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RESUMO 

  
A monografia tece reflexões sobre a Pedagogia de Emergência e sua 

contribuição para as situações de vulnerabilidade social no contexto brasileiro. 

Pedagogia da Emergência diz respeito a um tipo de pedagogia que, através da 

arte e das brincadeiras, trata traumas causados por guerras, catástrofes naturais 

e conflitos sociais, levando em conta os sofrimentos sociais e vulnerabilidades 

vivenciadas pelos envolvidos. As indagações centrais da pesquisa são: Para que 

serve a Pedagogia da Emergência? Como pode ser aplicada ao cenário 

brasileiro de extrema desigualdade? A pesquisa sugere que a Pedagogia de 

Emergência, através de novas formas de ensino baseadas na educação não-

formal, configura-se como um instrumento de ajuda psicológica e integração 

social para nossas crianças e jovens periféricos. A revisão bibliográfica crítica e 

interdisciplinar fundamenta-se em Bourdieu, Winnicott, Bernd Ruf e Paulo Freire 

a fim de buscar respostas as questões propostas, bem como sustentar a 

estrutura dos capítulos da monografia. Observações de campo são realizadas 

no projeto “Emancipa Degase” vinculado ao movimento social de educação 

popular da Rede Emancipa, destacando a minha participação como educadora 

de menores infratores dentro do Degase Rj. 

 

Palavras-chave: Pedagogia de Emergência; Educação não formal; DEGASE; 

Vulnerabilidade social; Rede Emancipa.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The monograph weans reflections on the Emergence Pedagogy and its 

contribution to situations of social vulnerability in the Brazilian context. 

Emergency Pedagogy relates to a type of pedagogy that, through art and 

pranks, treats traumas caused by wars, natural disasters and social 

conflicts, taking into account the social suffering and vulnerabilities 

experienced by Involved. The central questions of the research are: What's 

the emergency pedagogy for? How can it be applied to the Brazilian 

scenario of extreme inequality? The research suggests that Emergency 

Pedagogy, through new forms of education based on non-formal education, 

configures itself as an instrument of psychological help and social 

integration for our children and young peripherals. The critical and 

interdisciplinary bibliographic review is based on Bourdieu, Winnicott, Bernd 

Ruf and Paulo Freire in order to seek answers to the proposed questions, 

as well as sustain the structure of the chapters of the monograph. Field 

observations are carried out in the project "Emancipa Degase" linked to the 

social movement of popular Education of the EMANCIPA network, 

highlighting my participation as educator of juvenile offenders within Degase 

Rj. 

 

Keywords: Emergency Pedagogy; Non-formal education; DEGASE; Social 

vulnerability; Emancipa Network.  
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INTRODUÇÃO 

 Pretendo nessa monografia abordar um tema recente: Pedagogia de 

Emergência, como uma forma de contraposição as estruturas sociais 

dominantes existentes, resistência político-social à educação tradicional e como 

ferramenta para ajudar nos traumas na infância decorrentes de sofrimentos 

sociais. No mundo contemporâneo, nota-se o crescimento da extrema direita, do 

neoliberalismo e o avanço do capitalismo1, tendo como consequência o aumento 

da desigualdade. É nesse cenário que a Pedagogia de Emergência surge.  

Em 2006, quando Bernd Ruf, professor alemão adepto da pedagogia 

Waldorf, especializado em crianças com deficiência, esteve no Líbano em meio 

à guerra entre Israel e o Hezbollah para acompanhar o repatriamento de 21 

jovens libaneses. Nascido em 1954, era primeira vez que tinha contato direto 

com os efeitos da guerra, ficando chocado com a situação das crianças 

libanesas.  

Pensar em guerra é invocar imagens aterrorizantes de violência, 

desespero, destruição. E nesse contexto de horror, milhares de pessoas sofrem 

as consequências. A começar pelas crianças. Bernd Rud, então, cria como forma 

de amenizar traumas e ressignificar as experiências dolorosas vividas pelas 

crianças em meio a essa situação e, também, após catástrofes naturais, a 

Pedagogia de Emergência. As intervenções (atividades lúdicas: muitas rodas de 

canto, desenho, percussão corporal e trabalhos manuais) acontecem nas oito 

primeiras semanas após o episódio aterrorizador, quando é mais fácil de elaborá-

lo e trabalhar para que ele não cause maiores consequências físicas e psíquicas, 

principalmente nas crianças, abrindo uma fresta mediante o caos: 

 

A Pedagogia de Emergência procura construir espaços tanto de proteção 
exterior objetiva quanto de segurança interna subjetiva. Para poder 
reconquistar o sentimento de segurança após um trauma, faz-se necessário 
um espaço externo de proteção, que transmita a sensação de abrigo e 
tranquilidade. Somente dessa maneira pode ser reconstruída a relação, 
interrompida pelo trauma, da criança com o seu meio ambiente natural e com 
outras pessoas. (RUF, 2014, p.112). 

 

                                                           
1 O modo de produção capitalista para superação de suas crises engendrou o neoliberalismo a 
partir da década de 1970. No entanto, no século XXI ganha espaço no contexto mundial governos 
de extrema direita, como nos Estados Unidos, Hungria, Polônia e Brasil, com a eleição do 
Presidente Jair Bolsonaro em 2018. 
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Em 2012, Reinaldo Nascimento e outros profissionais interessados na 

Pedagogia de Emergência decidiram se unir para estruturar um grupo de 

atuação aqui no Brasil, pois segundo o próprio site da Pedagogia de Emergência 

no Brasil:  

 

Embora o país não viva uma guerra declarada, milhões de crianças enfrentam 
diariamente todo tipo de abuso e lidam com os terríveis efeitos de uma 
violência urbana que mata mais que o conflito sírio. Vale ressaltar que a cada 
nove minutos, uma pessoa é assassinada no país, de acordo com recente 
estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, principalmente nas favelas 
e periferias – que vivem numa frequente linha de tiro entre polícia, milícia, 
tráfico e poder do Estado. Isso sem contar desastres ambientais provocados 
pelo homem, como o de Mariana (MG), que desestabilizam a vida de milhares 
de famílias.  

 

Esses fatores, somados a questões de vulnerabilidade social, geram 

traumas profundos, que exigem cuidado especializado e um ambiente seguro. 

Essas situações de vulnerabilidade social chamaram minha atenção com 

estudante do Curso de Sociologia da UFF. Neste sentido, essa temática possui 

relevância pessoal a partir do momento em que, cursando um ano de mobilidade 

acadêmica em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco em 

Recife, pude comparecer a uma palestra de Reinaldo Nascimento sobre a 

Pedagogia de Emergência no centro de Recife. Então, conheci, me encantei e 

descobri a vontade de seguir na carreira pedagógica e de educadora. 

 Durante a revisão bibliográfica foi possível encontrar teses que 

acrescentaram no meu trabalho, além de matérias de jornais e vídeos sobre o 

tema específico. No entanto, não encontrei pesquisas de cunho acadêmico e 

científico relacionadas à Pedagogia de Emergência, tornando esse estudo 

complexo para sua concretização, mas relevante pela originalidade e 

interdisciplinaridade com a Sociologia e a Psicologia como campos das Ciências 

Humanas. 

As indagações centrais da minha pesquisa: Para que serve a Pedagogia 

da Emergência? Como pode ser aplicada ao cenário brasileiro de extrema 

desigualdade? Minha suposição é de que a Pedagogia de Emergência, através 

de novas formas de ensino baseadas na educação não-formal, configura-se 

como um instrumento de ajuda psicológica e integração social para nossas 

crianças e jovens periféricos.  
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A metodologia qualitativa utilizada consiste na revisão bibliográfica sobre 

o tema proposto a partir de uma perspectiva interdisciplinar, baseada em autores 

da Sociologia, como Bourdieu; da Psicologia, como Winnicott e, da Pedagogia e 

Educação, como Bernd Ruf e Paulo Freire. 

Bourdieu me ajudou a pensar na questão do capital cultural e econômico, 

do habitus possibilitando a minha compreensão sobre como as escolas 

reproduzem estruturas sociais dominantes já existentes. Winnicott traz em sua 

reflexão a importância do brincar na infância enquanto Bernd Ruf contribui com 

a Pedagogia de Emergência fundamentada na pedagogia Waldorf. Paulo Freire, 

grande referência no campo educativo, vai me auxiliar a pensar na questão da 

autonomia e libertação no ensino. 

Ademais da revisão bibliográfica, observações de campo foram realizadas 

no projeto “Emancipa Degase” vinculado ao movimento social de educação 

popular da Rede Emancipa, destacando a minha participação como educadora 

de menores infratores dentro do Degase Rj. Desde que comecei a colaborar com 

esse projeto, no segundo semestre de 2018, iniciei também essas observações 

para a monografia. 

No primeiro capítulo, realizo a revisão teórica acerca da Pedagogia de 

Emergência e sua atuação, associada a uma reflexão sobre sofrimentos sociais, 

a dicotomia inclusão e exclusão social, traumas na infância, vulnerabilidade e 

introdução a uma educação não formal.  

