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Resumo:  

Este relato de experiência é resultado da Prática como Componente Curricular (PCC), 

parte integrante da disciplina de Educação Inclusiva do curso de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Concórdia. A prática aqui descrita 

é aliada à prática de leitura e tem por objetivo relatar o contato com adolescentes em 

conflito com a lei sob medida socioeducativa, expondo relações de produção empírica a 

respeito de produção matemática e de interpretação em prática multidisciplinar. Essas 

atividades ocorreram em novembro de 2013, no Centro de Atendimento Socioeducativo 

Provisório – CASEP de Concórdia/SC.   

 

Palavras-chave: Inclusão social; medida socioeducativa; matemática; 

interdisciplinaridade; leitura.  

1. Introdução  

O presente relato de experiência é resultado da aplicação da Prática como 

Componente Curricular (PCC) da disciplina de Educação Inclusiva do curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Catarinense – Câmpus Concórdia. A atividade matemática relatada está aliada com a 
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prática de leitura, cujo objetivo foi conhecer o funcionamento do sistema educativo 

presente e analisar a proposta de inclusão dentro da medida socioeducativa na unidade. As 

aplicações ocorreram em novembro de 2013 no Centro de Atendimento Socioeducativo 

Provisório – CASEP de Concórdia/SC. 

O CASEP é um órgão da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa 

Catarina responsável pela internação de adolescentes em conflito com a lei. É de 

responsabilidade estatal, sendo administrado pela Associação Comunitária Renovação e 

Integração da Família (ACRIF) através de um convênio firmado.  

Para a escrita da PCC foram realizadas duas observações participativas (10h), 

ambas com aplicações. As observações foram realizadas nos dias 01 e 22 de novembro de 

2013, sendo o presente relato referente às percepções da primeira atividade realizada. 

O trabalho foi desenvolvido em parceria; entre os acadêmicos e os técnicos da 

instituição. Práticas conciliadoras entre Comunidade e CASEP são comuns à instituição, 

que possui convênios e parcerias com voluntários para a aplicação de projetos, em 

conformidade com a proposta do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE.  

 

Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que 

envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, 

os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas 

e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. 

(BRASIL, 2012) 

 

Além das atividades realizadas em parceria, entre CASEP e Comunidade, existe o 

vínculo entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado de Segurança 

Pública para atendimento de Educação de Jovens e Adultos - EJA dos adolescentes 

infratores, em cumprimento com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Para a prática realizada, utilizaram-se os preceitos pedagógicos de Paulo Freire, 

tendo assim, um embasamento com a pedagogia da autonomia. 
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2. Integrando e conhecendo os adolescentes 

A aplicação da Observação Participativa ocorreu com os adolescentes em medida 

socioeducativa do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório - CASEP no dia 01 

de novembro de 2013, das 14h às 17h, com base no Capítulo Nove
1
 do livro “O Menino do 

Dedo Verde” (DRUON).  

Estavam presentes na data três adolescentes, juntando-se à atividade mais dois, 

chegados de atendimento externo pelos técnicos, totalizando cinco adolescentes na oficina. 

Participaram interinamente da atividade, um técnico, representado pela psicóloga e dois 

educadores
2
, assim como ambos os acadêmicos.  

A aplicação esteve de acordo com os parâmetros institucionais da atividade paralela 

de leitura, tendo sido demarcada em três momentos distintos, dadas por um motivador 

inicial (atividade dinâmica desenvolvida individualmente ou em grupo para gerar interesse 

ao grupo), uma atividade laboral (atividade de desenvolvimento conceitual ou motor) e o 

processo de socialização da atividade (atividade de interação social das informações 

mediadas e adquiridas durante o processo).  

Ao início da atividade (motivador inicial), desenvolveu-se uma dinâmica para 

enturmar o grupo de trabalho. A dinâmica requeria que cada participante escrevesse em um 

papel, o carro com que os colegas da sala se pareciam. Participaram dessa dinâmica todo o 

grupo presente no CASEP, incluindo técnicos, educadores, coordenador, cozinheira, os 

autores do presente relato e adolescentes. 

