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Resumo: Pessoas em situação de vulnerabilidade social vivenciam situações de exclusão, portanto faz se 

necessário que o atendimento a essa população busque estratégias que possam colaborar para a formação 

educativa e social, tornando-os partícipes do contexto de seu próprio desenvolvimento. Neste estudo, objetiva-se 

apresentar a escuta dos adolescentes como uma estratégia metodológica a ser empregada no trabalho pedagógico 

com crianças e adolescentes em situação de risco. Essa proposta dialógica é desenvolvida no Projeto 

Psicopedagógico Pró- Aprendizagem – PROA, que atende sujeitos com dificuldades de aprendizagem e que são 

encaminhados pelo poder judiciário para o cumprimento de medidas protetivas e socioeducativas. O referencial 

teórico que subsidia as reflexões sobre esse processo está pautado na obra “Pedagogia da Autonomia” de Paulo 

Freire (1996). A estratégia adotada,considerando as dificuldades individuais do aprendiz e a interatividade entre 

conteúdo e as relações sociais em que o adolescente está inserido, contribui para a criação de vínculo entre 

mediador/ aprendiz, possibilitando novos meios de se chegar até o objeto de aprendizagem. 
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PÚBLICO-ALVO 

Alunos e professores da educação básica, crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social e acadêmicos de licenciaturas. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 
Municípios da região dos Campos Gerais. 

 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
LALUPE/UEPG - Laboratório Lúdico Pedagógico, Bloco A do Campus Central da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Praça Santos Andrade - Centro, Ponta Grossa. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O baixo desempenho escolar, evasão, negligência familiar e repetências são comuns 

a uma parcela significativa de crianças e adolescentes em situação de risco social. Muitos 

deles estão a cumprir medidas socioeducativas, as quais são aplicáveis a adolescentes que 

cometem atos infracionais, como está previsto no art. 112 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), no entanto, esta medida apresenta caráter educativo ao 

invés de punitivo. Com relação ao baixo desempenho escolar, reprovações, evasão e 

dificuldades de aprendizagem, percebe-se que a realidade desses sujeitos interfere diretamente 

em seu aprendizado, pois muitos deles não se sentem pertencentes ao ambiente escolar, por 

não apresentam resultados compatíveis com esperado (HARTMANN; PISACCO, 2018). A 

escola é vista, desse modo, como ambiente de julgamento das ações cometidas por esses 

alunos e não de soluções para o que os acomete. Nesta perspectiva, destaca-se a necessidade 

do desenvolvimento de projetos que visem promover a melhoria da aprendizagem por meio de 

estratégias metodológicas que promovam a autonomia. Na perspectiva de Freire (1996), a 

grande tarefa do educador não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro de quem se 

espera uma resposta passiva; a inteligibilidade é comunicação e intercomunicação que se 

funde na dialogicidade. A opção por estratégias voltadas à escuta de crianças e adolescentes 
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no desenvolvimento de ações extensionistas, além de promover a autonomia, visa despertar a 

afetividade na relação mediador/aprendiz/conhecimento. Aos sujeitos vivenciarem 

sentimentos de acolhimento, busca-se desencadear o sentimento de pertencimento ao projeto, 

o que poderá ocasionar a melhora da relação dos envolvidos com o objeto de aprendizagem e 

com a descoberta de suas identidades, tornando-os agentes partícipes do próprio processo de 

construção social. 

 

OBJETIVOS 

 
O PROA tem por objetivo promover a melhoria da aprendizagem de crianças, pré-

adolescentes e adolescentes em medidas preventivas e adolescentes em medidas 

socioeducativas por meio de estratégias de aprendizagem que melhor se encaixem às 

necessidades trazidas por esses sujeitos, considerando suas individualidades (PISACCO, 

2018). 

A opção metodológica pelo uso de estratégias voltadas para o ato da escuta dos 

aprendizes visa desenvolver o sentimento de pertencimento dessas crianças, pré-adolescentes 

e adolescentes ao projeto e perceberem-se sujeitos do seu processo formativo. 