No segundo capítulo, discuto a educação não formal e como aplicar a 

Pedagogia de Emergência na conjuntura brasileira, abordando o exemplo do 

Emancipa Degase – da Rede Emancipa, bem como minha participação no 

projeto. Faço uso da técnica da observação, que é um método indireto de 

pesquisa qualitativa. A educação não formal bem como a Pedagogia de 

Emergência é um ponto de partida para libertação das ideias e valores 

dominantes dos indivíduos, além de atuar tratando e amenizando os traumas na 

infância, levando a uma libertação psíquica. 

As considerações finais propõem reflexões sobre a pesquisa realizada. 

Entendendo a minha responsabilidade enquanto socióloga em formação e, 

enquanto educadora popular, quero levar o leitor a pensar formas para além de 

educação tradicional, que provoquem mudanças na sociedade e libertem os 

indivíduos. 
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Capítulo 1. A história da Pedagogia de Emergência  
 

“Eu sempre falo que: a pedagogia de emergência 

é a pedagogia waldorf sem frescura e que a 

pedagogia de emergência é uma pedagogia que pode 

unir todas as classes, todas as raças.” 

Reinaldo Nascimento2 

 

A Pedagogia de Emergência fundamenta-se na Pedagogia Waldorf. A 

Pedagogia Waldorf busca o desenvolvimento de cada criança num ambiente 

livre e cooperativo, com forte apoio nos trabalhos manuais e na arte. “Nace en 

Alemania en medio el caos social y económico que se viven tras la primera 

guerra mundial” (Moreno, 2010, p.204). Criada pelo austríaco Rudolf Steiner com 

ajuda econômica e logística de Emil Molt (diretor da fábrica de cigarros Waldorf-

Astoria - que percebendo uma carência intelectual em seus trabalhadores pediu 

a Steiner que os desse aula.  

No entanto, esses trabalhadores propuseram que o ensino se 

direcionasse aos filhos, para que estes tivesses melhores oportunidades que 

eles). Em agosto de 1919, surge um primeiro grupo de professores Waldorf e em 

setembro do mesmo ano funda-se a primeira Escola Waldorf em Stuttgart 

(Alemanha) tendo suas as bases da pedagogia a partir da antroposofia3.  

A Pedagogia Waldorf tenta através de sua metodologia ser útil para a 

população, potencializando e desenvolvendo as habilidades intrínsecas de cada 

indivíduo com a intenção de que sejam donos de seu próprio destino, 

proporcionando, assim, as ferramentas necessárias para se integrar a 

sociedade. 

Steiner acreditava que o aprendizado congitivo-intelectual clássico não 

deveria ser predominante em relação às matérias artísticas, criativas e 

artesanais. O elemento artístico é utilizado como veículo didático para todas as 

                                                           
2 Conversa de Reinaldo Nascimento sobre o que é a Pedagogia de Emergência para o Lindeza 
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tXxhfaPiBtg 
3 “Antroposofía: Ciencia espiritual creada por Rudolf Steiner en el S.XX que tiene como centro y 
punto de apoyo al ser humano” (Lanz, 2000, p.11; citado por Uceda y Zaldívar, 2013, p.82). 
“La Antroposofía también es el camino de conocimiento en aras de conseguir elevados estadios 
de conciencia partiendo de despertar facultades y órganos que duermen en todo ser humano” 
(Steiner, 1996, p.15; citado por Uceda y Zaldívar, 2013, p.82) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXxhfaPiBtg
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matérias. Música, canto, pintura, desenho, desenho de formas, eurritmia, 

educação física, dramatização, trabalhos manuais, contação de histórias, 

acompanham o conteúdo curricular e são desenvolvidas de acordo com a idade. 

O caminho da educação é percorrido através de um ensino livre, pautado pelo 

desenvolvimento igualitário do pensar, do sentir e do querer. 

 

1.1 A Pedagogia de Emergência: surgimento e atuação 

É durante um evento pedagógico pela paz com a juventude Waldorf em 

Stuttgart, na Alemanha, que estoura, em contraposição, a guerra entre Israel e 

Líbano a Pedagogia de Emergência. Os 21 alunos da Escola Waldorf de Beirute, 

que era o único grupo com dificuldades para participar do festival, não puderam 

retornar de imediato à sua pátria. Assim, os organizadores do evento cuidaram 

de tudo para que os jovens pudessem ficar na Alemanha protegidos até a 

conjuntura se tornar menos crítica.  

As famílias dos estudantes imploravam pela volta de seus filhos ao Líbano 

e a situação se tornou cada vez mais instável e conflituosa com respeito a 

valores e tradições culturais libanesas – diante de uma ameaça de morte, a 

família se reúne para morrer junta, se for o caso. Foi feito um cuidadoso 

planejamento para que os adolescentes pudessem então retornar às suas casas 

em meio à guerra.  

A UNESCO emitiu um salvo-conduto para a viagem e todos os detalhes 

foram acertados com as autoridades libanesas e com a liderança militar de Israel 

militares de Israel para que o repatriamento fosse realizado com segurança. O 

professor Bernd Ruf acompanhou o grupo.  

Nascido em 1954, era a primeira vez que tinha contato direto com os 

efeitos da guerra. Ficou chocado com a situação das crianças libanesas, 

traumatizadas pelo conflito: “crianças traumatizadas, perturbadas, assustadas, 

pálidas, apáticas, com olhar sem brilho e vazio, crianças cuja a infância lhes tinha 

sido roubada”, conforme descreve em seu livro Destroços e Traumas – 

Embasamentos Antroposóficos para Intervenções com a Pedagogia de 

Emergência. Ruf entendeu que era necessário fazer alguma coisa rápido por 

aquelas crianças que estavam num contexto de catástrofe. Elas estavam muito 

machucadas, mas não era só no físico, estavam “machucadas de alma”.  

 

http://pedagogiadeemergencia.org/?page_id=159/#apoie
http://pedagogiadeemergencia.org/?page_id=159/#apoie
http://pedagogiadeemergencia.org/?page_id=159/#apoie
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Embora a neurose traumática possa advir do impacto de um acontecimento 
que deixa marcas até mesmo no corpo (como em guerras, acidentes, etc.), o 
trauma psíquico, diz Freud, não é provocado por nenhuma lesão, mas, sim, 
pelo susto, pelo sobressalto, pela surpresa que acaba convertendo o evento 
em um trauma psíquico. Dessa forma, o trauma é compreendido como toda 
impressão ou vivência que provoque afetos penosos de medo, susto, 
angústia, vergonha ou dor psíquica que o sistema nervoso tem dificuldade 
para resolver por meio do pensamento associativo ou por uma reação motora 
(Ibid.) (UCHITEL, 2001, p.22). 
 
 

Traumas não superados podem, mesmo após anos, desencadear 

sintomas graves e prejudicar o desenvolvimento da criança durante muito tempo. 

Podem ser gerados tanto distúrbios psíquicos e físicos, dificuldades no 

aprendizado e, principalmente na adolescência, os traumas infantis não 

superados podem gerar um distúrbio comportamental. Assim, vítimas podem se 

tornar agressores.  

Então, Bernd Ruf, professor Waldorf alemão especializado em crianças 

com deficiência, retornou a Beirute, acompanhado de um grupo de pedagogos e 

terapeutas utilizando métodos artísticos-pedagógicos, que tem como base os 

princípios da pedagogia Waldorf para ajudar a cicatrizar as feridas emocionais 

das crianças e jovens da região. Nascia o primeiro impulso da Pedagogia de 

Emergência. Cabe explicar que essa pedagogia funciona igual para todo tipo de 

criança. Seus métodos são aplicados nas primeiras semanas depois de um 

evento traumatizante: 

 
Todo o professor especial ou formado em pedagogia curativa sabe que nos 
estágios iniciais de um trauma é relativamente fácil e efetivo ajudar uma 
criança a transformar e resolver suas vivências de forma duradoura. Também 
se sabe o que quanto é difícil uma ajuda posterior, em outro momento que 
não no período inicial, quando já se terão tornado crônicos os sintomas e 
configuração de reações. (RUF, 2014, p.105). 
 

É preciso entender que o trauma tem quatro fases. Na primeira fase, que 

dura de um a dois dias, as crianças ficam em estado de choque. Na segunda 

fase (estresse pós-traumático), aparece a dor de estômago, dor de cabeça, 

dificuldades de concentração e dura de 4 a 8 semanas. Na terceira fase, quando 

os sintomas anteriores não são tratados devidamente, pode aparecer e se 

desenvolver uma doença mais séria. Na última fase, ocorre uma mudança de 

personalidade, o problema virou crônico. A Pedagogia de Emergência foca sua 

atuação nas duas primeiras fases em que é possível agir pedagogicamente com 

arte, dissolvendo o baque que faz com que as crianças fiquem duras. 
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Assim, essas intervenções pedagógicas se propõem a fazer com que 

essas dores e feridas da alma anêmica, comecem a dissolver, evitando um 

quadro patológico ou no mínimo amenizando-o. Antes do início de uma terapia, 

a vítima do trauma precisa se sentir segura e amparada e é através da 

brincadeira, da atividade lúdica e criativa –rodas de canto, desenho e pintura, 

dança, brincadeiras de roda, percussão corporal– que “a pedagogia de 

emergência procura construir espaços tanto de proteção exterior objetiva quanto 

de segurança interna subjetiva.” (RUF,2014, p.112). 

O brincar, para a psicologia, vai muito além das linhas do recreativo e 

divertido, ocupando um valor significativo no desenvolvimento humano. 