Depois de escrito no papel o nome do integrante e o automóvel, os participantes 

foram levados a socializar a atividade e justificar o porquê cada indivíduo se parecia com o 

automóvel escolhido. A atividade demorou cerca de uma hora, tendo sido bem conduzida. 

Após, foi proposto um momento de descontração para os adolescentes e demais 

participantes, unindo o grupo. 

Os adolescentes participaram sem muitas restrições do proposto para aquele 

momento, apesar de existirem falas entre os adolescentes de que a atividade seria realizada 

                                                
1

 “Capítulo 9 - No qual os sábios nada descobrem, mas o próprio Tistu faz uma descoberta”. Neste 

Capítulo, o autor Maurice Druon busca discutir relações entre a ciência, cientistas e sua utilidade para a 

humanidade. O trabalho com o texto é dado pelo estabelecimento do projeto de desenvolvimento de leitura, 

que parte da leitura do livro “O Menino do Dedo Verde” para trabalhos interdisciplinares e de Inclusão, 

dentro do qual se propôs a prática. 
2
  Educador dentro do SINASE é o profissional também chamado de monitor, que é responsável pela 

garantia do trabalho comportamental como mantenedor da ordem. 
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de qualquer modo, ou pelo desconhecimento ou pelo desinteresse no trabalho. Assim, a 

atividade se desenvolveu sem muita resistência e com ampla participação dos integrantes. 

3. Mediando a atividade matemática com os adolescentes 

Após a atividade de motivação e integração inicial, propôs-se que os adolescentes e 

educadores construíssem um tangram. Os adolescentes riscaram o molde da atividade em 

papel emborrachado, medindo-o com a régua. O intuito da produção do tangram é observar 

a integração dos adolescentes e sua capacidade de relacionar a matemática ao texto e à 

realidade. 

Durante as explicações que mediaram a atividade, alguns dos adolescentes se 

perderam nas explicações, não as compreendendo de um todo, apresentando dificuldades 

para acompanhar a atividade de recorte, mesura e desenho para construção do tangram, 

sendo necessário direcionar os atrasados, auxiliando-os individualmente.  

No ato de traçar a atividade, os adolescentes demonstraram dificuldades, fazendo 

com que acadêmicos e técnicos buscassem auxiliá-los. Percebeu-se a dificuldade dos 

adolescentes em relação à utilização da régua. Um dos adolescentes traçou 20 cm a partir 

do 1 cm da régua, somando assim, um quadrado com 19cm de lado. Buscou-se somar as 

medidas novamente, sendo que o adolescente do lado ajudava na atividade do colega. 

Nesse momento da atividade, retornaram de fora do CASEP, as duas técnicas e os 

educadores que haviam saído com outros dois adolescentes, totalizando cinco adolescentes 

para a realização da atividade proposta, além dos três educadores e três técnicos. Ambos os 

adolescentes foram encaminhados à tarefa. A psicóloga auxiliava um e a assistente social 

outro, a pedagoga se retirou da sala.  

Durante a atividade, por várias vezes, os alunos demonstravam sinais de desistência 

da atividade proposta. Ora por traços errados, ora por conflito com a atividade ou com os 

colegas. Ao desistir, ia se desenvolvendo uma atitude de negação para a própria capacidade 

de realização ou de simples realização da atividade. 

Quando se desenvolviam comportamentos negativos, desviava-se a atenção dos 

alunos, mudando de foco o assunto, ou retomando a atividade para os demais, isso os fazia 

retornar à atividade pela intervenção da percepção de grupo, que prosseguia normalmente. 

Os adolescentes que terminavam a atividade começavam a montar figuras com o 

tangram. No grupo, um dos adolescentes comentou que já havia visto uma criança, no 
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mesmo dia mais cedo, movimentando o tangram em atendimento psicológico fora do 

CASEP. 

Após os adolescentes terem terminado a atividade, demonstrou-se que a atividade 

perdeu o foco, isso porque os adolescentes não sabiam o que fazer com o material, que 

seria a montagem das figuras. Houve falas dos adolescentes que demonstravam o fato de 

eles não saberem, ou não conseguirem montar imagens com o material, esses adolescentes 

foram levados a produzir tentativas. 

