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A ARTE E O ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

 
 

Rejane Ruaro Marques Gomes1 
Marco Antônio Rodrigues 2 

 
RESUMO: Neste trabalho, abordar-se-á como a arte, com ênfase na escultura em 
argila, pode ajudar o adolescente em conflito com a lei a refletir sobre seus atos, 
mostrando à sociedade, por meio de exposição, o conteúdo por eles produzido em 
oficinas. A sociedade precisa ter exemplos de como a arte é necessária ou não, e 
como as instituições necessitam ou não incluir a arte nos conteúdos básicos. As 
artes plásticas norteiam um dos eixos da cultura, colaborando com o processo de 
ressocialização dos adolescentes. A arte cria chances de integração social, 
proporciona afirmação pessoal e enfrenta o desafio da reconstrução de um projeto 
de vida. A arte tem força de intervir positivamente no plano de autoimagem e da 
autoestima, o que instiga o adolescente a buscar seu desenvolvimento como pessoa 
e como cidadão. As oficinas aplicadas obtiveram um resultado bem variado devido à 
diversidade de cultura e pensamentos dos adolescentes, de uma forma geral o 
objetivo do trabalho foi alcançado, qual seja o de mostrar a necessidade de se 
manter as artes plásticas como meio de ressocialização. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Arte. Adolescentes. Conflito com a lei. Ressocialização. Argila. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A arte tem a finalidade de formar o cidadão para a vida; formar a construção 

e/ou reconstrução de concepções do mundo e sobre o mundo. Ela colabora com a 

consciência e organização de como agir em grupos coletivos. A arte também 

contribui para o resgate da valorização de si próprio, ou seja, o indivíduo passa a 

desenvolver o sentimento de autovalorização e conscientização de seus atos. 

O adolescente que cometeu ato infracional precisa reparar o dano causado. 

Dessa forma, utilizando a arte, pode-se atribuir ao cumprimento da medida imposta 

ao adolescente uma conscientização de seus atos, gerando-se uma reflexão sobre 

tais atos e surtindo um efeito maior que o de apenas puni-lo sem mostrar o caminho 

correto a seguir.  

A arte pode mostrar ao adolescente que é possível repensar suas atitudes, 

tornando seus atos socialmente aceitos. Dentro desse contexto, a modelagem em 

                                                 
1
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2
 Especialista em Arte e Educação, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Professor 
do Curso Superior de Artes da União Educacional de Cascavel – UNIVEL. 
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argila possibilita ao jovem além de desenvolver uma coordenação motora fina, 

também uma forma de se expressar, tornando possível a autovalorização.  

Neste trabalho, abordar-se-á como a arte, com ênfase na escultura em argila, 

pode ajudar o adolescente a refletir sobre seus atos, mostrando à sociedade, por 

meio de exposição, o conteúdo produzido em oficinas. Isso porque a sociedade 

precisa ter exemplos de como a arte é necessária, ou não, e como as instituições 

necessitam, ou não, incluir a arte nos conteúdos básicos. 

A arte cria chances de integração social, proporciona afirmação pessoal e 

enfrenta o desafio de uma reconstrução de um projeto de vida. Ela tem força de 

intervir positivamente no plano da autoimagem e da autoestima, o que instiga o 

adolescente a buscar seu desenvolvimento como pessoa e como cidadão, 

promovendo o protagonismo e fortalecendo comportamentos socialmente aceitos. 

 A palavra “protagonismo” vem da junção de duas palavras gregas: protos, 

que significa o principal, o primeiro, e agonistes, que significa lutador, competidor, 

contendor. Quando se fala de protagonismo juvenil, objetivamente se trata da 

ocupação dos jovens no papel central dos esforços pela mudança social. 

Estudos de antropologia cultural vêm mostrando que muitos dos 

comportamentos pessoais possuem origem no subconsciente do indivíduo, que vai 

sendo formado ao longo da vida, e seus componentes são em grande maioria o 

valor e a atitude determinados pela cultura. Por isso, é nessa cultura que a arte tem 

papel importante e colaborador para a efetivação do protagonismo juvenil. 

Segundo Pareyson (2001), a contemplação de um espectador é o 

prolongamento da arte que o artista quer mostrar através de seu trabalho. Um dos 

principais aspectos do trabalho artístico é o de revelar um sentido, um modo de 

observar a realidade do autor, desta forma a obra se completa em si e o espectador 

tem uma nova maneira de olhar e compreender a arte e seu artista. 

A arte tem um papel importante na ressocialização. Assim, por meio da 

escultura, se almeja alcançar o objetivo de inserção do adolescente na sociedade, 

de modo que ele faça uma reflexão sobre seus atos e se torne socialmente aceito. 

Diante do contexto social em que os adolescentes em conflito com a lei se 

encontram, pergunta-se: A realização de esculturas em argila pode colaborar com 

sua ressocialização? Como a exposição deste material pode interferir no processo 

de ressocialização e reflexão sobre seus atos?  

As artes plásticas norteiam um dos eixos da cultura, tanto que tem-se por 
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base o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que assegura direitos e deveres 

às crianças e jovens e preconiza condições dignas de vida a todos, prevendo os 

cinco direitos fundamentais da criança e adolescente, que são: o direito à vida e 

saúde; o direito à liberdade, respeito e dignidade; o direito à convivência familiar e 

comunitária; o direito à educação, cultura, esporte e lazer; e o direito à 

profissionalização e proteção ao trabalho. Todos esses direitos são baseados no 

caput do artigo 4° da referida Lei: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao 
esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao 
respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 
Lei n.° 8.090, 1990). 

 

Nota-se que, há muito tempo, diversos estudiosos como Pareyson (2001) e 

Gohn (2006) buscam maneiras que efetivamente surtam efeitos positivos no 

processo de ressocialização de indivíduos em conflito com a lei e a sociedade.   