Diretamente ligado ao poder de criação, à criatividade, ele é utilizado como 

instrumento de avaliação e intervenção, permitindo ao analista acompanhar o 

desenvolvimento emocional da criança.  

A teoria do brincar desenvolvida por Winnicott parte da consideração que 

a brincadeira é primária, e não produto da sublimação dos instintos. É uma forma 

básica de viver, universal e própria da saúde, que facilita o crescimento e conduz 

aos relacionamentos grupais. O brincar deve ser visto como uma experiência 

criativa- e quanto mais indefinido é o brinquedo, mais criatividade exige da 

criança- um indicador da saúde, do desenvolvimento e do sentimento de ser. 

O brincar na infância, é exemplo da maior criatividade e desenvolvimento 

integral do ser humano, expressa os aspectos pessoal, social, cultural e as 

dimensões concretas das ações realizadas pelo corpo. Durante essa fase, o 

potencial criativo está a serviço da construção de uma identidade.  

A Pedagogia de Emergência atua numa rotina com ritmo, horários fixos 

para alimentação, fases de descanso e ação proporcionando a criança uma 

orientação e uma sensação de segurança. O objetivo é a criação de 

relacionamentos que transmitam segurança, confiança e autoconfiança, 

interesse pelo mundo e que estimulem o senso de responsabilidade sobre si 

mesmo e o a vontade própria. 

Uma intervenção de pedagogia de emergência normalmente conta com 

uma equipe de 10 a 15 voluntários que permanecem no lugar da catástrofe de 4 

a 8 semanas. Assim que os pedagogos, educadores, terapeutas e médicos da 

equipe chegam, a primeira providência, como dito anteriormente, é criar um 

ambiente seguro. Forma-se então uma grande roda para os primeiros ritmos do 
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dia. Durante esse trabalho, os pedagogos de emergência percebem quais 

crianças estão mais apáticas, agressivas ou inquietas. Depois o grupo é dividido 

e cada subgrupo realiza uma atividade. 

Também faz parte do trabalho envolver os educadores da região, para 

que o processo tenha continuidade quando a equipe for embora. Os pais também 

recebem suporte para entender o comportamento de seus filhos – por causa do 

trauma, muitas crianças ficam agressivas, perdem o apetite, não consegue se 

concentrar, entre muitos outros sintomas normais nesse tipo de situação.  

Em uma década, já ocorreram mais de 50 intervenções de pedagogia de 

emergência, como por exemplo: 

a) em situações de guerra ou conflitos: 

 Líbano, 2006 

 Faixa de Gaza, 2009 

 Quirguistão, 2010 

b) em situações de terremotos: 

 China, 2008 

 Indonésia, 2009 

 Haiti, 2010 

 México, 2017 

c) em situações de tsunami 

 Japão, 2011 (o caso do Japão foi mais delicado, ocorreu uma 

tríplice catástrofe: tsunami e terremoto seguido do desastre nuclear 

com o reator de Fukushima) 

 

1.1.1 O ritmo 
 

 
É muito difícil adormecer à noite, mesmo que esteja morto de cansado. Tenho 
pavor da noite. Nos meus sonhos, vejo sempre meu amigo Minoru se 
afogando”, conta Yukio, um menino de 10 anos. Tomoko, de 14 anos, queixa-
se de problemas com a alimentação: “Vi muitas pessoas gritando por socorro, 
sendo arrastadas pelas ondas. E eu simplesmente, não tinha como ajudá-las. 
Essas imagens voltam sempre. Só quando como muito essa lembrança 
horrível desaparece. Mas, em seguida, preciso vomitar. (2014, p.130) 
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 Isso foi o que Bernd Ruf relatou ter ouvido de duas crianças em sua ida 

ao Japão com a Pedagogia de Emergência. Achei importante um tópico 

direcionado só a esse assunto porque segundo Ruf (2014): 

 
Depois de uma situação traumatizante, a maioria das crianças passam a 
sofrer de perturbações dos ritmos. Por esse motivo, abrigos para crianças 
traumatizadas precisam oferecer uma estrutura temporal clara (nível de 
tempo). Uma estruturação do dia em ritmos e processos ritualizados pode 
oferecer segurança, apoio e orientação. É preciso haver um tempo para 
brincar, para atividades artísticas, para projetos e para exercícios. Esporte, 
ginástica, eurritmia, danças e jogos com movimento podem ser importantes 
estratégias opositoras na luta contra o “monstro do trauma” (Fietzek, 2006, 
p.130) 

 
 

           A vida é ritmo e a pedagogia Waldorf fala sobre a importância do ritmo 

em nossas vidas. Nosso organismo é feito de ritmos metabólico como a 

respiração e a pulsação cardíaca. Os traumas podem levar a distúrbios de 

linguagem como a gagueira, problemas respiratórios como asma e distúrbios do 

sono como dificuldade para dormir ou ficar acordado. Segundo McAlice (1994), 

podemos verificar que os processos rítmicos também com o estado anímico: 

“Quão diferente é a respiração no momento em que, ansiosos, esperamos o 

desenlace de uma história de aventuras, ou quando, num estado de quase 

adormecimento, escutamos uma sinfonia.”. 

1.1.2 Tecendo o saber 

As práticas da educação Waldorf estão ligadas principalmente as 

atividades artísticas manuais. O trabalho manual tem um valor educativo elevado 

porque a coordenação mãos-olhos mantém o cérebro em grande atividade. 

A professora Deriana Miranda, do sexto ano da escola Waldorf Turmalina 

em Campo Comprido (Curitiba) disse em entrevista ao site ‘Gazeta do Povo’ que:  

 
O trabalho com fios segue um processo semelhante e permeia todas as 
séries, que, no caso da Turmalina, vai até o sétimo. O errar, o ter de desfazer 
e refazer, é um estímulo da vontade, uma forma de aprender a se colocar e, 
no futuro, lidar com as questões do mundo adulto. O tricô começa em pontos 
retos e vai ficando mais elaborado à medida em que a criança cresce. A 
regularidade ou irregularidade dos pontos mostra o pensar e o temperamento. 
A simples bolsinha tricotada pelas espevitadas meninas da quinta série logo 
se transformará em uma linda e fofa boneca com a impressão estética de seu 
criador. Além da perseverança e destreza manual, é o pensamento se 
materializando. 

 
 

Conforme Bernd Ruf  
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Dedos flexíveis estimulam a criação de sinapses e de redes neurais nos dois 
hemisférios do cérebro4, razão pela qual brincadeiras com os dedos, assim 
como habilidades com fios (Dohm, 2009) e trabalhos manuais terapêuticos 
(bordar, tricotar, fazer crochê, costurar) são métodos que ajudam no processo 
de cura de crianças traumatizadas. (2014, p.167) 

 E prossegue dizendo: “A transmissão neuronal entre os dois hemisférios 

é fortalecida quando as duas mãos estão ativas e pelo cruzamento constante 

das linhas medianas vertical e horizontal do corpo. A conexão entre as duas 

metades do cérebro é perturbada pelo trauma”. Além disso, “brincadeiras com 

fios também estimulam a mobilidade e a interação de todos os dedos e 

promovem a orientação espacial e a coordenação entre olho e mão, essencial 

para o movimento direcionado”. 

 
Imagem 1 - Atividade com crianças que foram vítimas do terremoto no Nepal em 2015. 
Foto: Site da Pedagogia de Emergência no Brasil. 

 

 

 

                                                           
4 “Enquanto o lado direito do cérebro representa principalmente a competência em relação a 
emoções, criatividade, consciência e percepção corporais, o lado esquerdo é responsável, em 
especial, pela intelectualidade, pela capacidade de abstração e por ler e falar. O lado direito do 
cérebro é estimulado e ativado pelas percepções visuais e pelo lado esquerdo do corpo, e o lado 
esquerdo do cérebro é estimulado e ativado pelas percepções auditivas e pelo lado direito do 
corpo” (RUF, 2014, p.168). 
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Imagem 2 - Reinaldo Nascimento em atividade com crianças em campo de refugiados 
em Zahko, Iraque (2016). Divulgação Amigos da Arte de Educar Rudolf Steiner. 

 

 
Imagem 3 - Atividade com crianças que foram vítimas da passagem do ciclone em 
Moçambique esse ano. Foto: site da Pedagogia de Emergência no Brasil. 
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1.2 O início da Pedagogia de Emergência no Brasil 
 

 
Imagem 4 - Educadores e crianças participam da vivência de Pedagogia de 
Emergência em abrigo localizado na fronteira do Brasil com a Venezuela. Foto: site 
da Pedagogia de Emergência no Brasil. 
 

 
Imagem 5 - Reinaldo Nascimento apresenta ritmos da Pedagogia de Emergência 
aos educadores que atuam nos abrigos que acolhem Venezuelanos. Foto: site 
Pedagogia de Emergência no Brasil. 
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Em outubro de 2011 (quando aconteceu a enchente em Nova Friburgo) 

ocorreram nas cidades de Nova Friburgo (RJ) e de São Paulo (SP), os primeiros 

seminários sobre a metodologia da Pedagogia de Emergência no Brasil. 

Reinaldo Nascimento, terapeuta social e educador físico, fez a tradução 

simultânea das palestras e pouco tempo depois recebeu um convite para 

participar de uma intervenção no Quênia.  