 

METODOLOGIA 

 
O procedimento para o cumprimento das medidas protetivas e socioeducativas no 

projeto PROA ocorre inicialmente com o encaminhamento das crianças e adolescentes pela 

Promotoria ou Vara da Infância e Adolescência ao CEJUSC que apresentam baixo 

desempenho escolar, provenientes de diferentes fatores. As atividades desenvolvidas partem 

das avaliações psicopedagógicas que buscam identificar as origens das dificuldades de 

aprendizagem, o desempenho nas áreas de leitura, escrita e matemática e propor estratégias de 

intervenção para superá-las. Muitos dos adolescentes ao chegarem ao projeto apresentam  

certa resistência nas intervenções pedagógicas, no contato com os conteúdos escolares e na 

aceitação dos adultos como mediadores. Freire (1996) argumenta que quando o ato da escuta 

se estabelece de cima para baixo, não se aprende a escutar o outro, desse modo, é necessário a 

humildade para que o ato da escuta não seja visto como ato de julgamento ao outro o que 

acaba por prejudicar ainda mais o desempenho e a vontade de aprender por aqueles que 
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apresentam frustrações escolares. A estratégia da escuta parte do princípio de que o aprendiz 

pode expressar-se sem o julgamento de quem o ouve, sendo assim, abrem-se possibilidades 

para que eles contem sobre a vida pessoal, seus gostos, dificuldades e sobre o que os 

trouxeram ao projeto, para então buscar novas estratégias de abordagem partindo de sua 

constituição como sujeito. 

Essa proposta dialógica é utilizada desde o momento da avaliação, para conhecer 

quem é o sujeito e suas demandas, e durante todo o processo, criando-se espaços de diálogos 

que 

 

RESULTADOS 

 
No decorrer do desenvolvimento do projeto, constata-se que o ato da escuta das 

narrativas dos sujeitos participantes do projeto contribui para o encaminhamento do trabalho 

psicopedagógico, pois a medida em que ocorre a leitura de mundo dos aprendizes, é possível 

descobrir suas dificuldades de aprendizagem, gostos, preferências, suas realidades e também 

personalidades. 

Essa estratégia de aprendizagem no Projeto Psicopedagógico Pró- Aprendizagem – 

PROA permite romper com o modelo de educação autoritário e opressor, no qual muitos das 

crianças e adolescentes participantes inserem-se. Ao longo do processo de cumprimento de 

medidas protetivas e socioeducativas, observa-se que a escuta das narrativas produzidas pelos 

aprendizes, ao dar voz a eles, faz com que o mediador tome conhecimento acerca de sua 

realidade e aprenda a dialogar com esse ser que se constitui de forma diferente da considerada 

padrão e possui outra leitura de mundo. Nota-se também que, na maioria das vezes, ao serem 

ouvidos, abrem-se para a escuta do que os mediadores têm a propor. 

Mediante as intervenções pedagógicas realizadas no projeto PROA, o processo da 

escuta colabora ainda com a compreensão do aprendiz sobre si mesmo como ser autônomo e 

capaz de superar a opressão social vivenciada por ele(a). Ao reconhecer-se pertencente ao 

meio em que vive, o adolescente apresenta melhora do conceito positivo de si mesmo. A 

escuta para os mediadores, é essência do trabalho, sendo considerada ponto de partida e 

também de chegada, pois o aprendiz na perspectiva Freiriana (1996) adotada pela equipe, é 

essência do trabalho, sendo considerada ponto de partida e também de chegada, pois o 
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aprendiz na perspectiva Freiriana (1996) adotada pela equipe, é sujeito ativo de seu 

desenvolvimento e, portanto, o posicionamento de sua fala, direciona o trabalho a ser 

realizado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Observando a vivência dos sujeitos participantes do projeto (PROA), fica evidente que 

a escuta torna-se abertura de caminho para o estabelecimento de vínculo entre o mediador e 

aprendiz e por seguinte, a superação das dificuldades de aprendizagem. O projeto PROA 

rompe com a verticalização encontrada na relação de quem ensina para com quem deve 

aprender, para tanto, os mediadores utilizam da escuta como ponto de partida para efetivação 

dos objetivos esperados. 

