo, como o resultado alcançado da atividade, 

ou seja, facilitar o grupo na descoberta de suas artes e potencialidades como forma de 

resistência.  

 

Por fim, encerrando essa atividade e esses momentos que surgem e nos levam 

para habitar lugares desconhecidos, falei que na próxima atividade os jovens que dança 

o passinho na Barra do Ceará estariam conosco no centro. Os adolescentes aprovaram a 

ideia e perguntavam como seria a atividade. Sendo assim, perguntei se poderiam fazer 

grupos de trabalhos para a próxima atividade. Expliquei como seria esses grupos de 

trabalhos e nos dividimos em grupos que acolheriam os jovens do passinho, como 

equipe responsável pelo som e local de apresentação.   

  

Na atividade seguinte, depois do documentário assistido e de grandes momentos, 

resolvi convidar o pessoal do passinho da Barra do Ceará. Mesmo no Ceará, existem 

jovens das periferias que dançam o passinho. O fenômeno no passinho não se restringia 

somente ao pessoal de São Paulo. Cada localidade tem suas particularidade e 

modalidades de movimentos que demarcam o passinho local. Na Barra do Ceará, o 

pessoal executa o passinho mediante os sons de reggae, configurando assim o passinho 

do reggae da Barra do Ceará.  

 

Chegando ao CSMF, os jovens da barra foram recebidos pela Gabriela, 

psicóloga do local. Em seguida, chego próximo e dirijo os meninos ao refeitório. Na 

medida em que almoçávamos, íamos alinhando a atividade que logo mais ia ser 

executada. Alguns jovens sabiam da existência do pessoal do passinho reggae, já outros 

não.  
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Terminado o almoço, fomos organizar o espaço. Dentro dos grupos de trabalhos 

organizados, deixamos tudo conforme o planejado. Ao som de reggae e outras músicas, 

os jovens do passinho foram sendo recebidos. Conforme os minutos iam passando, ia 

chegando mais jovens do centro no local. Nesse dia, essa atividade proposta era para 

todos os jovens do CSMF.  

 

Tudo organizado e atividade se iniciam. Antes de darmos inicio em si, foi 

apresentado o grupo que pensou a atividade. Um dos jovens do nosso grupo foi 

responsável por abrir a atividade e explicar o que era. Em seguida, só reitero a 

importância de estarmos recebendo os jovens do passinho, bem como a alegria que 

estava sendo fazer uma atividade com todos e todas que ali estavam. Profissionais, 

educadores, cozinheiras e os adolescentes ali estavam. A atividade estava lotada de 

pessoas, todas ansiosas para vê o que iria acontecer, já que montamos uma grande 

estrutura no local.  

 

Primeiro os jovens do passinho começaram uma apresentação. Já se via 

adolescentes do centro dançando e educadores também. Era perceptível que todos e 

todas estavam fixados nos meninos dançando. Por ter movimentos nas pernas 

complexos e uma desenvoltura de corpo e, acompanhado ao som do reggae, todos eram 

trazidos a embarcar na atividade. 

 

Percebo aqui o quanto outros tipos de atividades podem ser potentes para o 

centro em questão. É gritante o que só pelo fato de existir músicas e danças, já se cria no 

local outra atmosfera. Parecia que o grupo ficava coeso. Não que não fosse, mas que 

nunca percebi o centro daquela forma.  

 

Depois dos meninos se apresentarem, foi chamado que quem tivesse interesse, 

fosse até o meio do local e dançassem. De imediato, foram dois jovens, mas os restantes 

ficavam envergonhados. Dar-se um tempo de dança entre os que se disponibilizaram a 

estar e a atividade ia fluindo.  

 

Depois de terminada essa parte, era vez de uma roda de conversa. Como o 

espaço foi proposto com uma roda de conversa no meio da atividade para além de irmos 
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sentindo como estava se dando aos presentes, uma maneira de aproximar mais os 

jovens, profissionais e educadores.  

 

A roda de conversa estava estruturada de forma que os jovens perguntavam para 

os jovens. Nesse momento havia diversas perguntas, desde como o grupo se organizou 

para ser o pessoal do passinho do reggae da barra, como as representações que os jovens 

do centro tinham da realidade que eles estavam vivenciado. Nesse momento, poucos os 

jovens se colocavam, não sei se pelo fato de ter profissionais e educadores no local, 

devido a receios, ou até mesmo por outros motivos. Mas um dos jovens do centro fala 

da realidade em que vive ali no local e afirma estar em um local melhor do que os 

centros de internação.  

 

Após isso, um jovem do passinho pergunta aos jovens do centro o que eles 

queriam fazer ao sair do processo de semiliberdade. O silêncio se instaura por minutos. 

Mas outro jovem fala que seu sonho é sair daquele local para trabalhar e cuidar da sua 

filha, já outro diz que quer sair para estudar. Nessa hora percebo o quanto a ideia de 

sonhar e planejar algo com os jovens do centro é um fator a ser trabalhado. Ao mesmo 

tempo me pergunto qual o teor ético e político são executáveis nas atividades do local, 

pois penso que potencializar sonhos e caminhar junto com os jovens, sejam uma 

maneira de garantirmos ações de trabalho dentro do viés ético político.   