 Respeito ao espaço do educando 

Durante a prática, um dos adolescentes buscava interferir na atividade do outro e 

não realizava a sua. Nesse sentido, buscou-se novamente levar este adolescente para a 

atividade dele, sem fazer menção imediata a esta situação. O adolescente questionava o 

papel dos colegas e profissionais, não questionava o seu papel, que já era combinado com 

os adolescentes dentro do espaço, que ao adolescente cabia buscar compreender e buscar 

sentido nas atividades. 

A prática recorrente dentro do espaço CASEP é a de respeito ao espaço do 

educando. Na negação da atividade, busca-se deixar o adolescente no espaço dele, na 

garantia de que não atrapalhe os demais. Essa atitude de não dar atenção ou valor a esses 

comportamentos, faz com que o adolescente perceba que os demais fazem a atividade, 

levando-o a iniciar a construção da sua. 

Em nenhuma hipótese se obriga a participação dos adolescentes. No entanto, cabe a 

cada um o conhecimento de seu espaço e papel dentro das atividades. Havendo 

interferência negativa sobre os demais, o adolescente é convidado a retornar a atividade. 

Essa tarefa de motivar o outro é explicada com maestria por Freire, quando afirma: 

 

Por isso é que, acrescento, quem tem o que dizer deve assumir o dever de 

motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, 

responda. É intolerável o direito que se dá a si mesmo o educador autoritário de 

comportar-se como proprietário da verdade de que se apossa e do tempo próprio, 

pois o tempo de quem escuta é o seu, o tempo de sua fala. Sua fala, por isso 

mesmo, se dá num espaço silenciado e não num espaço com ou sem silêncio. Ao 

contrário, o espaço do educador democrático, que aprende a falar escutando, é 

cortado pelo silêncio intermitente de quem, falando, cala para escutar a quem, 

silencioso, e não silenciado, fala. (FREIRE, 2002 p. 49) 
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Esse retorno à atividade pode ser encaminhado pelo elogio de um trabalho que está 

bem próximo ao adolescente, incentivando-o a produzir para receber um elogio, 

competitividade por estímulo comportamental, ou pelo convite à atividade e orientação do 

que deve ser feito. 

 Falhas e dificuldades do trabalho 

Percebeu-se nesse momento falhas na execução da atividade, a ausência de uma 

ordem clara, um comando de ação único, que conduz todos os adolescentes a fazerem o 

mesmo, ao mesmo tempo, dentro da capacidade de cada um. 

A atividade e a forma como estava sendo conduzida descuidou de seu público, isto 

é, não deu enfoque aos adolescentes nem aos técnicos, além de não observar a produção 

individual deles nesse momento. A atividade não estava planejada com início, meio e fim, 

ou seja, não se pensou em algo para fazer com o tangram depois de produzido. 

Apesar das negações ocorridas e da troca de enfoque, a dinâmica e a alternância do 

foco da atividade retomaram continuamente a objetividade da situação. Percebeu-se que 

durante a atividade ocorreram choques entre a linguagem utilizada e a dos adolescentes. 

Explorou-se nesse momento o nome das peças, suas quantias no jogo, e a área de cada 

uma. Após essas discussões, perguntou-se o que havia de leitura naquela atividade 

matemática. 

Os adolescentes, técnicos e autores demonstraram perceber que a matemática 

também envolve leitura, pois decodifica e descreve os ambientes, como o laboratório 

psicopedagógico (local onde se desenvolveu a atividade), e percebê-la matematicamente 

também é uma forma de leitura. Em seguida, após cerca de 2h de atividades, às 16 horas os 

adolescentes foram encaminhados para o intervalo.  

A leitura, entretanto, não deve ser entendida como a assimilação única e exclusiva 

para a escrita, pois toda forma de comunicação e linguagem pressupõe um processo de 

leitura. A leitura sucede diferentes modos e formas de compreender o mundo que nos cerca 

e, no caso de matemática, nos cabe fazer perceber que a matemática está a nossa volta. 

Freire, quando fala sobre leitura de mundo e senso crítico, coloca-nos: 

 

O intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, 

temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-

as de memória - não percebe, quando realmente existe, nenhuma relação entre o 
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que leu e o que vem ocorrendo no país, na sua cidade, no seu bairro. Repete o 

lido com precisão mas raramente ensaia algo pessoal. Fala bonito de dialética 

mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É como se os livros todos a cuja 

leitura dedica tempo parto nada devessem ter com realidade de seu mundo. A 

realidade com que eles têm que ver é a realidade idealizada de uma escola que 

vai virando cada vez mais um lado aí, desconectado do concreto.   

Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar 

mercadoria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me 

compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e cuja 

compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Ao ler não me acho 

no puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela produção apenas de 

seu autor ou de sua autora. Esta forma viciada de ler não tem nada de ver, por 

isso mesmo, com o pensar certo e com o ensinar certo. (FREIRE, 2002. p. 73) 

 

É importante aqui salientar que a relação entre leitura e matemática é importante 

colaborador para as práticas de leitura dentro do projeto que vem sendo desenvolvido no 

CASEP. É fundamental perceber que matemática também sucede um processo de 

alfabetização. As bases desse processo constroem valores de conhecimento futuro, de um 

saber inicial, que auxilia a construir uma nova perspectiva à leitura. 

Nesse sentido, matemática e leitura se demonstram intimamente ligados por um elo 

comum, ambas são formas de compreensão e entendimento do mundo, a matemática 

sucede um processo de leitura ligado à abstração da realidade e compreensão dela por meio 

de códigos.  

No término do intervalo, nos redirecionamos ao laboratório psicopedagógico, onde 

realizamos a leitura do capítulo nove do livro “O Menino do Dedo verde” (DRUON), que 

discute o papel dos cientistas no mundo, a função e a disfunção da ciência.  

Os adolescentes foram levados a perceberem relações matemáticas dentro daquele 

texto, o que aparentemente pareça ser difícil, mas não o é. Foram reconhecidos termos que 

indicavam quantidades, valores e quantias, pronomes, unidades. Além dessa percepção de 

escrita, buscaram-se relações entre o conteúdo do texto e a matemática. 

A matemática está diretamente ligada à ciência, uma vez que a ciência é criteriosa e 

dada pela sistematização matemática. No surgimento do método científico, liga-se o 

sentido de racionalismo intimamente à matemática, agregando que só é verdade aquilo que 

pode ser mensurado e comprovado por vias matemáticas. Além deste aspecto, a 

matemática é uma ciência.  

Ao longo do texto, Druon ao mesmo tempo em que tece uma crítica, demonstra 

ações matemáticas. Em seu texto, demonstram-se relações matemáticas abstratas, e através 
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delas, buscou-se incentivar os participantes da atividade a descobrir individualmente 

relações matemáticas.  

A apreensão dos signos matemáticos dentro do texto inicia-se pela relação das 

palavras com a matemática, ciência através da leitura conjunta e da análise individual. 

Analisando o sentido das frases, a opinião do autor e a impressão individual de cada um 

sobre o texto.  

 

A leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto que a mim se dá e 

a que me dou e cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. 

Ao ler não me acho no puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela 

produção apenas de seu autor ou de sua autora. (FREIRE, 2002. p. 15) 

 

Como o processo proposto é o de letramento, é preciso discutir também o sentido 

apresentado dentro do texto, sugerindo assim que, após a leitura houvesse breve discussão 

sobre as atividades (socialização), sobre o trecho do livro e sobre matemática e leitura, 

encerrando a atividade às 17 horas em ponto. 

 Avaliação processual da atividade 

As impressões tidas sobre esse encontro, por parte dos acadêmicos, dão-se pela 

divergência do estereótipo formado para o trabalho em medida socioeducativa e dos 

adolescentes que ali estão. Enquanto o comum é se esperar atitudes de resistência a 

atividades e de agressão ou violência, o grupo de adolescentes demonstrou-se participativo, 

organizado e respeitoso. 

Mesmo a atividade demonstrando uma série de falhas, salienta-se que o 

comportamento dos adolescentes para um desconhecido não é o esperado. O grupo é 

bastante unido e participativo, sendo que os adolescentes não demonstram grandes 

resistências ao trabalho ou pareçam oferecem riscos aos profissionais que ali trabalham 

com o processo socioeducativo, professores, técnicos e voluntários.  