Em 2012, entendendo a importância do tema também para o Brasil, 

Reinaldo e outros profissionais interessados na Pedagogia de Emergência se 

uniram para estruturar um grupo de atuação no país. Muito embora não vivamos 

uma guerra declarada, milhares de crianças enfrentam diariamente vários tipos 

de abusos e lidam com as consequências da violência urbana e doméstica 

também. Esses fatores, muitas vezes somados a questão de vulnerabilidade 

social, geram traumas profundos. Isso sem contar os desastres ambientais como 

chuvas intensas que causam deslizamentos e mortes ou desastres ambientas 

provocados pelo próprio homem como o rompimento de barragem em Mariana 

(2015) e Brumadinho (2019), ambas em Minas Gerais. Ou massacres como o da 

escola em Suzano (2019) e chacinas como a de Osasco (2015), ambas em São 

Paulo. 

Em julho de 2016, o grupo concluiu seu processo de formalização e deu 

origem à Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil, tendo como 

principal frente de trabalho a capacitação de educadores através de palestras e 

workshops para apresentar os recursos da pedagogia de emergência e visam 

expandir suas frentes de atuação criando estruturas para realizar intervenções 

após grandes catástrofes no país.  

Segundo Reinaldo Nascimento em uma entrevista, aqui “no Brasil há um 

time muito forte, parece que já atendemos indiretamente, trabalhando com os 

educadores, mais de 3 milhões de pessoas”. Além disso, para ele, o Brasil vive 

numa situação de pedagogia de emergência:  

 
Aqui existe esta situação aguda, mas que se não é cuidada vira crônica. Um 
sintoma de tristeza se a gente não cuidar pode virar depressão. Aquela 
criança que está com medo porque a casa desabou e ela perdeu os pais, se 
a gente não cuida dela vai ter síndrome do pânico. (Entrevista de Reinaldo 
Nascimento ao site sul21, 2017).  
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Em junho de 2017, quando a Brigada Militar realizou a operação de 

reintegração de posse da Ocupação Lanceiros Negros, no Centro Histórico de 

Porto Alegre, um grupo de educadoras Waldorf ligou para São Paulo à procura 

de Reinaldo Nascimento e outros educadores da Pedagogia de Emergência no 

Brasil com o intuito de ajudar a trabalhar com as crianças expulsas de casa sob 

bombas de gás lacrimogêneo e poderiam ficar profundamente traumatizadas.  

Reinaldo foi para Porto Alegre, porém as crianças estavam acolhidas e 

superprotegidas temporariamente na ocupação Mulheres Mirabal. O educador 

não pode trabalhar com elas, mas aproveitou para realizar oficinas com 

professores de escolas públicas e privadas na sede da Escola Porto Alegre 

(EPA), que atende pessoas em situação de rua.  

De forma coletiva e colaborativa os educadores locais organizaram o I 

Seminário de Pedagogia de Emergência em Porto Alegre5, com conceitos e 

práticas da pedagogia que tem ajudado crianças em sofrimento por todo o 

mundo, e que tem uma essência muito simples, baseada em arte e brincadeiras.  

Rosele Guimarães, professora da Escola Municipal de Educação Infantil 

Pica-Pau Amarelo, participou dos dois encontros: “Fiquei muito surpresa com a 

abordagem da Pedagogia de Emergência. Senti ali uma possibilidade de 

encontrar uma nova forma de interagir com as crianças no cotidiano das escolas. 

Já comecei a aplicar algumas canções e jogos corporais e ver o efeito na 

concentração dos meus alunos. As atividades realmente respondem ao que se 

propõem de chamar as crianças para trabalharem com as emoções, com a 

unidade de grupo, com a afetividade de uma forma lúdica e que dá conta do 

interesse e das necessidades delas.”  

Outra atuação da Pedagogia de Emergência no Brasil foi uma vivência 

realizada nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, em Roraima contemplando 

principalmente professores e monitores venezuelanos que se encontram nos 

abrigos – a solução para milhões de venezuelanos tem sido deixar suas casas e 

seu país devido ao agravamento da crise - nas duas cidades, buscando prepará-

los para atender aos jovens e crianças refugiadas. Trabalhando os tipos de 

trauma, suas características e fases e apresentamos formas de, 

pedagogicamente, acompanhar as crianças e os jovens nos abrigos e espaços 

                                                           
5 Fonte: https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2017/10/pedagogia-de-emergencia-
ajuda-criancas-machucadas-de-alma-recuperarem-confianca/ 

https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2017/10/pedagogia-de-emergencia-ajuda-criancas-machucadas-de-alma-recuperarem-confianca/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2017/10/pedagogia-de-emergencia-ajuda-criancas-machucadas-de-alma-recuperarem-confianca/
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de educação. Além da parte teórica, tem as oficinas práticas, como aquarela, 

desenhos de forma, pedagogia da vivência e rodas de ritmo. 

 

1.3 Considerações acerca dos sofrimentos sociais 

Como afirmado por Macedo (2019, p. 13), Carreteiro (2003) utiliza o termo 

sofrimento social para se referir àquele que deixa marcas psíquicas com pouca 

ou nenhuma visibilidade social e é causado por desigualdades sociais que 

desvalorizam, humilham e não reconhecem as potencialidades dos sujeitos. 

Apesar de esse tipo de sofrimento ser experienciado por grupos subalternizados 

e seus efeitos terem impactos na dimensão comunitária e social, são sofrimentos 

invisíveis e inaudíveis que produzem marcas nas subjetividades sem serem 

compartilhados coletivamente.  

Para desenvolver tal pensamento, a autora toma como referência a 

análise proposta por Castel e Haroche (2001) para pensar sofrimentos de origem 

social, pelos quais há duas possibilidades para ser indivíduo na 

contemporaneidade, sendo “indivíduo por falta” ou “indivíduo por excesso”. Ao 

contrário dos “indivíduos por excesso”, que têm suportes suficientes para 

desenvolver estratégias sem ter de recorrer à dependência, os “indivíduos por 

falta” têm poucos suportes objetivos e experimentam um processo de desfiliação 

social6.  

 Bernd Ruf descreve a existência de fatores que favorecem e facilitam a 

transformação de um trauma que são os chamados fatores de segurança e dos 

fatores que dificultam ou impedem essa transformação que são os dito fatores 

de risco. Segundo Ruf, os fatores de segurança são: 

 
Uma infância protegida, o apoio seguro de pelo menos uma figura de apego, 
saúde física e anímica, assim como inteligência e tolerância a estresse 
representam importantes fatores de segurança que ajudam a lidar com 
fatores de estresse. Condições favoráveis adicionais para a elaboração de 
um trauma e que auxiliam na prevenção do desenvolvimento de distúrbios 
pós-traumáticos incluem autoconfiança, crenças religiosas, uma rede de 
amigos, estímulo da escola e uma relação aberta com a experiência 
traumática. (2014, p.99) 

 
 

Enquanto os fatores de risco são fruto de: 

                                                           
6 Indivíduos “desfiliados”, são indivíduos desintegrados do meio social. Castel chama de 
“desfiliação” a condição caracterizada pela “ausência de inscrição do sujeito em estruturas 
portadoras de sentido” (1998, p 536). 
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Traumas anteriores, estresse, baixa autoestima, doenças, pobreza, falta de 
apoio social, da família ou de amigos, experiências adversas na infância, 
consumo de drogas e inteligência rebaixada podem ter influência prejudicial 
no processo traumático. (2014, p. 100) 

 

Como citado por Ruf, a resiliência da criança é outro fator crucial (Levine e 

Kline, 2010, p.22).  

Além do evento em si, a experiência subjetiva da vítima e a avaliação do que 
ocorreu têm papel relevante. Se uma experiência atuará traumaticamente 
sobre uma criança e se ela vai desenvolver TEPT7, depende principalmente 
dos recursos que a criança tem para lidar com a situação de estresse. (2014, 
p. 100) 

 

Segundo Soares (2016, p. 26), as autoras Poletto e Koller (2002) salientam, 

que situações de risco como baixa escolaridade e baixo status social dos pais, 

ou ausência de rede de apoio social e afetiva, podem ser apontados como 

eventos negativos no desenvolvimento de crianças e jovens. Tais condições 

associadas à autopercepção de uma qualidade de vida precária, sem 

esperanças de superação e de possibilidade de alcançar nível de bem-estar 

subjetivo, podem agravar as condições básicas de acionar o processo de 

resiliência e superar as condições de vulnerabilidades. 

Para além disso, Ruf afirma que um trauma resulta de eventos 

extremamente estressantes. Analisando o contexto brasileiro, ao fazerem 

referência a territórios marcados pela presença precária do Estado, Broide e 

Broide (2016, p. 98) indicam que as relações estruturadas em tais locais são 

“vividas de forma muda, silenciada, muitas vezes expressas através do conflito 

com a lei e da vivência da exclusão como algo naturalizado”, como citado por 

Macedo (2019, p. 15). 

A autora ainda afirma que para Rosa (2013), os resultados das vivências 

de exclusão social acarretam na perda do laço identificatório dos semelhantes 

para com esses grupos. Esse processo é fruto da condição de invisibilidade e do 

silenciamento mortífero a que são submetidos, a partir dos discursos 

hegemônicos da sociedade que lhes retiram a condição de sujeito. Não dispondo 

                                                           
7 Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 
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da solidariedade, acabam sem ter lugar na sociedade e são lançados para fora 

da política.  