 

Depois da roda de conversa, fomos ao lanche da tarde. No refeitório era só 

animação. Muitos jovens dançavam, cantarolavam as músicas tocadas, pois muitos as 

conheciam. Outros jovens conversavam com o pessoal do passinho. A tarde estava 

sendo agradável a todos e todas, pois até educadores entraram na sintonia do momento. 

Devido os jovens ter uma rotina delicada, possibilitar também espaços lúdicos, entre 

outros, aos educadores, pode ser uma ferramenta importantíssima de trabalho.  

 

Voltando do lanche, a hora era de aula do passinho. Os jovens iam ensinar o 

passinho para quem quiser aprender. Nessa hora, quase todos os jovens foram para 

atividade, inclusive alguns educadores. Foi nesse clima de coletividade em uma 

atividade que a intervenção esse dia foi se dando. Gerar um espaço coletivo e lúdico 

aproxima as pessoas e traz mais garantia de respeito às diferenças e aos papeis sociais 

instituídos.  
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Refletindo sobre a Socioeducação 

 

Diante da experiência do estágio, nas quais tivemos in loco a possibilidade de 

perceber e discutem sobre a socioeducação em relação às medidas socieducativas, 

apontamos que a socioeducação que abrange os processos formativos dos adolescentes 

não visa o desenvolvimento integral do indivíduo: seu mundo, seu universo singular, 

suas particularidades e singularidades, a cultura comum que os jovens pactuam. 

Cabendo a nós entender a socioeducação como um campo híbrido que o que mais opera 

é a regulação/punição/normatização, tornando-se um mecanismo que agencia e doutrina 

e dociliza a vida e dos adolescentes. 

 

A partir de alguns teóricos que percebem a educação como papel importante no 

processo de humanização do homem e na transformação cotidiana da sociedade, tais 

como Russel (1982), Torres (2003), Froebel (2001), Freire (1979) e tantos outros, 

destacamos, então, que esse movimento de socioeducação não contribui para a 

formação dos “hábitos” da juventude que desobedece ou entra em conflito com a lei. 

Porém, não vamos cair no lado pejorativo e dar lugar a uma visão ingênua em acreditar 

que a socioeducação por si só transformará a vida dos adolescentes, mas como salienta 

Paulo Freire (1978), sem uma educação que implica libertação e um exercícios 

constante de conscientização, a socioeducação não muda. Temos de entender que a 

educação transforma a sociedade e vice-versa.  

 

Partindo desse cenário, pensar socioeducação é pensar na escola (direção, 

professores, alunos, funcionários), na comunidade (família, rua, centros) do adolescente, 

de um modo ou de outro, em todos os espaços que o jovem aprende e apreende o 

mundo, pois não podemos esquecer-nos do testemunho da autonomia que Freire (1996) 

nos mostra. E não construir e perpetuar uma socioeducação que transforma e coloca os 

jovens na condição, muitas vezes, ditas como intratáveis e irreversíveis.  

 

Tal campo problemático nos levou a pensar que o que enunciamos como 

medidas socioeducativas atualmente são meros estreitos morais baseados numa lógica 
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ambígua e institucionalizada, tal que os centros educacionais não refletem sobre em que 

concernem a socioeducação. Daí a permanente tarefa crítica em relação ao que nós 

pensamos e encaminhamos sobre socioeducação no Brasil.  

 

Daí, como um encaminhamento crítico e organizativo, quer dizer, como pistas 

para uma pauta ético-política no cerne das medidas socioeducativas, apontamos aqui 

nesse relatório algumas estratégias a partir da experiência que tivemos no CSMF. 

Acreditamos que o exercício do estágio balizados por uma ética do sujeito e norteado 

pelos direitos humanos, deu lugar a perceber o centro como um campo onde atua forças 

e que ao mesmo tempo de resistir a ela, nos posicionamos politicamente naquilo que nos 

propusemos a afirmar o que de fato são medidas socioeducativas. Vejamos algumas 

pistas nesta direção:  

 

- É preciso frear todas as produções educativas que comprimem e reduzem 

o espaço de debate em torno dos conflitos e das realidades vivenciada pelos 

adolescentes, por exemplo, gerar um espaço livre e participativo onde coletivamente o 

que entendemos como socioeducação seja flexível e crítico ao mesmo tempo; é 

necessário ampliar e consolidar conceituações que pensem os processos de subjetivação 

que os jovens forjem diante de atividades educativas, bem como o que eles trazem 

cotidianamente; 

 

- É preciso trabalhar com uma outra concepção de educação, menos 

excludente e mais solidária, sem hierarquia e não respondendo necessariamente o ponto 

de vista normativo e regulador de condutas;  

 

- É necessário sabermos mais de perto o que os educadores e profissionais 

dos centros estão desempenhando nos seus ofícios. Além disso, reforço que é também 

necessário haver condições melhores de trabalhos para esses, bem como um processo de 

formação continuada. 

 

- É preciso ampliar a margem de responsabilização dos sistemas que 

regulam o que são instituídos para o cumprimento da medida socioeducativa. Decidindo 

assim uma justificativa e maior fiscalização nas atividades propostas. Porque além de 
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combater a produção do abandono e da precariedade na educação realizadas nos 

centros, asseguraremos o acesso direto à efetivação de alguns direitos do adolescente; 

  

- É necessário incluir nas políticas públicas voltadas para os jovens a 

perspectiva de suas singulares, necessidades e demandas de acordo com o ECA, 

SINASE, não somente a nível de uma linguagem escrita, mas de forma organizativa e 

efetiva. 