Possuem sérias limitações, no que diz respeito a atividades que envolvem processos 

cognitivos, sendo a abstração pouco desenvolvida, exigindo-se grande ludicidade e 

concretização nas atividades que são propostas. Em nível matemático, pôde-se notar 

dificuldades desde as operações mais básicas até o uso de uma régua. 
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Em nível de geometria, denominam as figuras de forma básica, não reconhecendo 

de forma clara as relações de área propostas e não sabem denominar ou diferenciar figuras 

planas de tridimensionais ou paralelogramos de losangos. Demonstram dificuldades em 

raciocínio lógico e no desenvolvimento de pensamentos matemáticos abstratos.  

Após o encontro, buscou-se discutir as impressões e a avaliação do encontro entre 

os autores e técnicos presentes (psicóloga). Finalizando o encontro, determinou-se a 

próxima data para a observação participativa acerca das práticas de trabalho inclusivo em 

medida socioeducativa de caráter interdisciplinar.  

 Resultados da Experiência  

Ao longo das práticas de observação, pôde-se notar que apesar de complexa, é 

possível a realização de um trabalho multidisciplinar com matemática e leitura, além da 

importância de um trabalho quase que totalmente inclusivo, em uma realidade de exclusão 

em todos os sentidos. 

Os adolescentes são provenientes de realidade de vulnerabilidade social e 

apresentam, segundo laudos presentes na instituição, conjuntos de transtornos e 

deficiências cognitivas, demonstrando baixa produção de conteúdo abstrato. Nesse sentido, 

foi possível observar que o desenvolvimento de projetos que ativem a capacidade de 

abstração tem auxiliado os jovens e propiciado processos de inclusão dentro da instituição.  

 

Hoje, no Brasil, a ampla maioria dos adolescentes privados de liberdade é 

composta por excluídos sociais. Será impreciso afirmar que a miséria, a penúria 

de bens materiais, a falta de perspectivas causa o cometimento de atos 

infracionais. Porém, podemos concluir existir aí uma condição de 

vulnerabilidade. (CASTRO, 2002. p. 123) 

 

Ao incluir matemática nas atividades foi possível gerar um comparativo entre duas 

situações distintas, a abstração numérica e a abstração gerada por situações referentes à 

área de linguagens. Demonstra-se um desenvolvimento de linguagem e interação social, 

leitura e interpretação bem desenvolvidas, em relação a um processo de abstração 

matemática limitado.  
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Percebeu-se na prática realizada a importância de um planejamento flexível, mas 

minucioso, que releve possibilidades distintas de produção através da mesma atividade, 

isto é, uma atividade não deve se fechar e estar circunscrita sobre si mesma.  

Na atividade realizada com o tangram, houve a necessidade de se desenvolver 

práticas alternadas que se construíssem na possibilidade de erro ou de impossibilidade de 

determinados caminhos da atividade.  

Ao se realizar uma atividade, é preciso perceber se existe algum tipo de resistência 

a ela, demonstrando-se dentro do planejamento outros caminhos e possibilidades à 

construção da atividade, para eventuais falhas, como o desinteresse na atividade ou 

negação dela.   

Notou-se ainda que alternar as atividades em diferentes momentos auxilia no 

andamento da execução do plano, facilitando a participação, o interesse e a memorização 

do que foi proposto. Esses pressupostos contribuem para a aquisição do conteúdo 

trabalhado e oferece aos adolescentes a oportunidade de, por meio do conhecimento, 

humanizarem-se, inserirem-se no mundo globalizado. Assim, 

 

Freire adverte-nos para a necessidade de assumirmos uma postura vigilante 

contra todas as práticas de desumanização. Para tal o saber-fazer da auto reflexão 

crítica e o saber-ser da sabedoria exercitados, permanentemente, podem nos 

ajudar a fazer a necessária leitura crítica das verdadeiras causas da degradação 

humana e da razão de ser do discurso fatalista da globalização.  (OLIVEIRA,  in 

FREIRE, 2002. p. 5)  

 

Propiciar um processo de inclusão com os verdadeiros excluídos, dando-lhes acesso 

a processos interdisciplinares que contemplem a matemática e a leitura, é sem dúvida um 

desafio possível e que pode possibilitar e auxiliar no desenvolvimento de práticas 

socioeducativas e no desenvolvimento cognitivo dos adolescentes. 
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