 Dentro desse contexto, o presente trabalho buscará analisar de que formas a 

arte pode contribuir com o processo de ressocialização do adolescente em conflito 

com a lei. Ainda, pretende-se mostrar que a efetividade do mesmo diante da 

instituição e do meio acadêmico vem a fortalecer a importância de se ter as artes 

dentro do cumprimento de medidas socioeducativas, em busca de que o 

adolescente desenvolva a reflexão sobre o seu propósito de vida. 

A arte cria chances de integração social, proporciona afirmação pessoal e 

enfrenta o desafio de uma reconstrução de um projeto de vida. Desta forma, o 

presente trabalho terá o importante propósito de evidenciar caminhos que provem 

isso. 

Desse modo, buscar-se-á enfatizar que a arte tem força de intervir 

positivamente no plano de autoimagem e da autoestima, o que estimula o 

adolescente a buscar seu desenvolvimento como pessoa e como cidadão, 

fortalecendo comportamentos socialmente aceitos. 

Durante o processo de busca de informações, primeiramente, objetivou-se 

analisar de que forma a arte pode contribuir com o processo de ressocialização do 

adolescente em conflito com a lei, a partir de estudos sobre teorias, oficinas de 

modelagem em argila e debates com reflexão sobre o tema “Sonhos e expectativas”. 
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O passo seguinte foi observar de que forma o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS II) na cidade de Cascavel/PR usa as 

atividades artísticas para ressocializar os adolescentes em conflito com a lei. Ainda, 

buscou-se descobrir quais oficinas são ofertadas com conteúdo artístico pela 

instituição. 

Em seguida, realizou-se uma análise de como o impacto do uso da 

modelagem em argila colabora para o desenvolvimento social dos adolescentes. 

Essa análise foi realizada por meio de observação das oficinas e debates realizados 

antes e após a oficina, objetivando-se saber qual a reação dos adolescentes ao 

refletirem sobre o assunto e ao utilizarem o material argila como instrumento para a 

materialização de suas expectativas. 

Para finalizar, investigou-se como o adolescente se observa ao expor seu 

trabalho ao público, sendo que essa investigação ocorreu por meio da observação 

da reação dos adolescentes durante a exposição. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO   

 

2.1 A arte como instrumento de ressocialização 

 

Conforme já dito, a arte cria chances de integração social, proporciona 

afirmação pessoal e enfrenta o desafio de uma reconstrução de um projeto de vida. 

A arte tem força de intervir positivamente no plano de autoimagem e da autoestima, 

o que instiga o adolescente a buscar seu desenvolvimento como pessoa e como 

cidadão, promovendo o protagonismo e fortalecendo comportamentos socialmente 

aceitos. 

 Também, como supramencionado, a palavra “protagonismo” vem da junção 

de duas palavras gregas: protos, que significa o principal, o primeiro, e agonistes, 

que significa lutador, competidor, contendor. Quando se fala de protagonismo 

juvenil, objetivamente trata-se da ocupação dos jovens no papel central dos esforços 

pela mudança social. 

Estudos de antropologia cultural vêm mostrando que muitos dos 

comportamentos pessoais têm origem no subconsciente do indivíduo, que vai sendo 

formado ao longo da vida, e seus componentes são em grande maioria o valor e a 
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atitude determinados pela cultura, cultura essa em que a arte tem papel importante e 

colaborador para a efetivação do protagonismo juvenil. 

Pareyson (2001, p. 25) afirma que o principal aspecto da arte é o de revelar 

um sentido, um modo de olhar e ver a realidade do autor de um trabalho artístico, de 

modo que a contemplação do espectador já é um prolongar do que o autor quis 

passar através do trabalho executado. 

 

[...] se a arte é conhecimento, ela o é no modo próprio e 
inconfundível que lhe deriva do seu ser arte, de modo que não é que 
a arte seja, ela própria, conhecimento, ou visão, ou contemplação, 
porque antes, ela qualifica de modo especial e característico estas 
suas eventuais funções. Por exemplo, ela revela, frequentemente, 
um sentido das coisas e faz com que um particular fale de modo 
novo e inesperado, ensina uma nova maneira de olhar e ver a 
realidade; e estes olhares são reveladores sobretudo porque são 
construtivos, como o olho do pintor, cujo ver já é um pintar e para 
quem contemplar se prolonga no fazer. (PAREYSON, 2001, p. 24-
25).   

 

A arte tem um papel importante na ressocialização, sendo que por meio da 

escultura se almeja alcançar o objetivo de inserção do adolescente na sociedade e 

que ele faça uma reflexão sobre os seus atos e os torne socialmente aceitos. 

Diante do contexto social em que os adolescentes em conflito com a lei se 

encontram, questiona-se se a realização de esculturas em argila pode colaborar com 

sua ressocialização e como a exposição deste material pode interferir no processo 

de ressocialização e reflexão de seus atos. Na busca por responder a esses 

questionamentos, expõe-se a visão de Vigostski (1999): 

 

A arte é o social em nós e o se o seu efeito se processa em um 
indivíduo isolado, isso não significa, de maneira nem uma, que suas 
raízes e essências sejam individuais. [...] o social existe até onde há 
apenas um homem e suas emoções. [...] a refundição das emoções 
fora de nós realiza-se por força de um sentimento social que foi 
objetivado, levado para fora de nós, materializado e fixado nos 
objetos externos da arte, que se tornaram instrumento da sociedade. 
(VIGOTSKI, 1999, p. 315). 

 

Segundo Vygotsky (1999), a arte exposta se torna um instrumento da 

sociedade. Isso porque, ao mostrar-se através da arte, o indivíduo tem a 

possibilidade de socializar seus sentimentos e objetivar suas intenções, facilitando o 

diálogo e a interação social. 