 

Sendo assim, a partir dessas pistas acreditamos estar tencionando o duro 

processo institucional que vivem muitos centros. Queremos de alguma forma 

operacionalizar através da reflexão crítica da socieducação uma possível 

desinstitucionalização das unidades. A proposta de desinstitucionalização não é romper 

bruscamente com as regularidades dos centros, mas de deslocar a ênfase da vigilância e 

punição por uma ótica que produza vida, sentidos e novas formas de socioeducar, no 

qual possibilite um residual encontro fértil entre o jovem e o socioeducador. 

 

4.2 O Adolescente, o capitalismo e a violência 

 

Tendo como lógica em sua gênese o processo de individualização, o capitalismo 

valoriza bens em detrimento a vida das pessoas. É em meio a essa lógica que o 

indivíduo é estimulado a possuir o máximo possível de bens, consequentemente se 

inserir numa lógica que cada vez mais o que estar em questão é o consumo. 

 

Diante desse contexto, o adolescente como parcela da malha populacional social, 

sofre influências desse sistema. Seja pelo desejo de consumo, como a busca por um 

status que o convida a participar da lógica capital. É nessa sociedade arquitetada e 

administrada pelo capital que, segundo Chaves (2007), esse modelo existe e convida a 

todos a participarem dessa lógica. Sendo assim, o jovem como integrado à sociedade 

numa perspectiva macro, acaba que respondendo a lógica vigente, como afirma Marisa 

Feffermann (2006) apud. Vieira (2012), respondem e funcionam como um perfeito 

espelho da sociedade que muitas vezes os rejeitam.  

 

Com isso, frente ao processo de diferenciação entre indivíduos, que de alguma 

forma ocorre acentuando um grande abismo entre os grupos no meio social, a situação 
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do adolescente diante dessa sociedade uniformizada, poucas vezes oferecem condições 

outras para o jovem tornar-se singular. Tal reflexão se encontra diretamente com o 

pensamento de Gauer (2010) que explica que o contexto atual contemporâneo em 

paralelo ao consumo estabelece no social um desejo pelo consumo e poder. 

Impulsionado por propagandas e poucas ações de políticas públicas para a juventude, o 

adolescente, sem distinguir a relação estreita entre a sociedade e o consumo, está 

mergulhado nessa matriz monetária e violenta. 

 

Sabemos que a lógica do consumo não é responsável unicamente pelos atos 

infracionais cometido pelos adolescentes, pois questões familiares e sociais interferem 

sobre a maneira que o jovem lida com a realidade, bem como as práticas ilícitas que 

configura o cerne das penalizações dos atos infracionais da juventude.   

 

Sobre adolescentes e essa relação com o capital, Spitz afirma: 

 

Neste mundo materialista e capitalista em que vivemos, o 

dinheiro é citado a cada instante e por todos os meios de 

comunicação. O indivíduo é valorizado pelo que possui, o 

destaque vai para as pessoas que conseguiram ganhar dinheiro e 

ostentam sua riqueza. Em uma idade em que não temos 

dinheiro, mas muitos desejos materiais, isto se torna um 

verdadeiro problema. (SPITZ, 1994, p.206) 

 

A partir dessa ideia de consumo, percebemos que o adolescente para resolução e 

afirmação de existência cotidiana, reproduz a mesma violência que a sociedade 

capitalista exerce sobre ele. Não é dizer que para os atos infracionais, como bem 

havíamos falado, a causa seja a relação capital, mais que essa lógica, se a 

reconfigurarmos numa exterioridade humana, demarca na juventude outra narrativa 

discursiva, que consideramos aqui como violenta.  

 

Sabemos que existem uma polissemia discursiva (RODRIGUES, 2012) e várias 

formas de conceber atos de violência(s) (física, psicológica, simbólica, as violências, 

mas, segundo Minayo (1997): que leva em consideração que a violência consiste em 

ações humanas de indivíduos e grupos que impacta a vida do sujeito, identificamos 

também que o capitalismo constitui no adolescente em conflito com a lei uma forte 

violência. 
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Daí, para não cairmos numa negatividade, exterioridade e homogeneização a 

respeito dos principais discursos sobre a violência, segundo o Rifiotis (1997, 1999) 

apud. Rodrigues (2012), é importantíssimos problematizarmos primeiro que tipo de 

dispositivos violentos estão inseridos no cotidiano do jovem em conflito da lei; perceber 

como a violência é entendida para o adolescente em si, entre outros exemplos, para 

depois entendermos a “violência” praticada por eles. Não entendamos de forma 

categorizada essa análise, mais sim, perceber ela numa ideia ampliada a questão a ponto 

de ver quais indicadores sociais se faz necessário para analisar criticamente e, não 

reproduzir um discurso hegemônico que o jovem que está em conflito com a lei é 

violento, causa violência. Pois a violência é um terreno complexo que abrangem 

inúmeros fenômenos, atitudes, relações, formas de interpretar a violência. 

Justiça restaurativa 

 

5. REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO 

 

A Faculdade Nordeste – Fanor/DeVry Brasil instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), em 2009 é autorizada a lançar alguns cursos de 

graduação em seu processo de reformulação e ampliação de sua oferta no campo 

educacional.  

