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1. RESUMO  

 

É certo que os adolescentes infratores, encaminhados para medidas 
socioeducativas, muitas vezes, têm sua autoestima comprometida, bem como sua 
capacidade de aprendizagem, haja vista as diversas condições desestimulantes a 
que estão submetidos. Com o objetivo de auxiliar esses adolescentes, foi proposto o 
projeto que visa utilizar o aprendizado matemático, através do Tangram e do diário 
de bordo, bem como, o aprendizado da Língua Inglesa, como ferramentas de 
promoção e resgate da autoestima de adolescentes infratores. Além do fator 
autoestima, procurou-se promover a socialização desses adolescentes, respeitando-
se, sempre, o conhecimento prévio que cada um deles possuía, ampliando a visão 
de mundo dos mesmos, através da contextualização desses conhecimentos com 
outros novos. Para tanto, nos valemos do uso de jogos, vídeos, músicas e 
explanações, ou seja, ferramentas lúdicas que, quando utilizadas, tornam o 
estudante sujeito de seu próprio processo de ensino e aprendizagem, ampliando a 
visão de mundo do mesmo e promovendo a sua autoestima e inserção social. A 
metodologia adotada foi embasada na concepção construtivista juntamente com 
outras linhas pedagógicas a fim de otimizar os resultados.  
 

Palavras-chave: Adolescentes infratores. Autoestima. Língua Inglesa. Matemática. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente sabe-se que o envolvimento de adolescentes com a 

criminalidade é crescente no país, e por haver esta preocupação é que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) dispõe medidas socioeducativas colaborando com 

a reeducação e ressocialização do adolescente infrator. Entretanto, é notório que 

esses adolescentes sofrem no decorrer dessas medidas, pois se percebem de 

acordo como são vistos na sociedade, de maneira preconceituosa, apresentando 

assim, baixa autoestima e dificuldades no aprendizado. 

O projeto “Conhecimento Gerando Autoestima” surgiu de uma parceria entre 

o Ministério Público e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga (FAIBI), 

mais especificamente com o curso de pedagogia, envolvendo uma professora 

orientadora e duas alunas, o objetivo do projeto consistiu em gerar novos 

conhecimentos e assim, elevar a autoestima dos meninos levando-os a refletirem 

sobre suas ações. 

Foram escolhidas duas áreas do saber para serem trabalhadas, a Língua 

Inglesa e a Matemática, posteriormente, os adolescentes foram divididos em três 
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grupos, sendo o grupo 1 relativo ao ensino da Matemática, o grupo 2 e o grupo 3 

relativos ao estudo das noções básicas de Língua Inglesa. 

Como material de apoio para as aulas de Matemática, adotamos o emprego 

do Tangram, jogo matemático milenar, com a finalidade de tornar o aprendizado 

mais prazeroso e atrativo. 

Como material de apoio para as aulas de noções básicas da Língua Inglesa 

foram utilizados textos de apoio no Power Point, vídeos do YouTube, músicas, jogos 

da memória e soletração.  

Visamos demonstrar, assim, que com o uso das referidas ferramentas, 

aplicando-as ao ensino de adolescentes infratores, é possível levar os mesmos a 

desenvolver a capacidade de se expressarem de forma verbal e escrita, otimizando 

a socialização dos mesmos e a compreensão do próprio processo de ensino 

aprendizagem, de forma a conduzi-los ao papel de sujeito da própria aprendizagem. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve por objetivos, apresentar o encontro de realidades 

diferentes dos adolescentes, além de proporcionar uma socialização entre os 

mesmos e o mundo globalizado. Utilizar a Língua Inglesa como mediadora, mas 

também, promover o conhecimento matemático através do uso de jogos 

matemáticos (Tangram) e do diário de bordo. 

Visando um melhor aprendizado e uma melhor reconstrução da autoestima, 

o presente projeto teve por objetivo, ainda, a valorização do conhecimento prévio 

dos adolescentes, procurando integrar, sempre, o conhecimento preexistente e os 

novos conhecimentos a serem trabalhados, buscando assim, a integração entre 

realidades diversas. 

Além disso objetivamos, com a utilização de jogos, incentivar o trabalho 

coletivo, o respeito ao próximo e levar os adolescentes que participaram do projeto a 

criar e respeitar regras. 

