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RESUMO 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso se dedicou a compreender como e onde se 
materializam as práticas pedagógicas. Teve como objetivo descrever através do 
mapeamento as práticas pedagógicas utilizadas no Centro de Atendimento 
Socioeducativo Rita Gadelha, que contribuem para a ressocialização das 
adolescentes femininas em conflito com a lei. A fundamentação teórica do trabalho 
foi amparada por Frizzo;Sarriera (2006), Freitas (2007), Gil (2008), Monte; Sampaio 
(2012), Fonseca (2012), Verdum (2013), Oliveira (2019) e fontes primárias mediante 
o ECA (1990), LDB (9.394/96), SINASE (2012) e Plano Decenal do Estado da 
Paraíba (2015).  A metodologia teve abordagem qualitativa de natureza descritiva, 
utilizando a pesquisa de campo e mapeando os dados através das redes sociais 
devido à pandemia da COVID-19 (anunciada no Brasil, em março de 2020), para 
aplicação de questionário, com questões abertas e fechadas. A pesquisa foi um 
desafio, pois não sendo possível adentrar no Centro Socioeducativo fez-se 
necessário utilizar as redes sociais, além de lidar com o psicológico dos professores 
pelo fato de estarmos em um período de pandemia (Covid-19). Desde o inicio do 
curso houve interesse pelo tema das práticas pedagógicas dentro do Centro 
Socioeducativo, identificar, verificar e compreender como se dá essa prática fora da 
“escola formal”, quais materiais e recursos são utilizados, espaço e tempo para 
realização das aulas. E durante toda a graduação fomos aos poucos se debruçando 
a pesquisar, no entanto, mudou várias estratégias que havíamos pensado, foram 
alteradas a partir do anuncio da pandemia em março de 2020. Após todo processo 
de solicitação para adentrar no Centro de Atendimento Socioeducativo  Rita 
Gadelha, devido à pandemia(COVID-19). No entanto, não foi possível adentrar na 
Instituição, realizamos as pesquisas de forma remota, através de e-mail, junto a 
Diretoria Técnica da FUNDAC e com 08 (oito) professores do Centro Socioeducativo 
que atuam na Escola Integral Cidadã Almirante Saldanha. Quanto às práticas 
pedagógicas conforme relatado, foram constatadas dificuldades, principalmente, 
referente ao acesso a materiais e recursos pedagógicos para as aulas devidas a 
algumas restrições existentes. Os professores realizam as práticas pedagógicas 
objetivando o protagonismo das adolescentes, que é um desafio no processo 
ensino-aprendizagem, também pelo fato de que algumas adolescentes sentirem 
dificuldade de apreender o conteúdo. O Centro Socioeducativo é regido por leis e 
normas, e se faz necessário, visto que as adolescentes internas cumprindo medida 
socioeducativa, estão asseguradas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA (1990) e sobre a proteção do Estado. Os docentes buscam contribuir para o 
crescimento pessoal, acadêmico e profissional, influenciando também na futura 
ressocialização das adolescentes junto à família e a sociedade.  
 
Palavras-chave: Adolescentes. Prática Pedagógica. Formação de Professores. 
Socioeducação. Ressocialização. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
This Course Conclusion Work was dedicated to understanding how and where 
pedagogical practices materialize. It aimed to describe, through the mapping, the 
pedagogical practices used in the Rita Gadelha Socio-Educational Service Center, 
which contribute to the re-socialization of female adolescents in conflict with the law. 
The theoretical foundation of the work was supported by Frizzo; Sarriera (2006), 
Freitas (2007), Gil (2008), Monte; Sampaio (2012), Fonseca (2012), Verdum (2013), 
Oliveira (2019) and primary sources through ECA (1990), LDB (9,394 / 96), SINASE 
(2012) and the 10-year Plan of the State of Paraíba (2015) . The methodology had a 
qualitative approach of a descriptive nature, using field research and mapping data 
through social networks due to the pandemic of COVID-19 (announced in Brazil, in 
March 2020), for the application of a questionnaire, with open and closed questions . 
The research was a challenge, as it was not possible to enter the Socio-Educational 
Center, it was necessary to use social networks, in addition to dealing with the 
psychological aspects of teachers because we are in a pandemic period (Covid-19). 
Since the beginning of the course, there was an interest in the topic of pedagogical 
practices within the Socio-Educational Center, identifying, verifying and 
understanding how this practice takes place outside the “formal school”, what 
materials and resources are used, space and time to carry out classes. And 
throughout the course of graduation, we gradually began to research, however, 
several strategies that we had thought changed, were changed after the 
announcement of the pandemic in March 2020. After the entire application process to 
enter the Rita Gadelha Social Assistance Center, due to the pandemic (COVID-19). 
However, it was not possible to enter the Institution, we conducted the surveys 
remotely, by e-mail, with the Technical Directorate of FUNDAC and with 08 (eight) 
professors from the Socio-Educational Center who work at Escola Integral Cidadã 
Almirante Saldanha. As for the pedagogical practices as reported, difficulties were 
found, mainly regarding access to pedagogical materials and resources for classes 
due to some existing restrictions. The teachers carry out the pedagogical practices 
aiming at the protagonism of the adolescents, which is a challenge in the teaching-
learning process, also due to the fact that some adolescents find it difficult to learn 
the content. The Socio-Educational Center is governed by laws and regulations, and 
it is necessary, since the internal adolescents fulfilling a socio-educational measure, 
are ensured by the Statute of the Child and Adolescent - ECA (1990) and on the 
protection of the State. Teachers seek to contribute to personal, academic and 
professional growth, also influencing the future re-socialization of adolescents with 
their families and society. 
 