 

Tendo como objetivo principal preparar os alunos para que possam atingir seus 

objetivos educacionais e de carreira, a Fanor/Devry dentro das diversas exigências do 

Plano Nacional de Educação (PNE) oferece o Curso de Graduação em Psicologia, 

visando atender ao contingente latente e específico de profissionais que almejam uma 

formação de nível superior na área da Psicologia no Ceará.  

 

De acordo com o PPC o curso de Psicologia tem como objetivo geral formar o 

Psicólogo/a para o exercício de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, 

com percepção crítica da realidade social, econômica, política e cultural para 

desenvolver atividades técnico-científicas nas diversas áreas de atuação: Clínica; 

Organizacional e do Trabalho; Hospitalar; Escolar/Educacional e Jurídica.  
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Frente à elaboração de um curso que atenda as exigências da legislação 

brasileira, bem como a diretrizes norteadoras de seus interesses educacionais, o Curso 

de Psicologia Fanor/DeVry tem como Ênfases Curriculares em seu projeto duas 

matrizes. Uma é chamada como Psicologia, Sociedade Civil e Direitos Humanos e a 

outra Psicologia, Instituições e Culturas. Além disso, essas duas ênfases se dividem em 

quatro eixos: Violação que se desdobra em Clínica de Direitos Humanos; Cidadania 

com ordenamento na Clínica Ampliada; Saúde que foca na Clínica de Psicoterapias e; 

Estética que esta voltada para a Clínica Institucional. Como o Gráfico: 

 

Conforme as duas grandes Ênfases que o Curso em Psicologia da Fanor/DeVry 

possui, gostaria de levantar algumas considerações sobre a Ênfase Psicologia, Sociedade 

Civil e Direitos Humanos, seja por pensar o estágio e meu percurso acadêmico dentro 

dela, bem como pensar a psicologia no campo dos Direitos Humanos. 

 

5.1 Reflexões sobre a Ênfase: Psicologia, Sociedade Civil e Direitos 

Humanos 

 

Visando proporcionar uma Graduação em Psicologia que esteja em consonância 

à base técnica da Educação do Ensino Superior e em conformidade as Políticas 

Educacionais, a construção das Ênfases Curriculares são capazes de mobilizar aspectos 

organizativos e políticos norteadores de uma prática estudantil e futuramente como 

profissional.  

 

Por ter um arcabouço conceitual-metodológico que desloque o estudante ao 

engajamento ético-político a fim de responder à comunidade local/regional, a ênfase 
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circunda como sendo um alicerce diante dos cenários de poder com os quais se depara o 

estudante/profissional.  

 

Pois bem, pautado num conjunto de fatores, bem como de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Psicologia e na 

Resolução CNE/CES Nº 5/2011, publicadas no Diário Oficial da União, de 16 de março 

de 2011, em seu artigo 10, estabeleceu-se como orientação fundamental no Curso de 

Psicologia a seguinte tradução: Ênfases como sendo enquadramento de cunho teórico-

político que se sobressai em dado contexto de análises; e as Áreas, como delimitação de 

cunho técnico-profissional que aponta uma prática, procedimento, local de atuação, 

dentre outros. 

 

Com isso, a Ênfase: Psicologia, Sociedade Civil e Direitos Humanos, 

atualmente, busca refletir seus pressupostos em torno dos elementos que constituem, 

asseguram ou ameaçam a Dignidade. Tendo dentro de seu cerne dois eixos e de duas 

linhas de ação assegurando o campo da Dignidade. Os eixos são Conflito e Cidadania e 

as linhas de ação são Clínica de Direitos Humanos e Clínica Ampliada. Ressalta que 

dentro das linhas de ação, ainda se desdobra mais dois campos como finalidade técnica 

política que são: Conflito (Violência Doméstica e Normatividades Afetivo-Sexuais) e 

Cidadania (Atenção terciária e Promoção de saúde). Desse modo, observa-se a seguinte 

ilustração: 
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Logo, dentro da Ênfase Curricular, mais especificamente dentro da diretriz do 

Eixo do Conflito, gostaria de fazer jus ao título desse tópico do relatório para refletir 

sobre alguns pontos.  

 

Mas afinal, o que tem haver refletir sobre essa ênfase? O que tem haver desenhar 

uma formação em Psicologia a partir desse fio condutor que sustenta uma graduação? 

Em outras palavras, que tem a ver a Ênfase: Psicologia, Sociedade Civil e Direitos 

Humanos, mais especificamente o Eixo do Conflito na minha trajetória estudantil? 

 

Quando se fala em refletir a formação, os Planos Políticos Pedagógicos, logo 

surge certa familiaridade no assunto. Nesse ponto em questão, designamos várias 

facetas na corrida reflexiva sobre a base de uma formação acadêmica. Ocorre é que aqui 

nesse dilema familiar existem ambiguidade e polissemias que aparentemente não tem 

relação alguma com a atuação profissional, mas se olharmos mais de perto se percebe 

que dissipa de sua redoma uma série de problemáticas que requerem uma verticalização 

reflexiva. Ou seja, de acordo com Hamilton (1992), desde o século XVI e inicio do 

XVII os termos currículos, cursos e projetos pedagógicos são usados como ferramentas 

capazes de tornar mais eficiente a escolarização nas universidades. 