O projeto não visava o ensino da Língua Inglesa ou mesmo da Matemática 

da forma tradicionalmente empregado nas escolas ou em cursos específicos, mas 

procurou dar aos adolescentes, em questão, o conhecimento de como a Matemática 

e a Língua Inglesa se fazem presentes no cotidiano, especialmente, no que tange à 
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Língua Inglesa, haja vista vivermos em um mundo moderno e globalizado, tornando-

os sujeito do próprio processo de ensino e de aprendizagem. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente projeto foi elaborado com a finalidade de promover a autoestima 

de jovens infratores através do conhecimento e do aprendizado, além de buscar a 

socialização desses jovens que se encontram à margem da sociedade, contribuindo, 

assim, com as medidas socioeducativas aplicadas aos mesmos, utilizando-se, 

sempre, do conhecimento prévio desses adolescentes, mas integrando-o com novos 

conhecimentos adquiridos ao longo do processo de ensino aprendizagem. 

Os adolescentes infratores foram encaminhados para o projeto como uma 

medida socioeducativa.  

Pensando em todo contexto optamos por seguir, predominantemente, a linha 

pedagógica construtivista sem, no entanto, abandonar outras linhas pedagógicas 

que se faziam necessárias para o melhor desenvolvimento e aprendizado do 

adolescente. Segundo COSTA (2008) 

 

No enfoque construtivista, mais do que a transmissão e/ou fixação de 
conteúdos específicos, visa-se a exploração de atividades que propiciem o 
desenvolvimento de habilidades como estratégias de solução de problemas, 
estruturas cognitivas, criatividade, ou seja, aprendizagem por descoberta 
através da manipulação livre do sujeito objeto da aprendizagem, sob o 
controle do próprio aluno (COSTA, 2008). 

 

Ainda, acreditamos nas ideias de Freire que segundo Almeida (2009, p. 82)  

 

[...] vão até o mais íntimo da sala de aula; os professores preparam suas 
aulas levando em conta o que os alunos sabem; eles não são mais 
elementos vazios, tornam-se um ponto de partida de toda a aprendizagem; 
os exemplos, os problemas, a finalidade da aprendizagem nascem do que é 
o aluno concreto. (ALMEIDA, 2009, p. 82) 

 

Com isso, defendemos a importância do trabalho alicerçado no 

conhecimento prévio do aluno para que a partir destes possam construir novos 

conhecimentos. 

Foram sete encontros de uma hora e meia cada, durante dois meses do 

segundo semestre de 2016 e aconteceram nas dependências da faculdade (sala de 

aula e sala de informática), onde os doze adolescentes encaminhados ao projeto 
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participavam das atividades planejadas, realizavam seus registros a cada encontro 

e, ao final, assinavam a lista de presença a ser apresentada ao Ministério Público 

posteriormente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A aprendizagem significativa é evidenciada pela influência cognitiva oriunda 

da integração do conhecimento prévio e o novo conhecimento gerado a partir do 

anterior. Durante esse processo de apreensão de um novo conhecimento é possível 

perceber que o conhecimento prévio é enriquecido e ganha maior estabilidade. 

Além disso, é sabido que para que ocorra a aprendizagem significativa o 

aluno não pode ser mero receptor passivo nesse processo. Muito pelo contrário, ele 

deve utilizar-se dos significados internalizados e, dessa forma, apreender novos 

significados através da utilização dos materiais educacionais.   

Partindo deste ponto de vista, o projeto foi estruturado em três grupos, 

conforme dito anteriormente, sendo o grupo 1 voltado ao trabalho com a Matemática 

e os grupos 2 e 3 destinados ao trabalho das noções básicas da Língua Inglesa. 

Para o Grupo 1 foi adotado, como ferramenta de ensino matemático, o jogo 

Tangram, e também se valendo do uso de diários de bordo ao final das aulas, para 

que, assim, os alunos pudessem refletir sobre o próprio aprendizado. 

 O jogo matemático em questão foi escolhido, pois, a simplicidade e a 

capacidade de representar uma grande variedade de objetos e, ao mesmo tempo a 

dificuldade em resolvê-los, demandariam do aluno que o mesmo utilizasse a 

imaginação, a paciência e a criatividade para resolver os problemas propostos. 