8 
 

 

2.2 Arte, educação e reflexão 

 

As artes plásticas norteiam um dos eixos da cultura, tanto que tem-se por 

base o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que assegura direitos e deveres 

às crianças e jovens e preconiza condições dignas de vida a todos, prevendo os 

cinco direitos fundamentais da criança e adolescente que são: o direito à vida e 

saúde; o direito à liberdade, respeito e dignidade; o direito à convivência familiar e 

comunitária; o direito à educação, cultura, esporte e lazer; e o direito à 

profissionalização e proteção ao trabalho. Todos esses direitos são baseados no 

caput do artigo 4° da referida Lei: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao 
esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao 
respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 
Lei n.° 8.090, 1990) 

 

O direito à cultura, preconizado pelo ECA, é garantido pela educação não 

formal. Assim sendo, os adolescentes terão a oportunidade de se desenvolverem 

como seres sociais. 

A educação não formal é uma das bases da educação no meio social. Dessa 

forma, ao se utilizar dos recursos nela existentes, pode-se atingir o objetivo proposto 

neste projeto. Segundo Gohn (2006), a educação não formal designa um processo 

em várias dimensões, tais como: 

 

[...] a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 
cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 
aprendizagem de habilidades e/ ou desenvolvimento de 
potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 
capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos 
comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos 
indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de 
compreensão do que se passa ao seu redor; a educação 
desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica etc. 
(GOHN, 2006, p. 28). 

 

Segundo a autora, essa educação é aquela que se aprende “no mundo da 
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vida”, via processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 

espaços e ações coletivos cotidianos. 

A determinação dos espaços educativos é feita em territórios que 

acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos fora das escolas, em 

locais informais, onde há processos interativos intencionais, na própria comunidade. 

Na educação não formal há uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de 

aprender e de transmitir ou trocar saberes. 

Este tipo de educação ocorre em ambientes e situações interativas 

construídas coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos. Comumente a 

participação dos indivíduos é optativa, mas ela também poderá ocorrer por força de 

certas circunstâncias da vivência histórica de cada um. O grande educador é o 

“outro”, aquele com quem se interage ou se integra. 

Ainda conforme Gohn (2006), a educação habilita os indivíduos a se tornarem 

cidadãos do mundo, no mundo. Sua função é abrir janelas de conhecimento sobre o 

mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são 

dados a priori, eles se constroem no processo interativo, gerando um processo 

educativo. 

Um modo de educar surge como resultado da ação voltada para os interesses 

e as necessidades de seus participantes. Assim, a construção de relações sociais 

baseadas em princípios de igualdade e justiça social, quando presentes num dado 

grupo social, fortalece o aprendizado da cidadania. Destaca-se que a difusão de 

informação e formação política e sociocultural é uma meta na educação não formal. 

Ela prepara os cidadãos, educa o ser humano para a civilidade, em oposição à 

barbárie, ao egoísmo, individualismo, etc. 

A educação não formal tem outros atributos: ela não é organizada por séries/ 

idade/conteúdos; atua sobre aspectos subjetivos do grupo; trabalha e forma a 

cultura política de um grupo; desenvolve laços de pertencimento; ajuda na 

construção da identidade coletiva do grupo (este é um dos grandes destaques da 

educação não formal na atualidade); pode colaborar para o desenvolvimento da 

autoestima e do entrosamento do grupo, criando o que alguns analistas denominam 

como o capital social de um grupo; fundamenta-se no critério da solidariedade e 

identificação de interesses comuns; e é parte do processo de construção da 

cidadania coletiva e pública do grupo. 

Gohn (2006) entende que a educação não formal poderá desenvolver, como 
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resultados, uma série de processos, tais como:  

 

[...] consciência e organização de como agir em grupos coletivos;  A 
construção e reconstrução de concepção(ões) de mundo e sobre o 
mundo;  contribuição para um sentimento de identidade com uma 
dada comunidade;  forma o indivíduo para a vida e suas 
adversidades (e não apenas capacitação para entrar no mercado de 
trabalho); quando presente em programas com crianças ou jovens 
adolescentes a educação não-formal resgata o sentimento de 
valorização de si próprio (o que a mídia e os manuais de autoajuda 
denominam, simplificada mente, como a autoestima); ou seja dá 
condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de 
autovalorização, de rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, 
o desejo de lutarem para ser reconhecidos como iguais (enquanto 
seres humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, 
religiosas, culturais, etc.);  os indivíduos adquirem conhecimento de 
sua própria prática, os indivíduos aprendem a ler e interpretar o 
mundo que os cerca. (GOHN, 1996, p. 29).  

 

O ECA também serviu como base para esta pesquisa, uma vez que traz 

artigos relevantes para a aplicação da arte como base na ressocialização do 

adolescente. O Estatuto representa um consenso social, uma Lei de garantia de 

direitos que, acima de tudo, assegura os preceitos de igualdade e justiça social. Ele 

também expressa um projeto societário que considera a criança e o adolescente 

como sujeito social de direitos e, consequentemente, de deveres pelo exercício 

desses direitos, tendo como base o artigo 3°: 

 

Art. 3° A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, Lei n.° 8.090, 
1990). 

 

O artigo 3° supratranscrito é a base para a utilização da educação não formal 

como objeto de cumprimento de medida sócio educativa, pois prevê a formação 

física, mental, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Desta 

forma, a educação não formal pode colaborar com essas formações necessárias a 

todo adolescente e não apenas cumprir uma ordem judicial que é a medida imposta. 

O adolescente autor de ato infracional é sujeito de direitos e deveres. Assim, 

segundo o estatuto da criança e do adolescente, ele tem responsabilizações diante 

de seus atos. Estas responsabilizações são previstas no artigo 112 do Estatuto, 
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abaixo transcritas: 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I- advertência; 
II-obrigação de reparar o dano; 
III-prestação de serviço à comunidade; 
IV-liberdade assistida; 
V-inserção de regime de semiliberdade; 
VI-internação em estabelecimento educacional; [...] (BRASIL, Lei n.° 
8.090, 1990). 