 

Conforme Veiga-Neto (2009) apud. Gilddens (1991), hoje, nossa sociedade 

baseia sua reflexividade curricular como mecanismo de expertise e sistemas peritos. 

Ora, se levarmos a cabo, a programação de um curso enquanto fabricação de uma 

sociedade moderna disciplinar, pauta no estudante modos de pensar/fazer sua profissão 

com lentes programadas e relativas a uma construção maior. 

 

Em termos práticos, considerar um plano político pedagógico como um caminho 

que o estudante trilha no seu percurso é levar em consideração que em determinados 

pontos dessa trajetória, a própria formação lhe ofereça subsídios para perceber quais os 

obstáculos, caminhos outros existem na trajetória.  

 

No âmbito desse olhar atento, percebe-se que na Ênfase: Psicologia, Sociedade 

Civil e Direitos Humanos, existem algumas pautas que devem ser problematizadas com 

maior profundidade. Desde o que se entende por Dignidade, pois no PPC do Curso de 
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Psicologia não se evidencia o que é entendido por Dignidade, como que considerações 

foram necessárias para ter essa palavra como base curricular da ênfase em questão.  

 

Outro ponto que chama atenção é sobre o Eixo do Conflito, mais 

especificamente sobre o ordenamento da escolha político técnico de sua construção. 

Percebe-se que na nossa atual conjuntura política brasileira temas e tensionamentos 

sociais devam ser pactuados pelas esferas institucionais, sejam elas macro ou micro 

político, mas considerar como Violência Doméstica a que se deva ser mais frisada, é 

desconsiderar lutas de atrizes e atores na luta por reconhecimentos sociais e garantia de 

direitos. O que quero frisar é que possibilitar uma maior abrangência na formação 

acadêmica a partir da terminologia e polissemia das Violências, de suas várias 

ramificações, é garantir ao estudante um leque de olhares e condições de reflexão e 

atuação profissional na atenção a pessoa que sofre violência. Sem falar que garantiria ao 

mesmo conhecer estruturas de funcionamento e organização política que vise uma 

sociedade que garanta direitos sociais. Porque embora esse determinante tenha diversas 

definições e tipologias, deixamos de notar as camadas finas sociais de pessoas que 

sofrem constantemente atos de violência e não garantia dos seus direitos. 

 

Outro fator ainda que mereça um olhar atento na dimensão curricular da ênfase é 

a dimensão técnico-política da Normatividade afetivo-sexuais. Pressuponho um olhar 

mais atendo, devido perceber que estamos muitas vezes numa maquinaria discursiva, na 

qual, não nos damos conta de que estamos produzindo com as palavras. Que aqui, além 

do cunho escrito que há no projeto pedagógico do curso, possui um caráter de formação 

do estudante em psicologia. 

 

 A saber, o que são normatividade afetivo-sexuais? Dentre as várias formas que 

criamos e nos constituímos, seja no modo de sermos homens, mulheres, travestis, 

transexuais, gays, o que quer que seja, acredito que seria interessante sairmos de 

algumas caixas e ampliarmos nossa dimensão técnico político e encarar 

normatividade(s) como uma matriz singular e ética na qual possui diversos modos de 

operar e pensar. O que quero dizer é que normatividades, que aqui já coloco no plural, 

são estratos da relação saber/poder que altera pontos de vistas sociais e implica numa 

construção subjetiva (FOUCAULT, 1993). Ou seja, dentro de uma conjunção peculiar 

de uma conjuntura didático-pedagógica se pode notar que não problematizar acerca do 
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que produzimos, faz com que caímos num vasto conjunto de ações que configura um 

olhar social reduzido e sem intensificação nas relações que construímos. Logo, não 

reduzir o caráter polissêmico e o olhar para os desdobramentos das normatividades, é 

gerar novas concepções na norma, no sentido de ampliação frente ao fluxo da vida. Não 

é reduzir normatividade somente no campo afetivo-sexual, mas admitir existir formas de 

reoperarmos inovações acerca de tal concepção.  

 

Ainda nos pontos que devam ser mais bem olhados, pensar numa Clínica em 

Direitos Humanos é outro grande desafio. Em pesquisas bibliográficas, não existem 

sistematizações realizadas sobre tal proposição, ou seja, embora não exista nada 

catalogado em bancos de dados de pesquisas acadêmicas, aqui reside um desafio aos 

estudantes inseridos nessa ênfase. Pensar uma atuação profissional no campo dos 

direitos humanos a partir de psicologia, é pensar numa prática ética-política implicada 

na garantia de direitos e na problematização dos mesmos. Não é levar em considerações 

os direitos humanos como premissa mor do olhar profissional da psicologia, mas 

juntamente com que se propõe a trabalhar, refletir se a reconhecimento do outro nesses 

direitos e deveres, pois não se ater a isso, poderemos cair numa atuação neo-facista e 

neo-colonizadora.  