E continua dizendo que, Bourdieu (2008) também destaca a perversidade 

que há por detrás dos mecanismos econômicos e sociais, os quais conformam 

espaços de exclusão e acarretam graves consequências. Ainda que o mal-estar 

decorrente da cruel condição social não seja necessariamente evidente, ou 

mesmo muitas vezes seja inconsciente, tais sofrimentos são ancorados em uma 

realidade que dificilmente pode ser descontinuada ou transformada. Para 

Klautau, 

 

o ambiente precário no qual os sujeitos em condição de vulnerabilidade social 
vivem deve ser entendido como um meio que não provê as necessidades 
fundamentais, tais como moradia, educação e cuidado. Faltas de cuidado e 
de acolhimento fornecidas pelo ambiente podem ser nomeadas, segundo 
Winnicott (1952/2000), falhas ambientais. Esse tipo de não provimento 
ambiental, ou de provimento ambiental falho, incide de modo fortemente 
negativo no reconhecimento das potencialidades do sujeito e no uso que 
poderá ser feito delas no enfrentamento das adversidades da vida (2017, p. 
116-117). 
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Capítulo 2. O potencial da Pedagogia de Emergência para a 

conjuntura brasileira 

 

Segundo afirma Paulo Roberto Vicente (pedagogo, gestor de projetos 

cofundador da instituição Associação da Pedagogia de Emergência) para o site 

‘Fundação Telefônica’: “é preciso maior apoio financeiro e de segurança para 

implementar a metodologia (da Pedagogia de Emergência) de forma sistêmica 

no Brasil”. Isso porque no Brasil, devido ao alto índice de violência urbana, só se 

tem espaço para atuação na quarta fase do trauma. A pedagogia de Emergência 

pode ser muito importante mas aqui a ferida está um pouco mais aberta, o 

problema já virou crônico, então devemos aprofundá-la ao nosso contexto social.  

 Sobre sua visita a Rocinha, Reinaldo Nascimento disse, em entrevista à 

revista Believe: “o trauma já dura anos, às vezes décadas, porque já vem dos 

pais, dos avós. Gerações falando “na minha época era pior e hoje eu estou aqui; 

para de frescura”. Gerações de trauma não curado”. Além de que, o nosso 

trauma chega não apenas com frequência, mas muitas vezes vem de quem 

deveria nos proteger como os pais, a polícia.  

Apesar de ter rodado o mundo cuidando de crianças e famílias em 

situações de guerras, crises humanitárias e desastres naturais, é perto de sua 

casa, em São Paulo, que Reinaldo encontra seus maiores desafios: 

 
Porque aqui estamos tratando da quarta fase do trauma. Quando uma criança 
é abusada sexualmente, você não descobre no dia seguinte. Essas oito 
semanas em que podemos atuar já se passaram há muito tempo -viraram 
dois, três anos ou mais. E aí fica mais difícil, o educador já não pode tocar na 
criança porque ela tem medo do toque. As pessoas me falam: "Mas no Brasil 
não tem terremoto, não tem guerra". E a chacina que houve em Osasco? E o 
Jardim Ângela8, que até pouco tempo atrás contabilizava mais de 50 mortos 
por fim de semana? E quanto à cracolândia, você acha que quem está lá 
ainda está na primeira ou na segunda fase? Infelizmente, é mais fácil 
trabalhar no Nepal ou no Iraque do que no Brasil. (Entrevista de Reinaldo 
Nascimento ao site Folha de S. Paulo, 2016) 

 

 No Brasil, de acordo com o pedagogo, em conversa sobre o que é 

Pedagogia de Emergência para o ‘Lindeza Canal’, é preferível trabalhar mais 

com os educadores – já que o pais saem cedo e voltam tarde do trabalho, 

                                                           
8 Em 1996, foi considerado pela Organização das Nações Unidas o bairro mais violento do 
mundo. 
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deixando passar despercebido o trauma, os filhos vão para a escola e os 

professores que tem que lidar com isso durante o ano. Por ser um trauma mais 

profundo, o tempo também para ajuda e atuação da Pedagogia de Emergência 

não é suficiente.  

Sendo assim, no caso do Brasil, trabalha-se com os educadores (através 

de workshops e vivências com as práticas e métodos pedagógicos) para eles, 

então, trabalharem com as crianças e levarem essa prática para o dia a dia nas 

escolas. Nesse mundo tecnológico, o que falta para as crianças é brincar. Para 

Reinaldo, quando o professor leva brincadeiras, arte, música, e vai se 

descontruindo, os alunos se entusiasmam com a aula e sentem vontade de 

aprender porque tira-se a dureza e o enrijecimento acumulado durantes os anos 

de violência e conflitos sociais tanto deles quanto dos alunos.  

Ute Craemer e Renate Ignácio (2008) enfatizam, os grandes obstáculos à 

nossa atuação no social são nossos preconceitos, nossa forma rígida de ver as 

coisas, nossos hábitos endurecidos de comportamento. A prática artística tem o 

poder de pôr em movimento nossos enrijecimentos internos, de nos tornar mais 

leves, mais flexíveis, mais tolerantes. Além disso, ela nos dá prazer e eleva 

nossa alma através da beleza.  

  O conhecimento cognitivo-intelectual tradicional não deve se sobrepor em 

relação a educação baseada em matérias artísticas, criativas e artesanais. A 

educação não formal é transformadora e libertadora. As práticas decorrentes da 

educação não formal para a formação dos sujeitos de acordo com Gohn (2007) 

volta-se para aprendizagens de ordem subjetiva, relativas ao plano emocional e 

cognitivo, bem como aprendizagens de habilidades corporais, técnicas manuais 

que capacitam os participantes para o desenvolvimento de uma atividade de 

criação.   

Acredita-se que a educação não formal se configura como instrumento 

educativo potencial para a libertação das pessoas e transformação social, 

porque nela podem ser encontradas possibilidades de viabilizar a luta dos 

indivíduos por sua humanização, pautando-se na compreensão de que os 

sujeitos são agentes de mudanças, capazes de conhecer criticamente o contexto 

cultural e social que os circunscreve, à medida que se engajam no processo de 
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conquista de sua cidadania (GOHN, 2007; FREIRE, 1984/2014).9 Oliveira e Dias 

declaram (2017): 

 
é importante ressaltar que o principal público-alvo da educação não formal 
tem sido, conforme Caro e Guzzo (2004), crianças, adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade e/ou risco social, tendo-se como intenção tirá-los 
das ruas, das drogas, de criminalidade, de prostituição, e também, possibilitar 
o desenvolvimento de sentimentos de autovalorização, por meio do resgate 
de sua autoestima. (p.3) 

 

2.1 A rede Emancipa 

A Rede Emancipa nasceu como um movimento social10 de cursinhos 

populares (sendo o pioneiro em Itapevi, na Grande São Paulo) em 2007. 

Estudantes e professores universitários se mobilizaram preocupados com a 

situação da educação pública e dos adolescentes da periferia, entendendo a 

lacuna no acesso às universidades públicas para estes jovens – um sistema de 

educação elitista e um privilégio para poucos. Com essa ideia de educação 

enquanto direito universal, para todos, a Rede Emancipa se espalhou pelas cinco 

regiões do Brasil.   

Atualmente, a Rede se organiza principalmente em cursinhos populares 

pré-universitários, são mais de 50 em todo país. Mas para além dos cursinhos, 

são desenvolvidos projetos como o trabalho de educação popular11 para menores 

em privação de liberdade em centros de internação do DEGASE-RJ (que será 

falado mais para frente, no próximo tópico), alfabetização de jovens e adultos, 

educação infantil, esportes e em 2017 uma Universidade Popular12. 

                                                           
9 Citado por Oliveira e Dias: http://www.uniararas.br/revistacientifica/_documentos/art.027-
2017.pdf 
10 “Define o movimento social a partir do conceito de auto-organização e da busca de 
emancipação”(FRIEDMANN, 1984 e 1994; citado por GOHN, 1997) 
11 Educação popular num sentido amplo, envolve práticas educativas organizadas explicitamente 

para conseguir processos de transformação social em benefício dos setores populares. Os 
compromissos de respeito pela cultura, pelos conhecimentos populares e pela configuração de 
um sujeito político consciente e organizado são os pilares básicos da corrente. 

12 Com o apoio de intelectuais, professores universitários e profissionais das mais diversas áreas 
surge a Universidade Emancipa como espaço de formação política, pedagógica e cultural 
popular, com o objetivo de escancarar as portas do conhecimento aprisionado nas universidades 
e se transformar em ferramenta de transformação e defesa da educação pública, gratuita e de 
qualidade como direito de todas e todos. Por outro lado, este projeto também é uma proposta de 
engajamento da intelectualidade no processo mais amplo de educação popular. A pedra 
fundamental da Universidade Emancipa será lançada no dia 15 de julho (2017), um sábado, às 
10h com um debate aberto sobre “Educação e Política”. O formato será um círculo com vários 
professores universitários, intelectuais e a militância da Rede Emancipa para discutir o tema. 

http://www.uniararas.br/revistacientifica/_documentos/art.027-2017.pdf
http://www.uniararas.br/revistacientifica/_documentos/art.027-2017.pdf
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Assim, a Rede Emancipa pode ser pensada como um movimento social 

que realiza ações pedagógicas bem como ações políticas, entendendo que a 

educação popular é um espaço que permite refletir sobre posições política e 

educação e também a luta política como processos e espaços pedagógicos. 