Keywords: Adolescents. Pedagogical Practice. Teacher Training. Socio-Education. 
Resocialization 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escola é um espaço de formação acadêmica, sendo um dos melhores 

lugares para “formar o cidadão”, porém, são muitos os adolescentes que ainda estão 

fora dessa Instituição. Sobretudo, os que se encontram nas ruas por algum motivo, 

muitas vezes estão ajudando a família, em casa ou vinculado ao trabalho, família 

desestruturada, não conseguiu vaga na escola, influência de amigos, crise de 

identidade, dentre outros motivos.  

Quando estes adolescentes estão em qualquer um desses tipos de situação, 

estão vulneráveis a cometer ato infracional. E dependendo da conduta, são 

encaminhados para uma das Unidades de Socioeducação, através da Fundação 

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” – FUNDAC na 

Paraíba, Instituição responsável pela administração das Unidades de 

Ressocialização de crianças e adolescentes em conflito com a lei no Estado da 

Paraíba.  

Os adolescentes são encaminhados de acordo com a faixa etária e gênero, 

retornando posteriormente para junto da família, escola e sociedade. Este processo 

de encaminhamento segue de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA (1990).    

Portanto, sendo o Centro Socioeducativo um meio dos adolescentes 

retornarem ao convívio escolar, me instiga a descrever através do mapeamento as 

práticas pedagógicas aplicadas nesse espaço. Tendo como pergunta norteadora: 

Quais as práticas pedagógicas realizadas no Centro de Atendimento Socioeducativo 

Rita Gadelha para atender as adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, visando sua ressocialização? 

De modo, que o objetivo principal deste trabalho foi descrever as práticas 

pedagógicas mapeamento como são utilizadas, que contribuem para a 

ressocialização das adolescentes que convivem temporariamente no Centro de 

Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. Com a finalidade de identificar as 

metodologias e materiais que são utilizados na realização das atividades; descrever 

as práticas; traçar o perfil dos professores; e verificar os desafios dos professores 

para a realização das práticas pedagógicas da Escola de Socioeducação. 

Parte-se da hipótese de que as práticas pedagógicas realizadas no Centro 

de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha contribuem para a ressocialização das 
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adolescentes que cumprem medida socioeducativa, destacando o papel e a 

importância da escolarização enquanto processo para novas oportunidades na 

sociedade. 

Tendo as adolescentes muitas vezes a justificativa de não estudar, pela 

necessidade de trabalhar e ajudar a família. Me inquieta, enquanto estudante de 

pedagogia o interesse pelo tema: Práticas Pedagógicas para as adolescentes em 

conflito com a lei, que surgiu desde o inicio do curso, percebendo que a maioria das 

pesquisas era voltada para conhecer, verificar e observar as práticas pedagógicas 

em escola regular.  

E por entender a importância do trabalho realizado fora deste espaço, me 

inquietou a pesquisar dentro do Centro Socioeducativo, especificamente como é 

pensado e aplicado à prática pedagógica fora do espaço escolar regular. 

Especialmente para as adolescentes em medida socioeducativa no Centro de 

Atendimento Socioeducativo “Rita Gadelha” em João Pessoa/PB, onde funciona a 

Escola Cidadã Integral Estadual de Ensino Fundamental Almirante Saldanha.  

