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RESUMO: O projeto ABAYOMI, desenvolvido pelo Serviço de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto (SMSE – MA) – Unidade Pedreira, em parceria com o Centro de Defesa e 
Convivência da Mulher (CDCM) – “Casa da Mulher CrêSer”, ambos da cidade de São Paulo 
(SP), ofereceu, através da arte-educação, uma alternativa ao aperfeiçoamento do 
reconhecimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa enquanto sujeitos 
de direitos e um espaço de reflexão sobre a desigualdade de gênero e violência contra a mulher. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê, como elemento chave da Doutrina da Proteção 
Integral, a prática de medidas socioeducativas àqueles adolescentes que cometem ato 
infracional. Trata-se de medida de reinserção social e de ressignificação de vida em que o 
Estado, a família e a sociedade, garantem ao adolescente, não mais um castigo, como acontecia 
na era do Código de Menores, mas sim um olhar de proteção ao indivíduo e de 
responsabilização frente aos seus atos. O presente artigo é um recorte do Trabalho de Conclusão 
de Curso apresentado na Pós-Graduação Lato Sensu “Arte Educação: Teoria e Prática” da 
Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) que questionou 
como a arte educação pode aperfeiçoar o reconhecimento de adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas enquanto sujeitos de direitos. A metodologia aplicada é a pesquisa 
bibliográfica no que se refere à fundamentação teórica e, posteriormente, estudo de caso do 
projeto ABAYOMI a partir de pesquisa de campo via observação, descrição das ações, 
entrevistas com seus atores e análise do material construído. Considerações sobre resultados 
alcançados e novos desafios encerram o trabalho. A arte na vida do ser humano – é um caminho 
essencial de humanização, de possibilidades de construção crítica e sensível da realidade, de 
encontro com sentimentos, reconhecimento de si e do outro, empoderamento frente seus direitos 
e deveres, e, também, ressignificação de narrativas e referenciais. A arte-educação possibilita 
ao educando um lugar de sujeito frente à realidade. É dever da medida socioeducativa não se 
prender a aspectos punitivos e caminhar rumo à um espaço de renovação e transformação. A 
pesquisa aponta necessidade da medida socioeducativa ser, verdadeiramente, pautada no 
reconhecimento dos adolescentes enquanto sujeitos de direitos e apresenta a arte-educação 
como um espaço de valorização desta premissa. No projeto ABAYOMI, educadores e 
educandos foram convidados a experienciar e desenvolverem suas habilidades cognitivas, 
afetivas e sociais, em uma perspectiva individual e em grupo, através de uma proposta de 
trabalho que vai ao encontro da reflexão crítica da realidade, dentre elas a desigualdade de 
gênero e violência contra a mulher, e sua possível transformação e ressignificação, promovendo 
um precioso encontro entre arte, educação e direitos humanos. 
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