Afinal, conforme Paulo Freire, “a educação é um ato político”, por conter sempre 

uma intencionalidade, jamais será neutra contribuindo para reforçar um projeto 

de sociedade já existente ou para construir um novo projeto. 

Do contexto de luta, resistência e desejo de transformação social, Paulo 

Freire (1992) parte de um conceito de “esperança” que não consiste naquele 

vulgarmente relacionado à espera, mas aquele com o poder de mudar a 

realidade, se junto vier consciência e ação crítica: “... esperança é necessária 

mas não é suficiente. Ela, só, não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e 

titubeia”. O conceito de resiliência que explica como os indivíduos enfrentam as 

adversidades que a vida impõe, também pode ser aplicado nesse contexto. O 

fenômeno resiliência parece exigir que os indivíduos desenvolva um continuo 

esforço de adaptação, bem como, habilidades de sair de situações adversas 

ainda que com algumas marcas (SOARES, 2016, p.17). 

A Rede Emancipa não apenas constrói uma educação para as classes 

populares, constrói com as classes populares. Se apoiando nas ideias de Paulo 

Freire, a educação transformadora deve ser necessariamente dialógica, não 

dominadora, com relações horizontais, de cooperação entre os sujeitos 

envolvidos. A educação popular é sobre ressignificar o ambiente educacional em 

oposição aos modelos tradicionais de educação. Modelo este que é excludente 

e que corrobora para o fortalecimento e manutenção das estruturas sociais 

desiguais.  

Bourdieu utiliza o conceito de violência simbólica para explicar a contínua 

reprodução de crenças dominantes no processo de socialização. Tendo a escola 

como um aparelho de reprodução dessas estruturas. A escola não leva em 

consideração as vivências individuais. Bourdieu observou que o ensino não é 

transmitido da mesma forma para todos os alunos como a escola faz parecer. 

Segundo ele, alunos pertencentes as classes sociais mais favorecidas trazem 

de berço uma herança, chamada capital cultural – sendo o conceito de cultura: 

valores e significados que orientam e dão personalidade a um grupo social. Logo, 

capital cultural é uma metáfora de como a cultura, dividida em classes, se 
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transforma numa espécie de moeda que as classes dominantes utilizam pra 

acentuar as diferenças. 

 A cultura se transforma em instrumento de dominação. As classes 

dominantes, impõe as dominadas sua própria cultural dando um valor 

incontestável a ela. Da mesma forma que a escola, através da educação formal 

reproduz e contribui para que essa cultura dominante continue sendo transmitida 

como tal, favorecendo alguns alunos em detrimento de outros.   

Os desfavorecidos são os alunos que não tiveram contato, através da 

família, ao capital cultural (livros, informações, lugares). Esses alunos não 

conseguem dominar os mesmos códigos culturais que a escola valoriza, desta 

forma a escola marginaliza os alunos das classes populares, enquanto privilegia 

os alunos dotados de capital cultural. 

 

2.1.2 A perspectiva do Emancipa DEGASE 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, 

humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando 

de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 

inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 

transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda.  

Paulo Freire13 

 

Em 2017, através de um debate, que se iniciou o trabalho da Rede 

Emancipa no DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), o 

sistema que recebe jovens e adolescentes em conflito com a lei e punidos com a 

restrição de liberdade. A mesa teve a temática de ‘Educação Popular, Segurança 

Pública e Privação de Liberdade’ contou com falas de convidados que se 

relacionam com o tema.14 Deixo abaixo algumas dessas falas, retiradas do site, 

para acrescentar na minha pesquisa e aprofundar sobre o assunto: 

 

George Fox, o coordenador do CECEL (Centro de Educação, Cultura e 
Esporte) do Degase, que foi quem abriu as portas do Departamento para o 
Emancipa. Ele começou sua participação lembrando que é servidor de 

                                                           
13 FREIRE, Ana Maria Araújo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros 
escritos. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 5, p. 147-152, 2001. 
14 Link para matéria: https://davidmirandario.com.br/2017/08/a-educacao-popular-vai-ocupar-o-
degase/ 

https://davidmirandario.com.br/2017/08/a-educacao-popular-vai-ocupar-o-degase/
https://davidmirandario.com.br/2017/08/a-educacao-popular-vai-ocupar-o-degase/
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carreira, com mais de 20 anos no Degase. Com essa experiência, ele garantiu 
que pode dizer que “a socioeducação transita no terreno baldio das políticas 
públicas. (2017) 

 

Tratou-se de uma crítica de quem não vê uma mobilização do poder 

público para lidar com a questão. Fox lembrou que todas as instituições do 

DEGASE contam com uma escola. Trouxe ainda alguns dados, como o número 

total de internados neste momento no Estado: 2.800. Destacou que havia uma 

unidade em Bangu que, até alguns meses atrás, tinha 550 adolescentes 

internados numa unidade que comporta apenas 180! Chamou a atenção que a 

grande maioria desses internos estão lá por crimes sem uso de violência. E, na 

frase seguinte, como que trazendo uma conclusão, afirmou: “muitos dos jovens 

internados não deveriam estar”. Fox admitiu algumas limitações de um órgão 

que não recebe investimento.” 

A fala de Fox desagradou Mônica Cunha, fundadora do Movimento 

Moleque, que orienta sobre direitos dos jovens e adolescentes. Ela perdeu seu 

filho Rafael, morto dentro do DEGASE, há mais de dez anos. Ela trouxe diversas 

críticas ao sistema e disse que o Brasil deve estar muito mal mesmo, uma vez 

que o sistema do Rio de Janeiro serve como exemplo: 

 

Tá muito ruim o Degase! Tá pior hoje do que tá em 2000, quando meu filho 
entrou. Os agentes estão muito mais violentos. Aquele lugar, como todo o 
lugar do Rio de Janeiro, é racista. São adolescentes que estão lá. Não é o 
trombadinha, não é a sementinha do mal. Foi o meu filho. Pode ser o seu 
irmão e pode ser o irmão o filho de qualquer outro negro que está aqui. (2017) 

 

Outra convidada da mesa, “Camila Farias, representando o Instituto de 

Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela:  

 

A educação prisional não pode ser feita desconectada de outras políticas. 
Segurança pública, privação de liberdade e educação (o nome do evento), 
sendo vistos de uma nova integrada, podem dar um novo sentindo para as 
coisas. Hoje a gente vê todos esses elementos fragmentados. Segurança é 
o combate a negros e pobres. A privação de liberdade é a consequência deste 
combate. E a educação simplesmente não existe. O presídio foi feito com 
uma forma de contenção de uma classe considerada perigosa. (2017) 

 

 O Emancipa DEGASE, oferece assistência educacional aos adolescentes 

e jovens em privação de liberdade no sistema socioeducativo da cidade do Rio 
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de Janeiro15 da Escola João Luiz Alves (EJLA), Centro de Socioeducação16 Dom 

Bosco, Centro de Socioeducação Ilha e Centro de Socioeducação Professor 

Antônio Carlos Gomes da Costa (PACGC).  

O trabalho desenvolvido dispõe de dois eixos principais: sala de aula e 

acompanhamento. O primeiro desempenha o papel de reforço escolar, através 

de círculos de cultura e disciplinas de alfabetização, humanas e matemática. Já 

o segundo, atua diretamente com os adolescentes egressos do DEGASE, que 

foram alunos do Emancipa, na construção de um plano de emancipação que 

incentive as suas potências e para que ressignifique a sua experiência infracional, 

de modo que esse jovem não se torne reincidente. 

Os índices de encarceramento da adolescência e juventude tem 

aumentado cada vez mais no Brasil17, e são os jovens negros os que mais são 

encarcerados e também os que mais morrem18, sem que se discuta quais os reais 

motivos dessas tragédias. Há um racismo estrutural19 e histórico no Brasil. E 

                                                           
15 Pesquisa realizada pelo DEGASE e a UFF sobre as ‘Trajetórias De Vida De Jovens Em 

Situação De Privação De Liberdade No Sistema Socioeducativo Do Estado Do Rio De Janeiro’. 
Traz dados importantíssimos sobre perfil dos jovens, escolaridade, violência e vulnerabilidade 
entre outros, de 6 escolas do Estado do Rio de Janeiro sendo que, 2 delas o Emancipa atua – 
EJLA e PACGC. Fonte: 
http://www.degase.rj.gov.br/publicacoes2019/RelatorioPesquisaJovens.pdf 
16 O atendimento socioeducativo constitui uma orientação sistemática ao adolescente em conflito 
com a lei, com vistas a sua (res)socialização e (re)inserção familiar e social. Para cada tipo de 
medida socioeducativa existe uma complexa trama de normativas pedagógicas, jurídicas e 
institucionais que caracterizam a “socioeducação”. 
17 Em apenas  seis anos, o número de adolescentes em privação e restrição de liberdade 
aumentou 58,6% no Brasil. De 16.940 jovens cumprindo alguma medida socioeducativa desse 
tipo em 2009, o índice passou para 26.868 em 2015. Desse total, 18.381 jovens estão em medida 
de internação (68%).  
18 A população prisional no Brasil é predominantemente jovem (até 29 anos), embora a 