 

Mediante o julgamento previsto em lei, respeitando-se os direitos nele 

existentes, o adolescente é informado pela autoridade competente sobre qual 

medida lhe será aplicada. No presente trabalho será observada apenas a medida de 

prestação de serviço à comunidade, que é o foco do estudo e que tem como base o 

artigo 117 do ECA: 

 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, e 
outro estabelecimentos congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais. 
Parágrafo único: As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumprida durante jornada máxima de oito 
horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias uteis, 
de modo a não prejudicar a frequência a escola ou a jornada normal 
de trabalho. (BRASIL, Lei n.° 8.090, 1990). 

 

Com base nos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente apontados 

acima, se pode observar a importância da utilização da educação não formal para o 

cumprimento da medida sócio educativa. As tarefas atribuídas aos adolescentes 

devem ser voltadas à comunidade. Desta forma, existe uma responsabilização e ao 

mesmo tempo uma forma de mostrar ao jovem que as consequências de seus atos 

devem ser refletidas. 

Conforme a mesma Lei, o adolescente que cumpre medida em liberdade tem 

seus direitos garantidos pelos artigos 15 ao 18, que dispõem que o direito à 

liberdade e a dignidade da pessoa humana em processo de desenvolvimento e 

como sujeito de direitos civis devem ser garantidos. O respeito consiste na 

inviolabilidade de integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 
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objetos pessoais. Como bem estabelece o artigo 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” (BRASIL, Lei n.° 

8.090, 1990 ). 

O direito dos adolescentes à liberdade se funde com os princípios da 

educação não formal. Esta tem a finalidade de formar o cidadão para vida, um 

cidadão crítico, consciente, reflexivo e reparador de seus atos, de forma que ele 

preste um serviço à comunidade sem transgredir seus próprios direitos. Essa 

modalidade de educação pretende também contribuir com a ressocialização e a 

reintegração social harmônica do adolescente, mediante o resgate dos seus valores 

e autoestima.  

Desta forma, pode-se dizer que a punição sem um fim sócio educativo é 

inválida. Todo indivíduo que é excluído de seus direitos precisa redimir-se perante a 

sociedade para que tenha seus direitos retomados, ou seja, para que passe a ser 

socialmente aceito e tenha seus direitos civis respeitados. Segundo Foucault (1999, 

p. 146): “Não se pune portanto para apagar um crime, mas para transformar um 

culpado (atual ou virtual); o castigo deve levar em si uma certa técnica corretiva”. 

A técnica corretiva que Foucault (1999) relata é o que se pode denominar de 

ressocialização, que consiste num ato necessário para que a ação do adolescente 

seja repensada, seja responsabilizada e que a punição (castigo) será na verdade 

uma ação voltada à reflexão. Assim, a punição age como uma forma de transformar 

o culpado em um agente responsabilizado e, portanto, sua ação (cumprimento da 

medida socioeducativa) terá um fim aceito socialmente. Portanto, a ressocialização 

tem uma finalidade muito mais complexa, tanto que seus efeitos trazem benefício à 

sociedade, ao sujeito autor de ato infracional e até à própria família, que é 

participante ativa na responsabilidade pelo adolescente. 

A punição que era realizada no período anterior ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente não teve efeitos concretos perante o judiciário. A partir disso, por força 

de alguns decretos junto ao governo federal, a sociedade e o judiciário foram 

forçados a repensar as punições e amadurecer a forma de pensar mecanismos 

eficientes, agora com a finalidade de ressocializar e não apenas punir o infrator. 

Para Foucalt (1999, p. 28): 

 

Analisar antes os “sistemas punitivos concretos”, estudá-los como 
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fenômenos sociais que não podem ser explicados unicamente pela 
armadura jurídica da sociedade nem por suas opções éticas 
fundamentais; recolocá-los em seu campo de funcionamento onde a 
sanção dos crimes não é o único elemento; mostrar que as medidas 
punitivas não são simplesmente mecanismos “negativos” que 
permitem reprimir, impedir, excluir, suprimir; mas que elas estão 
ligadas a toda uma série de efeitos positivos e úteis que elas têm por 
encargo sustentar (e nesse sentido, se os castigos legais são feitos 
para sancionar as infrações, pode-se dizer que a definição das 
infrações e sua repressão são feitas em compensação para manter 
os mecanismos punitivos e suas funções). 

 

O adolescente é um ser em desenvolvimento, portanto, necessita de 

orientação e direção para que suas ações sejam positivas e bem aceitas 

socialmente. A arte colabora com esse processo, mostrando a necessidade de 

reflexão e materialização das expectativas desses jovens. Ela é um objeto 

humanizador e, assim sendo, seu processo é mais importante que o trabalho final. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com base na metodologia de pesquisa participativa, o objetivo deste trabalho 

é identificar a efetividade da aplicação de artes plásticas, mais precisamente a 

escultura em argila, como modo de ressocialização do adolescente em conflito com 

a lei, visando o protagonismo destes jovens junto à sociedade e possibilitando-lhes 

uma reflexão sobre seus atos. 

A investigação parte de dados gerados a partir de debates junto aos 

adolescentes participantes da oficina, após ter sido aplicada a atividade de escultura 

em argila com o tema proposto.  

O instrumento de pesquisa é, segundo Lakatos e Marconi (1995), destinado 

ao estudo de indivíduos, comunidades, instituições, grupos e outros campos, 

visando à compreensão de vários aspectos da sociedade. A pesquisa, portanto, 

requer um tratamento científico; é um procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais. O presente estudo teve por base a pesquisa 

bibliográfica de obras de autores tais como Foucalt (1999), Vygotsky (1999) e Gohn 

(2006), entre outros que dão base para justificar a aplicação de oficinas de escultura 

com argila. 
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Segundo Gil (2010, p. 43), a pesquisa participante tem como propósito 

fundamental a emancipação das pessoas que a realizam, portanto, é geradora de 

uma integração social.  

Ao apresentar o tema que foi previamente definido por uma equipe técnica 

psicossocial – que ao fazer o atendimento deste público especifico, tem identificado 

o problema da falta de perspectiva para o futuro – e ao debater o assunto com os 

participantes, conduziu-se a reflexão e a materialização das expectativas que foram 

transformados em esculturas. Após a realização de uma pesquisa de imagens na 

sala de informática, foi possível ajudar os adolescentes na escolha da melhor forma 

de materializar seus ideais. 

