
RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho centraliza-se em discutir como o Ensino de Ciências pode 

influenciar os jovens em conflito com a lei que cumprem a medida socioeducativa de 

internação na escola existente no CASE de Goiânia a adotarem outros procedimentos e 

atitudes frente a sociedade. Com o intento de abarcar e subsidiar a compreensão de 

elementos que partem da vida cotidiana dos participantes, percebe-se a necessidade de uma 

abordagem qualitativa nos moldes da pesquisa participante. Para a construção dos dados 

opta-se pela entrevista semiestruturada com a coordenadora pedagógica da escola, pelos 

questionários exploratórios respondidos pelos professores da unidade educacional que 

trabalham com as disciplinas específicas, pela elaboração do planejamento de aulas com a 

professora de ciências e pela observação direta das aulas de ciências, que posteriormente 

foram transcritos, analisados e categorizados. Inicialmente, o corpus teórico da pesquisa 

refere-se à legislação para os jovens autores de ato infracional e o direito desses sujeitos à 

escolarização enquanto cumprem a medida socioeducativa de internação e em seguida 

defender a disciplina de Ciências com potencial para além do desenvolvimento de 

conteúdos conceituais. Após as gravações em áudio, as observações e as transcrições das 

aulas de ciências, emergiram categorias de análise através das falas, da escrita e das ações 

dos alunos. Evidenciou-se que as intencionalidades educativas expressas no planejamento 

das aulas bem como no seu desenvolvimento possibilitaram os caminhos que conduziram 

ao aprendizado. Portanto, as posturas assumidas na construção dos planos e no 

desenvolvimento das aulas permitiram a efetivação das propostas contempladas nos 

documentos oficiais da área, assim como nos referenciais teóricos em Ensino de Ciências 

privilegiados. Constatou-se que tratando de estudante em conflito com a lei, da imersão da 

escola dentro um ambiente de restrição e privação momentânea de liberdade, da ausência de 

legislação e de um currículo específico; das dificuldades da coordenação pedagógica e da 

equipe de professores referentes a formação inicial e continuada para tratar desse tipo de 

escola e da restrição da utilização de materiais didáticos, são atitudes simples no fazer 

escolar que podem permitir a esses jovens a possibilidade de adoção de procedimentos e 

atitudes frente a sociedade através dos conteúdos. No entanto, devido às especificidades 

locais, destaca-se a importância da criação de uma política pública especial voltada com a 

normatização e a regulamentação da escolarização no sistema socioeducativo, bem como 

uma formação continuada da coordenação pedagógica e dos professores a fim de resgatar 

no planejamento didático e no desenvolvimento das aulas o compromisso com as novas 

maneiras de aprender e fazer ciências.  
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