porcentagem de não jovens (maiores de 30 anos) encarcerados tenha crescido nos 
últimos anos. Em 2005, 96.288 presos tinham menos de 29 anos (61%) e 61.954 tinham 
mais de 30 anos (39%). Passados sete anos, em 2012, 266.356 presos tinham até 29 
anos (54,8%) e 214.037 mais de 30 anos (44%).  
Além de jovem, a população prisional brasileira é negra: em 2012, para cada grupo de 
100 mil habitantes brancos havia 191 brancos encarcerados, enquanto que para cada 
grupo de 100 mil habitantes negros havia 292 negros encarcerados. A proporção de 
negros encarcerados aumentou no período analisado. Constata-se que em 2012 foi 
encarcerada 1,5 vez mais negros do que brancos.  Fonte: 
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/pressreleases/2016/06/03/mapa-do-
encarceramento-os-jovens-do-brasil.html 
19 O racismo estrutural se materializa pelo próprio modo de ser da sociedade. A lógica do Estado 

se molda a partir do individualismo, onde tudo se compra pelo dinheiro. Nesse contexto, o 
racismo não é algo anormal. Ele está inserido na estrutura social. Todas as áreas, da economia 
à política, estão atravessadas pelo racismo. E as instituições, públicas e privadas, são os pilares 

de toda a estrutura. Fonte: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/27/politica/1543354521_912615.html 

http://www.degase.rj.gov.br/publicacoes2019/RelatorioPesquisaJovens.pdf
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/pressreleases/2016/06/03/mapa-do-encarceramento-os-jovens-do-brasil.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/pressreleases/2016/06/03/mapa-do-encarceramento-os-jovens-do-brasil.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/27/politica/1501114503_610956.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/27/politica/1543354521_912615.html
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muito se fala da violência crescente, mas pouco se pergunta onde se encontra a 

raiz dessa violência. 

De acordo com o site Nexo20, o relatório “Aí Eu Voltei Para o Corre- 

Estatuto da Reincidência Infracional do Adolescente no Estado de São Paulo” 

fruto de uma pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz21 diz que os motivos 

que levam um jovem a cometer um crime “não podem ser explicados somente 

por aspectos de ordem individual”, mas sim por uma “complexa combinação de 

fatores” de ordem estrutural que envolvem vulnerabilidade socioeconômica, 

escolaridade, exposição a violência, entre outros. O mesmo ocorre com a 

reincidência.22  

Os jovens periféricos são vistos como uma ameaça e sofrem com o 

estigma, para Goffman estigma é um tipo de relação entre atributo e estereótipo 

e completa: 

 
 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele 
tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 
categoria em que pudesse ser – incluído, sendo, até, de uma espécie menos 
desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou 
fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a 
uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande – algumas 
vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 
desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade 
social virtual e a identidade social real. (1998, p. 12) 

 
 

Quando saem do regime de privação de liberdade, esses jovens ficam 

ainda mais à margem da sociedade, sem apoio para a reinserção escolar e 

obtenção de empregos, além do maior afastamento da vivência familiar, 

comunitária e social. O estigma acaba por impor a segregação, criando o 

desviante. Becker (2008) define o desviante como alguém rotulado pela 

sociedade. Dessa forma, pessoas que não infringiram regras (as regras, bem os 

desvios, são criados pela sociedade) podem ser rotuladas como desviantes, 

                                                           
20 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/21/Por-que-jovens-reincidem-em-

infra%C3%A7%C3%B5es-segundo-este-estudo 
21 “O Sou da Paz analisa dados disponíveis sobre violência e criminalidade, realiza pesquisas 

para identificar dinâmicas criminais e conhece como as instituições têm lidado com estes 
problemas. Além disso, faz análises comparadas com outras regiões do país e do mundo 
aprofundando o entendimento e identificando boas práticas”. Retirado do próprio site do Instituto: 
http://www.soudapaz.org/o-que-fazemos/conhecer 
22 Ver também em: http://www.degase.rj.gov.br/publicacoes2019/RelatorioPesquisaJovens.pdf o 

alto índice de reincidência no Estado do Rio de Janeiro. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/21/Por-que-jovens-reincidem-em-infra%C3%A7%C3%B5es-segundo-este-estudo
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/21/Por-que-jovens-reincidem-em-infra%C3%A7%C3%B5es-segundo-este-estudo
http://www.soudapaz.org/o-que-fazemos/conhecer
http://www.degase.rj.gov.br/publicacoes2019/RelatorioPesquisaJovens.pdf
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assim como pessoas que infringiram regras podem não sê-lo. Acrescenta que: 

“O grau em que um ato será tratado como desviante depende também de quem 

o comete e de quem se sente prejudicado por ele. Regras tendem a ser aplicadas 

mais a algumas pessoas do que a outras”, ou seja, um ato ser ou não desviante 

depende de como outras pessoas reagem a ele, o comportamento desviante é 

aquele que as pessoas rotulam como tal em uma determinada interação. 

 

2.2 Como poder aplicar a Pedagogia de Emergência ao trabalho 

do Emancipa DEGASE 

“Nas periferias brasileiras, vivemos uma guerra não 

declarada” 

  Reinaldo Nascimento 

 

  Em 1990 foi criado o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), um 

conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a 

proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo 

encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes. Para os menores infratores, o código penal brasileiro 

é quem vai legislar o ECA. Logo de início temos um problema: Como podemos 

ter o ECA de 1990 e o código penal de 1940 (época em que não havia nenhum 

tipo de cuidado a proteção da criança e do adolescente)? 

Erving Goffman (2005) afirma que uma organização formal instrumental 

pode ser definida com um sistema de atividades intencionalmente coordenadas 

e destinadas a provocar alguns objetivos explícitos e globais. Sendo assim, as 

instituições de internação do país, como por exemplo o DEGASE; deveriam 

promover a educação, “ressocializando” o indivíduo para sua comunidade. Mas 

sabemos não é bem assim, trata-se de um ambiente hostil, excluído da 

sociedade, com condições ínfimas de higiene, poucos profissionais para 

amparar e cuidar de muitos menores infratores; os indivíduos não são privados 

apenas de sua liberdade, mas também de seus direitos.  

O adolescente marginalizado não surge ao acaso. “É a vulnerabilidade 

que alimenta a grande marginalidade ou a desfiliação” (CASTEL, 1997). Ele é 

fruto de um estado de injustiça social que gera e agrava a pobreza em que 

sobrevive grande parte da população. A marginalidade torna-se uma prática 
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moldada pelas condições sociais e históricas em que os homens vivem. O 

adolescente em conflito com a lei é estigmatizado como criminoso ou delinquente 

(através do estigma, segundo Goffman, a pessoa tenderá a ocupar a sua antiga 

posição, ou seja, o adolescente inserido no crime dificilmente sairá dele), é 

considerado um ‘sintoma’ social, utilizado como uma forma de eximir da 

responsabilidade que a sociedade tem nessa construção.  

Como previsto no Art. 7º do ECA, “A criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 

que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência”. No Art. 18. “É dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” E no Art. 18-A 

que diz que “A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados 

sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas 

de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 

integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos 

executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 

cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los”- e observamos que as cadeias 

brasileiras não fornecem condições dignas para ninguém, bem como não 

educam e cuidam de nossas crianças e adolescentes. 

A educação é fundamental para qualquer indivíduo se tornar um cidadão, 

mas é realidade que no Brasil muitos jovens pobres são excluídos deste 

processo. Puni-los com o encarceramento é tirar a chance de se tornarem 

cidadãos conscientes de direitos e deveres, é assumir a própria incompetência 

do Estado em lhes assegurar esse direito básico que é a educação. Mas uma 

educação não formal, libertadora e transformadora, que não reproduza as 

estruturais sociais dominantes da sociedade. No que tange à educação não 

formal esta poderia colaborar para com os sujeitos na abertura das “janelas do 

conhecimento sobre o mundo que o circunda, os indivíduos e suas relações 

sociais” (GOHN, 2006). 

Lanz chama atenção para o fato do intelectualismo estar dominando a 

educação e as matérias científicas. Segundo ele, o homem moderno, de forma 

consciente ou não, dá uma exagerada importância para a abstração, a fórmula, 

a quantificação e a tecnologia, em detrimento de uma abordagem mais ampla, 
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que inclua vivências estéticas e pensamentos não mecanicistas. Sustenta que 

“as crianças que vivem nesse ambiente são modeladas pela sua influência. Daí 

a tendência para uma atrofia da sua personalidade total e para um bitolamento 

do seu modo de pensar.” Por este motivo as matérias artísticas, manuais ou 

corporais, que estimulam o aluno à ação e às sensações, têm grande valor 

pedagógico e terapêutico quando exercitadas com regularidade, pois ele precisa 

poder criar algo que seja resultado da sua fantasia, usando a vontade, a 

perseverança, a coordenação psicomotora e o senso estético.  