Os diários de bordo foram adotados por representarem importante 

ferramenta no processo de ensino aprendizagem, pois, segundo Alves (2001), 

 

O diário pode ser considerado como um registro de experiências pessoais e 
observações passadas, em que o sujeito que escreve inclui interpretações, 
opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de 
escrita, com a intenção usual de falar de si mesmo. (ALVES, 2001. p. 224).  

 

Por meio dos registros realizados nos diários de bordo foi possível identificar 

as dificuldades do aluno, os sentimentos envolvidos, as situações coincidentes ou as 

situações inéditas, os pontos de vistas pessoais, como o processo de participação 

do projeto foi enfrentado, os resultados positivos e negativos ao longo da ação 
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desenvolvida, proporcionando uma análise posterior do processo de aprendizagem 

de cada estudante, pois “[...] aqueles que escrevem diários podem tornar-se 

investigadores de si próprios e, consequentemente, da prática que desenvolvem na 

escola”. (SOUZA et al, 2012, p. 185). 

Os Grupos 2 e 3 centraram suas atividades, especialmente, na conversação, 

procurando, nos encontros iniciais, averiguar a bagagem de conhecimento que cada 

aluno carregava em relação à Língua Inglesa.  

Por meio da sondagem inicial, foi possível perceber que, na maioria das 

vezes, os adolescentes não notam a quantia de palavras em inglês que pronunciam 

diariamente, por exemplo, os nomes de marcas como Nike, Iphone, Apple, ou as 

redes sociais que utilizam como Facebook, Whats App, dentre outras tantas 

palavras que estão inseridas em nosso cotidiano devido à globalização. 

Posteriormente, passou-se a debater acerca dessas palavras, as quais foram 

traduzidas para que, assim, os alunos pudessem compreender o porquê desses 

nomes e qual o seu sentido.  

Os Grupos 2 e 3 procuraram promover uma contextualização geográfica e 

histórico-cultural, relacionando os Estados Unidos e o Brasil, visando promover uma 

expansão dos conhecimentos geográfico, histórico, cultural, social e humano dos 

alunos. Para tanto, foram utilizados recursos como o mapa mundi, bandeiras dos 

países e apresentadas datas comemorativas estadunidenses, como o Thanksgiving 

e o Halloween.  

Os Grupos 2 e 3 ainda utilizaram recursos videográficos, apresentando aos 

adolescentes o seriado “O mundo é dos Brasileiros”, onde foi abordada a realidade 

de habitar cidades como Califórnia e Nova Iorque, sendo possível, por exemplo, que 

os alunos observassem as diferenças gastronômicas, dando aos alunos a 

compreensão de que o ambiente social é formado pelas características culturais e 

por estruturas sociais indispensáveis à formação comportamental dos indivíduos que 

fazem parte dessa sociedade e, o processo de aprendizagem que se dá durante 

essa apreensão a respeito do meio social é denominado de socialização (DEMO, 

1985). 

Assim, todo o desenvolvimento do projeto foi voltado ao oferecimento da 

possibilidade de intervir com conhecimento a fim de colaborar com qualquer tipo de 

mudança, ruptura, comprovando a capacidade desses adolescentes e 

desenvolvendo sua autoestima, surtindo nos mesmos a curiosidade e o interesse, 
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para que, assim, participassem de forma ativa, respondendo aos questionamentos, 

questionando e perguntando quando alguma curiosidade surgia. 

 

6. RESULTADOS 

 

Para uma melhor compreensão, apresentaremos os resultados obtidos pelo 

Grupo 1 separadamente dos resultados obtidos pelos Grupos 2 e 3. 

 Grupo 1: 

Nos primeiros encontros foi possível perceber, por meio do discurso dos 

adolescentes, de como tinham aversão à Matemática e nunca tinham ouvido falar 

em Tangram. Desde o primeiro encontro surpreendeu o interesse que os meninos 

tiveram pelo projeto, apesar de não haver a presença constante e completa da 

turma, os poucos que compareceram eram interessados e participavam de todas as 

atividades propostas. 

A contextualização da história de como surgiu o Tangram foi bem fixada 

pelos meninos que, inclusive foram capazes de comentar sobre a história 

posteriormente, a fim de retomar o conteúdo dos encontros anteriores. 

Com relação às figuras geométricas que integram o conjunto de Tangram os 

adolescentes adquiriram o conhecimento de forma plena, pois sempre que solicitado 

ou quando questionavam sobre como formar alguma imagem, sabiam perguntar 

utilizando o nome da figura geométrica em questão. 