 A aplicação das atividades se deu na instituição ora denominada como 

CREAS II, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com adolescentes que lá 

frequentam para o cumprimento de suas medidas socioeducativas, com faixa etária 

de 12 a 18 anos e em casos excepcionais 21 anos. 

A instituição CREAS II, conta com uma equipe psicossocial que, junto ao 

judiciário, aplica as medidas sócio educativas aos adolescentes em conflito com a 

lei. A instituição forneceu abertura para que o trabalho aqui relatado fosse 

executado. Desta forma, o objetivo de se trabalhar as artes para a ressocialização 

foi cumprido. As oficinas aplicadas passaram pela equipe pedagógica e, sendo 

discutida a finalidade da aplicação, chegou-se ao consenso de que os adolescentes 

não têm muitas expectativas, contando com a hipótese de que a arte poderia trazer 

uma reflexão aos jovens e uma futura mudança de atitude. Após definido o tema 

para a aplicação das oficinas, foram definidas as salas a serem usadas e o material 

a ser aplicado. 

As oficinas foram projetadas para a participação de uma média de três 

adolescentes em cada, os quais chegavam à instituição por volta da uma hora da 

tarde ou às oito horas da manhã, e permaneciam junto à oficina por em média três 

horas-aula, com um intervalo de cerca de quinze minutos para o lanche. 

O questionário utilizado para instigar os adolescentes foi composto das 

seguintes indagações: Onde você quer estar daqui a cinco anos? E como você quer 

estar? Onde você quer estar daqui a um ano e como? O que você espera para o 

futuro? O que você quer fazer no futuro? Como você quer alcançar seus objetivos? 

Após a apresentação do projeto, na roda de conversa inicial foram feitas 

perguntas do questionário para instigar a reflexão. Após, os adolescentes fizeram 
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pesquisas de imagens sobre o que eles queriam representar sobre seu futuro, para 

ajudar na materialização das esculturas em argila. 

Dirigindo os adolescentes até o local previamente preparado para a execução 

dos trabalhos, foram distribuídos avental e luvas, ferramentas para esculpir, jornal 

para forrar a mesa e foi dividida a argila. Assim, todos puderam iniciar seus 

respectivos trabalhos com a purificação da argila e subsequente modelagem. 

Ao concluírem os trabalhos artísticos, foi feita a limpeza do local utilizado, 

fazendo o armazenamento para secagem das obras. 

Por último, realizou-se um debate sobre como foi para aqueles jovens poder 

materializar seus sonhos e como eles esperam alcançar seus objetivos. 

No mês de agosto de 2016, foi feita uma exposição dos trabalhos executados 

pelos adolescentes, sendo usado o espaço de exposições do teatro municipal de 

Cascavel/PR, e, posteriormente, outros locais para concluir a aplicação. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

A cada dia de oficina obteve-se um resultado diferente. Pelo fato do perfil de 

cada adolescente ser único, o resultado, ou seja, a fala de cada adolescente foi 

variada. Porém, pode-se perceber que estes jovens têm muita falta de perspectiva 

para o futuro, o que leva à reflexão sobre quais políticas públicas poderão ser mais 

reforçadas para que este quadro mude. 

 Nesta parte, cada adolescente será identificado por número, conforme sua 

participação nas oficinas, sendo que no total o projeto foi aplicado a 14 

adolescentes. 

No primeiro dia de oficina participaram três adolescentes com idades entre 13 

a 17 anos. O tema foi a expectativa de futuro. Assim, foram feitas as seguintes 

indagações: Como vocês se imaginam daqui a cinco anos? Onde vocês querem 

estar? Fazendo o que? 

Abaixo relatam-se as reações dos adolescentes que participaram no primeiro 

dia da oficina: 

Adolescente 1, com idade de 15 anos: Durante o diálogo inicial se percebeu 

que ele tem pouca expectativa. A princípio não demonstrou interesse, mas 

prosseguiu na atividade. Após apresentada a proposta e feitas as perguntas, ele 
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disse que nunca havia pensado sobre o futuro. Ao ser questionado sobre onde ele 

quer estar daqui a um ano, ele também não soube responder. Após ele pesquisar e 

definir uma imagem para base, esta foi impressa para ajudá-lo na confecção do 

trabalho. 

Durante a execução do trabalho, ele demostrou-se bastante interessado e 

pediu para fazer mais de uma escultura. Seu objetivo é ter um carro e, ao 

materializá-lo, projetou todos os detalhes, como os faróis, detalhes das rodas, 

retrovisor, entre outros. No debate, após a oficina, ele disse ter gostado de trabalhar 

com a argila e que não conhecia a técnica. Quando uma estagiária de aproximou 

dele, perguntou se ela gostou do seu trabalho e relatou que os visitantes da 

exposição iriam gostar. 

Adolescente 2, com idade de 17 anos: Durante o diálogo inicial, teve pouco 

interesse. Ao ser questionado sobre o futuro, não quis responder nada. Porém, 

durante a execução, foi o que mais se dedicou ao trabalho, cuidando de todos os 

detalhes. Escolheu fazer uma escultura de cachorro porque disse que quer um e que 

era mais fácil para fazer, mas durante o dialogo relatou que quer fazer um curso de 

mecânico de motos e quer ter sua própria moto; disse que faria uma folha de 

maconha também, mas ao ser perguntado sobre se era isso mesmo que ele 

esperava para o futuro, ele respondeu “não né professora”, sinalizando que era algo 

errado e ele tinha consciência disso. 