 

Compreendo como sendo importante fazer esse tensionamentos porque nos 

ajudam a entender quais representações são produzidas na nossa atuação profissional 

enquanto psicólogos ou futuros. Trata-se de rebater diretrizes hegemônicas não 

reflexivas que dão lugar muitas vezes a profissionais não críticos e passivos em no 

rebanho psicologizante não crítico. Em qualquer caso, o que acontece é que nesse 

rebanho o estudante não vai se atendo no emaranhado instituído e pautando uma prática 

narrada no julgamento e na trajetória fechada, pouco reflexiva.  
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6. MOMENTO AVALIATIVO E EXPERIENCIAL 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós 

perdemos completamente o mundo, nos 

desapossaram dele. Acreditar no mundo significa 

principalmente suscitar acontecimentos, mesmo 

pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar 

novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou 

volumes reduzidos. (DELEUZE, 1992, p.18). 

 

Com o caráter de aqui discorrer sobre as derradeiras reflexões tiradas durante e o 

após os momentos de supervisão e grupo de estudo, desenvolvo uma escrita que tem a 

característica de dançar a ponto de fazer linhas e palavras fluídas dialogarem, opto em 

lançar meu corpo no fluxo vital e escrever reflexões que se movimentem no espaço 

branco dessas folhas que seguem, pois apesar de serem opacas, pôde revelar flores que 

remeteu aos encontros realizados no processo de ensino-aprendizagem do Estágio 

Supervisionado Específico II, tal qual possibilitou outros rearranjos na construção de 

conhecimento e numa futura inserção profissional. 

 

Percebo que na enunciação das palavras a realidade se constitui de várias 

formas. Segundo reflexões de Marie-France Dépéche
 
(apud BENTO, 2009) 

“
[...] a 

linguagem é uma criadora de realidades [...]”. Logo, discorro sobre a experiência 

utilizando a linguagem poética fluída como sendo a encontrada para traduzir mais 

fielmente os encontros e partilhas vivenciadas com o grupo de estagiários e a 

supervisora. 

 

O processo do estágio foi muito significativo, desde o desenho metodológico 

cartografado que elaboramos coletivamente, pois foi dado pela supervisora a 

oportunidade de fazermos os momentos em sala que, diga-se de passagem, foi um 

desafio assumido com excelência por uma professora recém chegada na instituição,  até 

a forma da condução coletiva da supervisora em momentos delicados, o percurso do 

próprio estágio que tinha pessoas com diversos olhares e posições distintas sobre a 

ênfase, a temática que nos enlaçava, foi rico no que se refere a esfera do ensino e 

aprendizagem.  

 

Ao se referir a participação do grupo em si, esse que aqui consiste em um 

todo/raiz, onde não há diferenciação entre estudantes e supervisão, foi um ponto 
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notório. O grupo de estagiários era muito heterogêneo. Foram criadas três duplas, cada 

grupo estava em uma casa que tinha o adolescente em como sujeito ativo, na qual essas 

casas respondiam a várias demandas particulares. Ao todo se totalizava que duas das 

casas que o grupo estava correspondia a um sistema fechado e uma de semiliberdade. 

 

No tocante da supervisão, a supervisora que mesmo tendo uma trajetória maior 

frente aos alunos, sempre estava conosco e se dispôs a embarcar e encarar que o 

processo de ensino-aprendizagem não possuía uma hierarquização propriamente dita, 

mais sim que todas e todos estão sempre em processo de aprendizagem. Tal que nas 

suas colocações, foram muito ricos, seja as colocações propriamente ditas, como a 

abertura a pensarmos sobre os casos. Devido a sua inserção e imersão no território onde 

os adolescentes estão cumprindo medidas, seu olhar seja para os projetos de 

intervenções, como de colocações no próprio equipamento, foram importantíssimas.  

 

Nas horas das reflexões teóricas acerca das leituras colocadas pela supervisora e 

trazidas também pelos estagiários, o grupo se demostrou muito participativo e 

problematizador. Eis o motivo pelo qual, através de leituras outras que o grupo possui, 

algumas terminologias, colocações cristalizadas sobre a realidade dos adolescentes, 

foram colocadas em questão. 

 

Se referindo à participação dos estagiários nas atividades nas casas distintas até 

os momentos em sala de aula, percebo que foi a partir da experiência que tinha consigo 

e com o outro, que a troca se dava. O grupo se dispôs a trabalhar juntos e pensar a 

realidade dos adolescentes de maneira única. Houve uma construção amiga coletiva, 

construção essa que ao mesmo tempo de ser integradora, era formativa, tal que o 

conhecimento vivido no estágio abrangeu por inteiro o coletivo, logo foi através desse 

doar-se que nos permitimos “[...] a captar o modo através do qual uma pessoa organiza 

seus pensamentos, ações, energias, valores, dando forma à sua identidade.“ (Moita, 

1992). 

 

Através das narrativas na sala e até mesmo nas discussões dos textos trazidos e 

nas supervisões, construímos sentidos para o pensar/fazer a vida, que muito além da 

obrigatoriedade da disciplina acadêmica, nos constituímos enquanto sujeito-atores-

atrizes da história da primeira turma de estudantes formados na Ênfase Curricular 
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Sociedade Civil e Direitos Humanos da FANOR/DeVry, ou seja, ao nos deparamos com 

o relado das pessoas do grupo, algo nos perpassava e de alguma forma nos constituía 

também como parcela na relação pessoal com o outro, ocasionando um aceleração do 

próprio crescimento pessoal, como afirma Carl Rogers: 

 

”[...] quando o que estou vivenciando num determinado 

momento está presente em minha consciência e quando o que 

está presente em minha consciência está presente em minha 

comunicação, então cada um desses três níveis está 

emparelhado”. (ROGERS, 1983, p. 09). 