Por meio de artes, jogos, tempo livre para brincar e fases de expressão 

criativa e artística, cria-se recursos de sobrevivência para jovens soterrados por 

conflitos, como por exemplo os do DEGASE. Uma maneira lúdica de superar 

traumas, readquirir a confiança no outro e ter a possibilidade de voltar a sonhar. 

Esse é o projeto da Pedagogia de Emergência que é acima de tudo uma 

intervenção pedagógica para jovens em situação de extrema vulnerabilidade. 

Apesar da dificuldade de se trabalhar no Brasil com a Pedagogia de 

Emergência por não se tratar de uma guerra declarada e pela situação das 

favelas brasileiras de extrema violência que perdura a muito tempo e 

consequentemente as feridas dos traumas são mais antigas, Reinaldo 

Nascimento fundou junto com outros pedagogos, terapeutas, assistentes sociais 

e médicos a Associação Brasileira da Pedagogia de Emergência no Brasil, que 

capacita educadores para lidar com crianças em situação de vulnerabilidade 

social no País, nas favelas brasileiras.  

 

2.2.2 Participação como educadora popular e discussão sobre 

educação não formal 

Analisando a quantidade de adolescentes dentro do sistema prisional, 

facilmente, conseguimos observar que a grande maioria estava fora da escola 

ao cometer o delito. Analisar a problemática é também observar que existe uma 

relação íntima do ato infracional e a evasão escolar. Sem perspectiva de 

emprego, por algumas vezes, filhos de mães negras e solteiras têm seu 

psicológico abalado – a barriga sente fome – e recorrem ao imediatismo do 

crime, do conflito com a lei. As escolas também não são ambientes convidativos 

para esses jovens, por reforçar estigmas e valores dominantes. Baseado em 
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princípios e ideias de Paulo Freire (Tendência Progressista Libertadora), nós, 

educadores do Emancipa DEGASE, damos aula de alfabetização, reforço 

escolar e círculo de cultura.  

De acordo com o documento Educação popular na perspectiva Freiriana 

(2009)23, por Círculo de Cultura compreende-se o espaço de ação educativa em 

que os participantes estão envolvidos em um processo comum de ensino e 

aprendizagem, com liberdade de fazer uso da palavra (se expressar), intervir, 

estabelecer relações horizontais, vivenciar ações coletivas em comum, 

ressignificar suas práticas e concepções, reler o mundo em que estão inseridos; 

isso mediados pelo diálogo, num processo reflexivo. Conforme destaca o 

professor João Francisco de Melo Neto: 

 

 [...] nos círculos de cultura, valores éticos são componentes que não 
podem faltar, compondo um quadro de aprendizagem que possibilite o 
conhecimento das coisas com maior profundidade, vivendo e aplicando 
princípios, aprendendo a viver com os demais, contribuindo para a 
formação de suas capacidades, de forma autônoma. (2004, p. 23).  
 
 

E prossegue, assim, enquanto instrumento político-pedagógico da 

Educação Popular, o Círculo de Cultura é um espaço de estabelecimento de 

relações afetivas, cooperativas e solidárias, com práticas pedagógicas 

participativas, propositivas e respeitosas, que possibilita o encontro e os 

confrontos a respeito da construção de saberes e de estratégias de intervenções 

concretas na realidade. Nesse sentido, o “fazer” da prática pedagógica 

apresenta possibilidades de estabelecermos relações humanas respeitosas, 

críticas, coerentes, provocadoras e esperançosas; ou seja, atualizar o legado 

freiriano. Em diversas passagens do conjunto de sua obra, Paulo Freire faz 

menção ao Círculo de Cultura. Uma citação significativa é a de que 

 
[...] os Círculos de Cultura são precisamente isto: centros em que o 
Povo discute os seus problemas, mas também em que se organizam e 
planificam ações concretas, de interesse coletivo. [...] estabelece-se 
um dinamismo entre os Círculos de Cultura e a prática transformadora 

                                                           
23 Educação popular na perspectiva Freiriana / Raiane Assumpção, (Org). -- São Paulo: Editora 

e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009. -- (Educação popular; 3). Fonte: 

http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/123456789/88/3/FPF_PTPF_12_066.

pdf 

 

http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/123456789/88/3/FPF_PTPF_12_066.pdf
http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/123456789/88/3/FPF_PTPF_12_066.pdf
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da realidade, de tal modo que passam a ativar-se e reativar-se 
mutuamente. (FREIRE, 1980b, p. 141-142). 
 
 

Dentro do Círculo de Cultura, discute-se os temas geradores que seriam 

temas existenciais relacionados às experiências vividas enquanto processo de 

ampliação de saberes coletivos. O trabalho com os temas geradores é 

fundamental se conhecer a realidade de modo crítico. 

 A Tendência Libertadora Progressista tem algumas características 

específicas: 

 Papel da escola: visa levar professores e alunos a atingir um nível 

de consciência da realidade em que vivem na busca da 

transformação social. 

 Conteúdos: temas geradores 

 Métodos: grupos de discussão (os Círculos de Cultura) 

 Relação professor-aluno: horizontal, de igual para igual 

 Aprendizagem: resolução da situação problema 

Para finalizar, deixo aqui uma curiosidade sobre esses jovens em privação 

de liberdade que pude observar em dois semestres como educadora popular. 

Dentre as atividades dadas, as que eles mais gostam são as que envolvem 

música – especialmente rap e funk em segundo lugar – principalmente se puder 

escutá-las ou assistir os clipes. A música é um grande instrumento artístico 

pedagógico, presente também na Pedagogia de Emergência. Através das 

mensagens e das letras (do rap e do funk), por tratar de suas realidades, esses 

jovens se reconhecem, se sentem representados e criam um laço identitário que 

os fortalecem. 

Para Gilroy (2001), a música é a melhor expressão de sofrimento 

articulada a memória e uma forma de lidar com essa dor. Mas para além de 

transformar a dor em prazer e mais do que uma reação à opressão, a música 

carrega uma mensagem, um significado intelectual, uma complexidade. Dessa 

característica intelectual musical, surgem temas geradores, discussões críticas 

e ainda pode-se trabalhar questões como a escrita e a linguagem. Entendi que 

a música é, de fato, uma ferramenta transformadora e completa. 
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Outro fato curioso é que, indo contra o meu pré-julgamento de que os raps 

que esses jovens mais gostavam seria na linha dos Racionais MC’s24 (que conta 

a realidade nua, crua e dura da exclusão social, das periferias, da violência, das 

drogas, das favelas, dos presídios etc), os raps que eles mais gostam são os 

que não trazem essa realidade toda à tona (rap de meninos da zona sul), afinal 

essa realidade eles sabem de cor, sentem todos os dias na pele. O que eles 

precisam são de mensagens que acalentem o coração, que deem força e os 

façam continuar a lutar pela liberdade ainda que com algumas marcas, apesar 

das condições – resiliência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Grupo brasileiro de rap, fundado em 1988, e formado pelos Mc’s Mano Brown, Edi Rock e Ice Blue e o 
DJ KL Jay. É o maior grupo de Rap do Brasil e está entre as bandas mais influentes do país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando o que foi exposto, é possível verificar a relevância do 

trabalho como um terreno fértil para se pensar novas formas de educação não 

formal através da perspectiva da Pedagogia de Emergência. A educação não 

formal vista através de Paulo Freire e Maria da Glória Gohn é transformadora e 

libertadora, baseada no diálogo, na não dominação, em relações horizontais de 

cooperação entre os sujeitos envolvidos. Educar é um ato político, e nossos 

jovens são nosso futuro. 

As práticas da Pedagogia de Emergência devem ser aplicadas na 

conjuntura brasileira tanto dentro do sistema socioeducativo como nas favelas e 

periferias do Brasil, em contextos de vida marcado pela violência, como forma 

de aliviar traumas, resgatar o esquecimento e o descaso do Estado de pessoas 

que vivem à margem da sociedade e tentar prevenir que nossos jovens 

periféricos, através da arte e educação inclusiva, vão para os bancos das escolas 

e não para os bancos dos réus. 

 

Se eu pudesse eu dava um toque em meu destino                               Me dê a mão 

Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão                                          Eu preciso de você 

Nem o bom menino que vendeu limão                                                               Seu coração 

Trabalhou na feira pra comprar seu pão                                                     Sei que pode entender 

Não aprendia as maldades que essa vida tem                 E o calçadão é meu lar, meu precipício 

Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém         Mesmo sendo um sacrifício 

Juro que nem conhecia a famosa funabem         Faça alguma coisa pra me socorrer 

Onde foi a minha morada desde os tempos de neném              Eu não quero ser 

É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem        Manchete em jornal, 

Se eu pudesse eu tocava em meu destino           Ibope na TV 

Hoje eu seria alguém              Se eu ficar por aqui 

Seria eu um intelectual           O que vou conseguir 

Mas como não tive chance                Mais tarde será um mal pra você 

De ter estudado em colégio legal                Não ser escravo do vício 

Muitos me chamam pivete                  Um ofício do mal 

Mas poucos me deram um apoio moral                 Nem ser um profissional  

Se eu pudesse eu não seria um problema social                 Na arte de furtar 

Se eu pudesse eu não seria um problema social.                       Quero estudar, me formar      

       Ter um lar pra viver 

       Problema Social – Seu Jorge       E apagar esta má impressão 

Que em mim você vê. 

 

       Menor Abandonado – Zeca Pagodinho 
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