Segundo relatos de educadores e estagiários que aplicam oficinas para este 

jovem, ele tem muita dificuldade e indisposição para fazer as atividades propostas, 

fala muito pouco, só responde ao que perguntam, baixa o boné sobre rosto e não se 

comunica com ninguém durante as oficinas, e que durante a oficina de artes ele 

conversou bastante. O adolescente relatou que gostou da oficina, que não havia 

trabalhado com argila antes e que as pessoas que visitariam a exposição “vão achar 

massa”. Ao observar os relatos dos educadores, pode-se perceber o quanto a arte 

pode favorecer o diálogo para este jovem e que sua interação social foi possível e 

facilitou sua expressão. 

Adolescente 3, com 13 anos de idade: Este jovem teve interesse nas 

atividades. Porém, pelo fato de ser bem jovem, sua expectativa para o futuro ainda é 

bem vaga. Seu único assunto foi videogame. Fez a representação de um videogame 

Xbox 5, rapidamente, sem muitos detalhes, para poder ficar brincando com a argila. 

Sua fala foi bem enfatizada na referência que tem do irmão mais velho. Relatou por 
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diversas vezes que jogava com seu irmão e que os dois são bem ligados. Disse não 

ter trabalhado com argila ainda, que gostou e que não sabia se os visitantes da 

exposição entenderiam que sua representação era um videogame. 

No segundo dia de aplicação, participaram três adolescentes com idade entre 

16 e 18 anos. 

Seguem as descrições das reações dos adolescentes que participaram no 

segundo dia da oficina: 

Adolescente 4, com 18 anos: Teve boa participação na oficina. Relatou que 

tem interesse em fazer um curso de mecânica de motor a diesel e que quer trabalhar 

com máquinas de grande porte, mas isso ele pensa para um futuro distante, pois 

relatou que no momento precisa arrumar um emprego e terminar sua casa. A peça 

confeccionada foi uma turbina de motor. Ele foi bem detalhista em seu trabalho. 

Apesar de suas expectativas serem em longo prazo, tem a intenção de fazer algo 

para o futuro. Relatou não ter trabalhado com argila na escola e que parou de 

estudar por um tempo. 

Adolescente 5, com idade de 16 anos: Teve bastante interesse na atividade. 

Relatou que quer ser professora de dança hip hop. Sabe que precisa de uma 

graduação para alcançar seus objetivos, mas relatou não estar estudando no 

momento. Fez uma dançarina de hip hop. Seu trabalho foi rico em detalhes, se 

preocupou em representar um passo de dança bem usado. Quando questionada 

sobre seu futuro, a adolescente relatou que voltará a estudar, que quer correr atrás 

de seus interesses, que não havia trabalhado com argila antes e que gostou da 

experiência. Também relatou que gostaria que os governantes dessem mais 

oportunidades de emprego para que ela pudesse atingir seus objetivos. 

Adolescente 6, com 17 anos de idade: Jovem de classe média, com boa 

instrução. Relatou que será desenhista, fará estampas de camisetas, e que terá sua 

própria marca. Fez exposição de seus desenhos na praça Wilson Jofre junto com 

outros colegas. Disse que quer manter seu trabalho após a exposição, pois colocará 

em sua sala de desenho como a primeira materialização de seus objetivos. Bem 

esclarecido, este jovem tem projetos em curto prazo. Relatou ter apoio dos pais para 

montar sua marca e disse já ter trabalhado com argila. 

No terceiro dia de aplicação, participaram três adolescentes com idade de 17 

anos. Seguem os relatos: 

Adolescente 7, com 17 anos: O adolescente se mostrou bem participativo ao 
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ser questionado sobre onde e como queria estar daqui a cinco anos. Ele disse que 

queria estar bem financeiramente, mas que não tinha ideia de como fazer para que 

isso ocorra, que precisaria de um emprego e que não conseguiu nada ainda, apesar 

de ter entregue currículos e feito entrevistas. A escultura que ele escolheu fazer foi 

um carro de nome caravana, disse que quer ter um quando completar 18 anos. Seu 

pensamento é bem imediatista. Relatou que gostou da atividade e pediu se teria 

mais atividades como aquela. 

Adolescente 8, com 17 anos: Foi bem resistente no começo, mas participou. 

Reclamou bastante, pois a reflexão a incomodou. Disse que não pensa no futuro, 

que quer viver o agora. Não quis compartilhar seus pensamentos, mas se pode 

perceber o quanto a reflexão a retirou da zona de conforto. Fez uma escultura de um 

carro com o nome Opala, alegando que quer um carro assim para “dar um pião com 

as amigas”, e relatou “ser da hora”. Fez a escultura com bastante detalhes. 

Adolescente 9, com 17 anos: Fez a escultura de uma folha de maconha. É 

uma adolescente com poucas expectativas e de difícil convívio. Gosta de caçoar dos 

colegas. Relatou gostar de artes e que era a única matéria que gostava na escola. É 

bem perfeccionista e tem muito potencial. Fez uma placa de argila com traços à mão 

livre. Relatou gostar de desenhar. Ao ser questionado sobre o que espera para o 

futuro, reagiu de forma ríspida, disse que não tem futuro e que era isso mesmo. A 

reflexão o retirou de sua zona de conforto, a tal ponto que ele reagiu com irritação. 

No quarto dia de aplicação, participaram 5 adolescentes, cujos relatos são 

descritos a seguir: 

Adolescente 10, com 18 anos: Adolescente bem participativo. Fez uma placa 

de argila com símbolo de engenharia. Relatou estar no terceiro ano do ensino 

médio, que está se preparando para o vestibular no curso engenharia mecânica. 

Também relatou querer sua escultura após exposição. Gostou de trabalhar com 

argila. Se mostrou bem participativo, reflexivo e que sabe o que quer para o futuro. 

Adolescente 11, com 16 anos: Fez uma placa de argila com símbolo de 

eterno amor. Durante a reflexão, disse nunca ter pensado no futuro, que não tem 

expectativa e que não quer se preocupar com isso. Disse que fez o símbolo porque 

tem uma filha de dez meses. Ficou irritada com a confecção da placa, sendo que 

mal terminou e abandonou o trabalho antes mesmo do fim da oficina. Estava em 

crise de abstinência. Relatou não querer abandonar o uso de entorpecentes e que 

não gostou da oficina de artes. A reflexão sobre o tema bem como a abstinência a 
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incomodaram muito. 