 

Partindo do pensamento da ideia de presença (CAVALCANTE et. al, 2013) e 

comunicação que Rogers aborda, como o encontro pessoal, se tornou mútuo e 

verdadeiro o vinculo criado por todas e todos presentes no Estágio Supervisionado 

Específico II. 

 

Não posso deixar de frisar que o estágio em si possibilitou um grau de 

implicação social muito grande no grupo, eis o motivo pelo qual, por alguns de nós nos 

dividirmos em algumas disciplinas, percebo nos trabalhos apresentados em sala o que 

vinha à tona eram discussões que envolviam os adolescentes que estão cumprindo 

medidas. Dai percebo que quando trocávamos conhecimentos com os alunos da 

instituição de modo geral, havia certa fragilidade de olhar para essa temática tão pouco 

vista no nível acadêmico e pouco pautada na sociedade de modo geral. 

 

Sendo assim, nesse movimento de sensibilidade e participação, aponto que 

quando se refere à articulação entre Psicologia, Direitos Humanos e Formação, tendo 

em vista que o grupo serão os primeiros psicólogos a se formarem no Estado do Ceará a 

partir da Ênfase Sociedade Civil e Direitos Humanos, a verdade é que temos de 

entender as nuances entre a Psicologia e os Direitos Humanos baseados numa produção 

operacionalizada via sociedade e não dentro de uma ótica institucionalizada, em que a 

lei e repartições estão ligadas a um sistema de poder que induz e produz 

comportamentos sustentados numa perspectiva associada à norma. 

 

Com isso, acreditamos que pensar nas relações existentes entre o campo da 

Psicologia e Direitos Humanos é também problematizar a formação estudantil, pois tal 
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experiência produz e articula interações de conhecimentos e saberes entre sociedade e 

universidade. O que se percebe é uma postura negligenciadora de ações voltadas para o 

social, para políticas públicas e para os Direitos Humanos, ou seja, adotam uma postura 

majoritariamente clínica e normativa com uma ética que tem o caráter não de colocar a 

Psicologia como uma prática que repensa sua utilidade e efetividade, mais como um 

bloco concreto que homogeneíza condutas e olhares disciplinares sobre os direitos 

humanos, funcionando assim numa lógica formativa perversa.   

 

Refletir a formação em Psicologia a partir de um olhar ético-político e com 

ênfase em Direitos Humanos é problematizar as questões referentes ao poder 

disciplinar, biopoder e produção de subjetividades. Nesse sentido, uma reflexão que 

esteja além do caráter de produção de psicólogos técnicos e a-criticos que se orienta em 

um território metodológico que o que sustenta são normalizações e esquadrinhamento 

de ações humanas. Pensar uma formação que garanta ao estudante de Psicologia um 

comprometimento social e que questiona que tipo de sociedades estamos inseridos e, 

qual olhar os direitos humanos está sendo comungado na formação, haja vista ser um 

criativo e questionador agente que problematiza verdades e se deixa afetar pela dúvida, 

pelo complexo, possibilitando assim, uma constante maquinaria sensível de 

reprocessamento de si e do mundo. Se deixar invadir com a indagação foucaltiana, 

como nos facilita NORTE et. al (2010). 

 

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a 

aquisição de conhecimento e não, de certa maneira, e tanto 

quanto possível o descaminho daquele que conhece? Existem 

momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar 

diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do 

que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. 

(FOUCAULT, 1984: 13)  

 

Ao invés de deixar verdades e sim semear possibilidades na construção e 

reconstrução do exercício da psicologia nos direitos humanos seja, através da 

pluralidade atual que estamos inseridos, possamos ter como principal aspecto os modos 

distintos e diversos de ser/ver o mundo.  

 

Pensar numa atuação em direitos humanos é fazer jus a uma marcação territorial 

e sensível contextualizada e sólida, onde o psicólogo e o sujeito possuem uma 
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horizontalidade a tal ponto que cada um possua olhares distintos e engajamentos 

diferenciados sobre determinado aspecto e situação no cotidiano, mais que além de 

compartilharem da experiência comum de estarem em problematizar a relação criada, 

apostam numa relação ética. É criar uma atuação profissional que tenha uma nova 

temporalidade, que ao mesmo tempo de repensar e criar modos outros de viver, não 

assujeita e nem subjuga a vida, pelo contrário, a torna como centro-ação que escreve nos 

envolvidos linhas de fuga autopoiéticas e devires-minoritários. É de alguma forma gerar 

um fluxo-momento em que o entre da relação torne-se o vazio aonde possamos 

depositar a esperança, segundo Agamben apud. Pelbart (2013) e onde cogitaremos sobre 

o eu dissolvido em que singularidades são pré-individuais, podendo ser uma ação-vida 

que escorre, deserta e erra (DELEUZE, 2006).  

 

Atuar a partir dos direitos humanos é possibilitar uma inserção ética que saiba 

lidar com a diferença e não pelos dilemas encarnados da Psicologia e dos direitos 

humanos, mais uma que não se subordina a uma lógica predicativa, mais sim de 

predicado, como afirma Garcia (2010). Sendo o predicativo entendido não como 

universal, mais como singular e que é permeado pelo território (subjetivo, discursivo, 

físico, sócio-comunitário) e pelo coletivo (que se configura dentro da dimensão 

territorial e não como universalidade). Sendo assim, talvez seja no vínculo, numa ética 

de aproximação que problematizamos cada vez mais a utilização dos direitos humanos e 

as formas de aplica-las aos modos distintos que as pessoas têm de ser e estar na vida. 