Os jogos utilizados no desenvolvimento do projeto foram bem aceitos pelos 

alunos que demonstravam curiosidade em relação ao novo desafio proposto a cada 

semana. Quanto aos jogos, antes de qualquer coisa, os alunos manipulavam o 

material, reconheciam cada detalhe e, posteriormente eram explicadas as regras 

para a realização da atividade. 

A participação dos adolescentes foi relativamente boa. Apesar de haver 

muitas ausências na sala, quando participavam produziam o que era esperado dos 

mesmos, tanto em atividades individuais quanto em atividades em grupo, com isso 

conseguimos obter um bom nível de interação entre os mesmos. Por meio das 

atividades houve socialização de ideias com relação ao raciocínio lógico e 

geométrico, pois havia as conversas nos momentos em que precisavam explicar 

como montar algum desenho com Tangram, principalmente durante a realização do 

Jogo Espelho com Tangram. Houve trabalho em duplas em que precisaram explicar 
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de que forma montar a figura escolhida para que o seu parceiro fosse capaz de 

reproduzi-la sem saber qual era a figura escolhida. 
 
E, conforme já ressaltamos anteriormente, com a finalidade de reforçar os 

aprendizados diários, ao final de cada encontro os adolescentes recebiam uma ficha 

onde registravam as aprendizagens obtidas, relatando pontos positivos e negativos 

em relação às atividades desenvolvidas ao longo do processo educacional. 

No último encontro, devido a forte chuva, apenas um adolescente 

compareceu, trabalhamos figuras com Tangram e em seguida ele formulou uma 

redação utilizando as imagens que escolheu criar. Com a imagem das peças 

formadas à sua frente, foi entregue a ele uma folha pautada e um lápis para que 

escrevesse um texto. Ao terminar, lemos o texto e fomos à sala de informática digitá-

lo, incluindo as imagens conforme ele havia indicado, obtendo o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Texto escrito pelo adolescente ao final do projeto 

 

 Grupos 2 e 3: 

No primeiro encontro, conversamos com os alunos sobre como seria o 

projeto, no Grupo 2 todos os meninos sabiam ler e escrever o que facilita alguns 

procedimentos, já no Grupo 3 o único menino não era alfabetizado, porém 

conseguimos maximizar os resultados da mesma forma.  

Neste dia os meninos se surpreenderam com as quantidades de palavras 

em inglês que eles mesmos pronunciavam diariamente, como nomes de marcas 

Nike, Iphone da Apple, as redes sociais que utilizam como Facebook, Whats App, e 
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muitas outras palavras que estão inseridas no nosso dia a dia por conta da 

globalização. Discutimos sobre essas palavras e traduzimos todas para entender o 

porquê desses nomes.  

No segundo encontro os meninos conseguiram, por meio do jogo da 

memória, fixar alguns nomes de cores e frutas, principalmente quando separamos 

nossas frutas e cores prediletas e assim conseguimos focar nesses nomes obtendo 

resultados satisfatórios, pois a intenção do projeto era que eles pudessem ter pelo 

menos uma noção de certas coisas que talvez nunca tivessem contato. Todos 

participaram. 

O próximo encontro foi concentrado na parte histórica e cultural dos Estados 

Unidos, os meninos tiveram contato com o mapa e entenderam os elementos que 

constituem a bandeira americana, acharam interessante e também falamos da 

bandeira do Brasil e seus significados, ficaram mais interessados nas datas 

comemorativas como Thanksgiving e Halloween, sendo este último comemorado no 

Brasil também.  

Já no quinto encontro, assistimos ao seriado “O mundo é dos Brasileiros”, e 

discutimos sobre a realidade de morar em cidades dos Estados Unidos como New 

York e Califórnia, observamos as diferenças de comidas e alguns lugares turísticos, 

podemos citar a Estátua da Liberdade como cartão postal e o Cristo Redentor no Rio 

de Janeiro, neste encontro falamos sobre Hollywood, onde grandes filmes são 

produzidos.  