Adolescente 12, com 17 anos: Fez uma placa de argila com símbolo de paz. 

Tinha bastante pressa para ir embora. Gosta de artes e grafismo. A reflexão sobre o 

que esperava do futuro o retirou da zona de conforto, mas não quis compartilhar 

com os demais. Seu trabalho foi bem detalhista. Percebe-se que ele tem bastante 

potencial. 

Adolescente 13, com 17 anos: Este adolescente é bem calado. Fez o trabalho 

com bastante detalhes e com paciência. Disse que gosta de artes e que quer seu 

trabalho para levar para casa. A reflexão o incomodou, pois disse nunca ter pensado 

nisso e que não sabe o que quer para o futuro. A todas as perguntas ele respondia 

que não sabia. Sua escultura foi a de uma casa, a partir de um bloco. Disse que isso 

é o que ele quer ter no futuro, sua própria casa. 

Adolescente 14, com 20 anos: Este adolescente teve boa disposição para o 

trabalho. Mostrou saber o que quer para futuro. Relatou que mora sozinho e tem um 

emprego há mais de um ano, que quer fazer engenharia civil e construir sua própria 

casa. Disse que seu próximo projeto de vida é fazer a carteira de habilitação. Em 

sua escultura, fez uma casa com área e uma poltrona, sendo que conseguiu levantar 

a casa com placas de argila e telhado. 

Ao observar os quatro dias de oficina, pode-se perceber a diversidade de 

pensamentos e expectativas dos adolescentes, pelo fato de haver uma variedade de 

idades classes sociais, condições financeiras e graus de instrução. 

Pode-se observar, também, que mais da metade dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa tem pouca ou nem uma expectativa para o 

futuro. O meio social e a cultura têm forte influência na expectativa destes jovens. 

Após a execução da pesquisa e a confecção das esculturas, houve o 

momento de debate sobre o trabalho executado, em que os adolescentes puderam 

expor suas expectativas e frustrações. 

Como já relatado, houve uma diversificação grande de adolescentes 

envolvidos no projeto. Portanto, os dados aqui compilados foram os mais diversos. 

Verificou-se que maioria dos adolescentes gostou de trabalhar com a argila e relatou 

não ter tido contato com esse material anteriormente. 

Durante a reflexão após a oficina, diversos relatos foram feitos, sendo que 

quatro adolescentes pediram para que esse tipo de oficina ocorresse mais vezes. 

Pode-se observar que a argila trouxe uma liberdade para a expressão destes jovens 
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quanto ao futuro, de modo que essa reflexão foi positiva. 

Dois dos adolescentes que participaram tiveram dificuldades quanto à 

execução das obras, agindo de forma mais ríspida e alegando não ter paciência. Um 

abandonou o trabalho no final da oficina, mas os demais adolescentes conseguiram 

executar seus trabalhos com a argila tranquilamente. 

A aplicação do presente trabalho foi realizada por meio de exposições no 

teatro municipal de Cascavel/PR, no Shopping JL, e em outros espaços da cidade 

de forma itinerante, nos quais a sociedade, os membros do CREAS II e os jovens 

puderam apreciar os resultados da pesquisa e das oficinas.  

Como o tema da exposição feita pela instituição foi “Sonhos e Expectativas” e 

o intuito da aplicação era mostrar a efetividade da arte dentro da ressocialização, a 

observação feita a partir das questões aplicadas antes da oficina – que deveriam 

instigar o adolescente a refletir sobre seu futuro – gerou desconforto na maioria dos 

adolescentes. A reflexão trazida com as perguntas lançadas em roda de conversa 

inicial mostrou a eles a necessidade de repensar seus atos pelo fato disso refletir em 

um futuro e que suas ações atuais provocarão reações que serão vistas pela 

sociedade. 

Segundo Vigotski (1999), a arte tem uma função de projetar o futuro, reflete o 

que se deseja, independentemente de ser alcançado ou não. “A arte é antes uma 

organização do nosso comportamento visando o futuro, uma orientação para o 

futuro, uma exigência que talvez nunca venha a concretizar-se, mas que nos leva e 

aspira acima de nossa vida o que está por trás dela” (VIGOTSKI, 1999, p. 320). 

Como a exposição acima apresentada já ocorre dentro do cronograma da 

instituição, ou seja, já é executada há alguns anos, mas sempre com temas 

diferentes, o CREAS II utiliza também de outras oficinas para trabalhar as artes junto 

aos adolescentes, como, por exemplo, a oficina de rima, que trabalha a arte literária. 

Isso auxiliou os jovens que já haviam passado por tais oficinas a refletiram sobre 

trabalho a ser exposto. 

Ao indagar os adolescentes sobre como eles se observavam expondo seus 

trabalhos ao público, muitos agiram de forma positiva, relatando que os visitantes da 

exposição iriam gostar de seus trabalhos, que se sentiam satisfeitos com o que 

fizeram, dentro de seus limites e conhecimentos. 

Apesar de terem ciência que seus trabalhos não são cópias fiéis de sua 

realidade, a reflexão sobre o que eles esperavam do futuro foi positiva, e ao 
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materializarem seus projetos, isso lhes trouxe uma reflexão sobre o que podem 

alcançar ou ao menos o que podem objetivar para si. 

Quanto à exposição que se realizou no espaço do teatro municipal, a reação 

do público no local e no dia da abertura foi de satisfação e reflexão sobre o que foi 

exposto. Uma expectadora relatou ter estágio disponível para uma das áreas que os 

adolescentes representaram na exposição e que verificaria posteriormente a 

viabilidade. 

Esta exposição permaneceu itinerante, ficando à amostra em mais dois locais, 

no Shopping JL e no paço municipal. Alguns trabalhos artísticos não foram para a 

exposição devido ao seu conteúdo, pois a organização do evento julgou não 

condizerem com o a impressão que gostariam de passar sobre os adolescentes. 