 

Por fim, do ponto de vista da autoavaliação desse percurso, considero que a 

oportunidade de dispor de um espaço/momento na qual presencio e sou ao mesmo 

tempo o coletivo, que por sinal assume a responsabilização de pensar/fazer psicologia, 

sem dúvida foi poder ter acesso a experiências que me faz pensar que sempre se faz 

necessário estar cada vez mais inteiro e aberto aos processos que a vida nos 

proporciona, reflete.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Arantes (2009), atividades interventivas com os adolescentes é repleta 

de complexidade, seja pela relação com os direitos que lhes asseguram quanto pelas 

dificuldades de trabalhar no campo do respeito, do cuidado e da singularização que 
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envolve o jovem. E se tratando da área que é permeado o caráter jurídico, social e 

político, temos um enorme desafio. Ao tratarmos da articulação do adolescente com o 

campo socioeducativo, segundo Vicentin (2010), não podemos ficar somente na matriz 

da reafirmação e garantias de direitos, sob o risco que o campo jurídico, que no caso 

reduz os modos de viver, pois podemos colocar em questão o outro polo que é a 

singularidade do jovem, o seu modo particular de olhar e viver o mundo. 

 

Sendo assim, se faz necessário articularmos os direitos humanos com a defesa 

singular dos processos ativos das vidas dos jovens. Em outras palavras é afirmar, 

segundo Pelbart (2000) que:  

 

Não basta pensar a vida como uma instância isolada das suas 

formas produzidas, atrelada apenas a um Estado protetor do 

direito à vida, dessa vida pensada como um fato e separada das 

formas que ela reveste. Por isso seria preciso que a ideia de 

cidadão, ou de homem, ou de direitos humanos sofresse um 

alargamento em direção a toda essa variação de formas de vida 

de que uma biopolítica deveria poder encarregar-se (p.28).     

 

Com isso, trata-se de reafirmamos o compromisso ético nas relações 

estabelecidas com os adolescentes. É na base dos discursos e produção de sentido 

compartilhado que devemos potencializar o espaço de reflexão sobre os determinantes 

sociais que existe na relação jovem em conflito com a lei e a sociedade civil e 

institucional. Pois em meio a um exercício que acreditamos estar trabalhando em prol 

do jovem, estamos muitas vezes potencializando violações e os componentes sociais 

que restringem formas outras de se relacionar com o adolescente, como de eles próprios 

perceberem a dimensão sensível e particular. Claro que não é deixar de lado a 

instabilidade e conflitiva dos atos infracionais que o jovem protagoniza, mais dar lugar 

a formas de resistência que forje o jovem a elaborar modos outros de existir. 

 

Se tratando do campo socioeducativo acreditamos que temos de repensar as 

tecnologias coercivas pautadas nas ações pedagógicas. Evitar utilizar práticas educativas 

a favor de uma criminalização subjetiva, como aquela que o jovem não pode cometer 

determinada atitude se não será penalizado sem poder se justificar. Buscar identificar 

quais forças atua seja no sistema socioeducativo, como no interior de nossa sociedade é 
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permitir desenvolver saberes outros que colaborem para a redução da estigmatização e 

aprisionamento subjetivo dos jovens.  
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ANEXOS 

(Anexo I) 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Data Atividade Tema 

16/04 Atividade Temática I A sociedade que temos e a 

sociedade que queremos! 

23/04 Atividade Temática II O que precisamos fazer para 

construir a realidade que 

queremos? 

30/04 

Atividade Temática III 

Sociedade ocupa as mídias 

sociais I  

07/05 

Atividade Temática IV 

Sociedade ocupa as mídias 

sociais II  

14/05 

Atividade Temática V 

Sociedade ocupa as mídias 

sociais III  

21/05 

Atividade Temática VI 

A importância do vínculo nas 

relações na construção social I 

28/05 Atividade Temática VII A importância do vínculo nas 

relações na construção social II  

11/06 Atividade Temática VIII O colocar-se no lugar do outro na 

construção cotidiana 

 

 

18/06 

Atividade Temática IX 

Avaliação Final 

 

Atividade de Encerramento 

Roda de Encerramento com os 

jovens, Célia, Isadora e 

Educadores 
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  (Anexo II) 

ROTEIRO DE SISTEMATIZAÇÃO 

Wellington Gadelha Farias Junior 

Estágio Supervisionado Especifico II Data:           /              / 2015 

1.O que foi feito? 

 

Onde se realizou a atividade? 

Quem e quantas participaram? 

Duração da atividade:  

Breve descrição da atividade 

2.Se a atividade tinha sido programada previamente  

Objetivos pré-definidos 

2.1Resultados alcançados:  

Em relação aos objetivos 

Não previstos  

3. Se a atividade não havia sido programada previamente 

Como e porque se decidiu realiza-la ou participar dela 

Resultados alcançados 

4.Impressões ou observações sobre a atividade 

 

5.Documentos de referência (planos, transcrições, programa, material utilizado...) 

 

 