No sexto encontro e no sétimo, iniciamos um primeiro contato com a Língua 

Inglesa e seus costumes de cumprimentos, primeiro eles aprenderam como se diz 

em inglês “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite”, “olá” e “tchau”, depois escutamos uma 

música que cantava os sons das letras do alfabeto, repetimos os sons das letras 

sem a música, no começo acharam difícil, mas depois de algumas repetições já 

puderam se familiarizar com os sons, sendo assim, fizemos a soletração de nossos 

nomes em inglês, eles conseguiram acertar a maioria das letras. No último dia 

relembramos os cumprimentos e fomos mais afundo, vimos as diversas maneiras 

que os americanos geralmente usam para estabelecerem o primeiro contato, 

assistimos um vídeo para melhor exemplificar e no final fizemos nosso próprio 

diálogo. 

Finalizamos assim nossos encontros, e com resultados até satisfatórios por 

conta do pouco tempo que tínhamos e de algumas ausências que ocorreram dos 
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meninos durante o projeto, no último dia os meninos escreveram em fichas o que 

eles acharam dos encontros, infelizmente um dos meninos que frequentava 

regularmente os encontros não compareceu, para um dos meninos foi preciso 

escrever para ele, pois não era alfabetizado, e por fim, um deles além de escrever a 

ficha nos deixou um depoimento em vídeo de trinta segundos relatando que os 

encontros foram bons e que não imaginava que seriam do jeito que foi, que achou 

interessante. 

Assim, consoante o exposto, em todos os Grupos, ou seja, 1, 2 e 3, tanto no 

ensino de Matemática quanto no ensino de noções básicas de Língua Inglesa, foi 

possível perceber que os adolescentes tiveram despertos a curiosidade e o 

interesse, participando ativamente do próprio processo de ensino-aprendizagem o 

que, por conseguinte, contribui sobremaneira com a autoestima dos mesmos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Muitas crianças e adolescentes provêm de regiões periféricas e, diversos 

deles, de lares que não apresentam a estrutura tradicional, vindo a ingressar em 

uma vida de crime e tornando-se aquilo que a sociedade denomina de adolescentes 

infratores. 

Diversos desses adolescentes, já afetados pelas poucas oportunidades, são 

afetados pelos estereótipos e rótulos que a sociedade lhes atribui, muitas vezes, por 

preconceito ou desconhecimento de causa, fazendo com que os mesmos se 

marginalizem, não se integrem à sociedade e apresentem pouca ou nenhuma 

vontade de aprender, de frequentar a escola. 

Esses problemas resultam em uma nítida dificuldade de aprendizado e 

integração social, além de impactos negativos na autoestima desses jovens, os 

quais, muitas vezes, sentem-se incapazes ou inaptos a uma vida melhor.  

Pensando nessa problemática, foi proposto o trabalho com adolescentes 

infratores, especificamente, o ensino da Matemática (geometria) através do uso de 

métodos lúdicos, ou seja, uso do Tangram, sendo que, ao final de cada encontro, 

procedeu-se ao registro dos mesmos em diário de bordo, bem como, o ensino de 

noções básicas de Língua Inglesa, através de métodos alternativos de ensino como 

músicas, vídeos e soletração. 
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O Grupo 1 foi o responsável por colocar em prática o ensino da Matemática, 

sendo possível constata que, ao passo em que o Tangram levou os alunos a 

sentirem prazer no aprendizado, o diário de bordo levou os mesmos a tornarem-se 

sujeitos de sua própria aprendizagem. 

Os Grupos 2 e 3, por sua vez, responsabilizaram-se por colocar em prática o 

ensino das noções básicas de Língua Inglesa, dando aos adolescentes o 

conhecimento de um mundo desconhecido, que ao ter contato com outras culturas 

puderam perceber sua própria cultura de forma mais reflexiva, compreendendo o 

contexto geral, enxergando o outro e a si mesmo de maneira diferente, analisando e 

diferenciando as realidades vistas.  

Com o avanço da experiência e, por meio das conversas em sala e das 

fichas de aprendizagem, foi possível identificar que os alunos não apenas 

desenvolveram interesse na atividade, como também, opinavam acerca da mesma e 

tiravam conclusões acerca do próprio aprendizado. 

Sendo assim, entende-se que o projeto em questão contribuiu com o 

desenvolvimento social e individual, se caracterizando como uma força libertadora 

para os adolescentes infratores que, costumeiramente, são marginalizados por 

nossa sociedade e encaminhados para medidas socioeducativas. 
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