Nesse sentido, algo que deve ser repensado é o que é socialmente aceito e o que é 

repreendido quanto à forma de pensar dos jovens. 

A sociedade presente no evento de abertura teve diversas reações, algumas 

positivas e outras avaliativas. Nem todos os adolescentes que fizeram os trabalhos 

puderam estar na abertura, porém visitaram o local posteriormente. 

Pelo fato de serem adolescentes em conflito com a lei, a comissão 

organizadora relatou que a aceitação por parte da sociedade é lenta e deve ser 

avaliada com cuidado no que diz respeito à forma dos jovens verem o futuro. 

 

 

5  CONCLUSÕES  

 

Ao analisar de que forma a arte pode contribuir com o processo de 

ressocialização do adolescente em conflito com a lei, obtém-se a seguinte 

conclusão: a arte proporciona ao ser humano um enriquecimento em sua visão de 

mundo através da reflexão, pois a arte é um objeto humanizador e, portanto, seu 

processo é de suma importância na ressocialização. 

 Segundo os teóricos aqui apresentados, o processo de ressocialização 

através da arte foi atingido. Muito embora o processo seja de longa data, já que não 

se pode ressocializar um adolescente com apenas uma oficina, a reflexão ali 

instalada no debate feito junto aos jovens foi de suma importância para que eles 

pudessem observar o quanto não refletiam sobre o seu futuro e como podem atingir 

seus objetivos. 
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Ao analisar de que forma a arte pode contribuir com o processo de 

ressocialização do adolescente em conflito com a lei, através de oficinas de 

modelagem em argila e debates com reflexão sobre o tema “Sonhos e expectativas”, 

pode-se concluir que os adolescentes necessitam que os seus responsáveis, os 

pais, a sociedade e o Estado tenham seus olhos voltados às necessidades deles, 

pois suas expectativas são de ter uma profissão, ter casa própria e construir família 

segundo os seus valores. 

Ao observar de que forma o CREAS II usa as atividades artísticas para 

ressocializar os adolescentes em conflito com a lei, por meio de observação de 

quais oficinas são ofertadas com conteúdo artístico, conclui-se que há oficinas 

disponíveis, como a oficina de rima, porém, não há oficina que trabalhe com artes 

plásticas, sendo necessário um oficineiro ou educador social para realizar este 

trabalho. Ademais, foi relatado pelos próprios adolescentes o desejo de terem aulas 

diversas nessa área.  

Ao analisar como o impacto do uso da modelagem em argila colabora para o 

desenvolvimento social dos adolescentes, pela observação das oficinas e debates 

realizados antes e após a aplicação do trabalho, e qual a reação dos adolescentes 

ao refletirem sobre o assunto e ao utilizarem o material argila como instrumento para 

a materialização de suas expectativas, observou-se que ao trabalharem com a 

coordenação motora fina houve uma liberdade de se expressarem, sendo que 

alguns expuseram seus pensamentos por meio da fala e outros pelo silêncio e 

observação. 

O relato de alguns estagiários e educadores sobre um determinado 

adolescente que tem bastante dificuldade de relacionamento, que não conversa e 

tem pouca disponibilidade de executar os trabalhos expostos foi bastante relevante, 

pois o mesmo adolescente foi bem participativo, relatou suas expectativas de futuro 

e pediu mais oficinas de artes plásticas. Este adolescente se sentiu com liberdade 

de expressão e por esse motivo participou ativamente da oficina com argila. 

Investigar como o adolescente se observa expondo seu trabalho ao público 

através da observação da sua reação durante a exposição foi de suma importância 

para a conclusão deste trabalho, pois os adolescentes, a princípio, ficaram 

observando como os espectadores reagiam às obras e comentavam entre si sobre 

seus trabalhos, porém mantinham distância dos espectadores. 

A reflexão final superou as expectativas, pois, ao início do projeto, os 
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adolescentes ficaram bem calados, mas no desenvolver da oficina, pode-se 

observar que a grande maioria atingiu algum tipo de reflexão, alguns mais calados 

outros bem abertos e espontâneos, outros agiram rispidamente. Mesmo assim, o 

objetivo da reflexão ao retirar estes jovens da zona de conforto foi alcançado, e isso 

foi percebido quando eles se calavam para um pensamento mais introspectivo ou 

quando falavam de suas expectativas.  

O método utilizado para a aplicação deste trabalho foi o de pesquisa 

participativa, possibilitando uma maior aproximação e observação do público. Os 

dados aqui relatados só foram possíveis pela aplicação deste método. 

A aplicação de oficinas de escultura em argila possibilitou aos adolescentes a 

materialização de seus objetivos. Dessa forma, facilitou a reflexão e observação de 

sua aceitação por parte da sociedade através da exposição. 

Os estudos futuros que poderão ser realizados serão a observação destes 

jovens dentro de um período, para verificar se eles ainda refletem sobre seu futuro, 

se suas atitudes têm sido mais passivas e socialmente aceitas. Isso pode ocorrer 

com a equipe técnica psicossocial que acompanha estes jovens e suas famílias. 

A implantação de oficinas de artes plásticas também será muito importante, 

pois estes adolescentes terão a oportunidade de trabalhar melhor os seus desejos e 

expectativas. 

A observação dos trabalhos artísticos da exposição do próximo ano também 

servirá como base para estudos da evolução dos jovens sujeitos às medidas 

socioeducativas. O tema a ser trabalhado vem de uma reflexão e debate por parte 

da equipe da instituição, portanto, a observação na forma de mostrar a ideia com 

que os jovens materializam suas expectativas também é passível de estudos para a 

área da arte. 

Com o término deste trabalho, conclui-se que a arte cumpre seu papel no 

processo ressocializador dos adolescentes, por meio da reflexão e execução de 

trabalhos artísticos, podendo o jovem expor suas ideias e repensar suas atitudes. 
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