 

Observa-se que os adolescentes partícipes do projeto trazem em suas falas realidades 

voltadas a situações ilegais como drogadição, porém o que não compete é a crítica  

imediatista, podendo a mesma causar um afastamento e um sentimento de indiferença, a qual 

estes sujeitos estão acostumados a ouvir e sentir. Freire (1996, p. 116) nos instiga ao afirmar 

que “Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, porém, 

que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que 

dizer”. 

 

Pode-se refletir que antes de dizer é preciso ouvir, ou seja, buscar entender a causa do 

problema sem julgamentos prévios. A escuta, nesse sentido, deve ser vista como ação que 

supera o ato de ouvir e ao invés de julgar, motiva aquele que fala a se expressar e sentir-se 

acolhido. Ressaltamos, no entanto, que o mediador enquanto ouvinte não deve ausentar-se de 

sua responsabilidade de formador, assumindo uma postura de auto-anulação, ao contrário, o 

mediador deve exercer seu direito em discordar, de maneira que possa acrescentar soluções e 

não criticar por força de hábito aquele que precisa ser ouvido, considerando que o ato da 

escuta jamais deve se resumir a apenas o que o outro fala. (FREIRE, 1996) 

 

Quando se é enfatizado a importância da escuta como possibilidade para o 

estreitamento da relação mediador/aprendiz/conhecimento, é fundamental destacar que ela 
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deve se balizar na humildade e disposição de quem ouve, necessita, de igual modo, da 

disponibilidade para saber ouvir. Esta mesma disponibilidade, porém, não deve apresentar-se 

como algo forçado, pois a fala e a escuta espontâneas não são ensaiadas, ao contrário, são 

processos naturais do ser humano (FREIRE,1996). 

 

APOIO 

 
Fundo Paraná - Programa Universidade Sem Fronteiras – SETI/PR. 

 
REFERÊNCIAS 

 
HARTMANN, E. F. H.; PISACCO, N. M. T. A escolaridade de adolescentes em conflito 

com a lei. In: ANAIS do IX Ciclo De Estudos De Linguagem e II Congresso Internacional de 

Estudos de Linguagem, 2017. Campinas, GALOÁ, 2018. Disponível 

em:<https://proceedings.science/ciel-2017/papers/a-escolaridade-de-adolescentes-em-

conflito-com-a-lei-> Acesso em: 02/06/2019. 

PISACCO, N. M. T. PROA - Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem - Universidade  

Sem Fronteiras 2ª Edição.  Projeto de Extensão protocolado junto à Pró-Reitoria de Extensão  

a Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, n.17005.18.02020.03. Ponta 

Grossa: UEPG, 2018. 

FREIRE, P. (1997). Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

BrasiliaDF,16jul.1990.Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.> 

Acesso em: 02/07/2019 

https://proceedings.science/ciel-2017/papers/a-escolaridade-de-adolescentes-em-conflito-com-a-lei-
https://proceedings.science/ciel-2017/papers/a-escolaridade-de-adolescentes-em-conflito-com-a-lei-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

	A ESCUTA DOS SUJEITOS COMO ESTRATÉGIA NO ATENDIMENTO NO PROJETO PROA -
	NOME DO PROGRAMA OU PROJETO
	PÚBLICO-ALVO
	MUNICÍPIOS ATINGIDOS
	LOCAL DE EXECUÇÃO
	JUSTIFICATIVA
	OBJETIVOS
	METODOLOGIA
	RESULTADOS
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	APOIO
	REFERÊNCIAS