Em um primeiro momento através do Componente Curricular de Pesquisa 

Educacional tive oportunidade de fazer a pesquisa e verificar que a Unidade Centro 

de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha desenvolve este trabalho com as 

adolescentes, neste período (2017) encontravam-se internas 13 (treze) adolescentes 

na faixa etária entre 14(quatorze) a 18(dezoito) anos de idade. O Centro 

Socioeducativo havia passado por reforma e recém-inaugurado.  

Porém, o foco da pesquisa foi identificar junto aos professores como são 

realizadas as práticas pedagógicas voltadas para as adolescentes. Ou seja, como é 

pensado o desenvolvimento dessas práticas para estimular as adolescentes no 

processo de ressocialização?  

Pois, do ponto de vista da escola regular, há regras, horários e advertências 

de acordo com o comportamento. E para os que já passaram pela escola, por algum 

motivo saíram e agora se veem novamente tendo de estudar. Instiga-me a verificar 

como funciona a prática pedagógica, e como os professores utilizam dessas práticas 

para estimular as adolescentes a refletir no que tinham lá fora e não valorizava como 

também, pode levá-las a conclusão que não vale à pena estudar. 

A Fundação Desenvolvimento da Criança e Adolescente “Alice Almeida” do 

Estado da Paraíba - FUNDAC/PB é um órgão com a finalidade de encaminhar 
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crianças e adolescentes que entram em conflito com a lei, para uma das unidades 

do Centro Socioeducativo.  

O sistema de encaminhamento para uma das Unidades da FUNDAC 

dependerá, além do ato infracional, a verificação da faixa etária (crianças – medida 

protetiva / adolescente medida socioeducativa) e o gênero (unidade masculina – 

unidade feminina). De modo que os gestores têm o dever de proteger esses 

indivíduos, dando-os a oportunidade de retornar a família, escola e sociedade.  

De acordo com Oliveira (2019) os Centros Socioeducativos de João Pessoa 

que tem anexos da Escola Estadual Cidadã Integral Almirante Saldanha, são quatro: 

Centro Educacional do Adolescente - CEA; Centro Socioeducativo Edson Mota - 

CSE; Centro Educacional do Jovem - CEJ; e Centro de Atendimento Socioeducativo 

Rita Gadelha.  

No entanto, a realização da pesquisa se deu no Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gadelha que atende adolescentes do sexo feminino com a faixa 

etária entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos, e excepcionalmente até aos 21 anos 

(ECA, Art. 2º. § único). 

Nossa indagação foi no sentido de saber se as práticas pedagógicas 

utilizadas possibilitam às adolescentes construírem consciência da importância de 

ser cidadão, da valorização da vida e da vida do outro. Pois, se não existir essa 

educação humanista, emocional, não se concretiza a conscientização. Diante de 

tanta violência entre os adolescentes, seja na rua ou na escola, entre eles e os pais 

e/ou professores, sente-se a necessidade de descobrir quais são estes trabalhos 

realizados com os indivíduos para que se tornem capazes de conviver em meio à 

sociedade e ter oportunidade de mudança.  

Vale destacar, que a família tem um papel fundamental nesse interesse de 

ressocialização dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, pois, 

antes desses “indivíduos” chegarem a essa unidade de internação, passaram 

primeiramente pela família.  

Portanto, a ressocialização irá depender de como ela “foi” e “é” tratada 

enquanto adolescente. Daí o interesse de conhecer: Qual o perfil dos profissionais, 

que convivem com as adolescentes enquanto cumpre a medida socioeducativa?  

Pedagogicamente, pensa-se que o trabalho da escola deve ou deveria ser 

de espaço socioeducativo e também formativo, que possa levar as adolescentes a 

ver além dos muros da escola, tendo uma perspectiva de vida futura. Buscando 
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assuntos e atividades práticas que tratem da realidade do alunado, fazendo-o refletir 

e ajudar na construção de sua identidade.  

A presente pesquisa vai ser apresentada em três seções, sendo: a primeira 

seção “FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA” que trará uma breve contextualização sobre 

Adolescência e seus desafios sociais,  Medidas socioeducativas e a ressocialização, 

como também as Práticas Pedagógicas: perspectiva para a ressocialização. Na 

segunda seção “METODOLOGIA”, abordaremos os procedimentos metodológicos 

utilizados, como: tipos de pesquisa, local, sujeitos da pesquisa, instrumentos, 

procedimentos da coleta de dados e tratamentos dos dados. Na terceira seção 

discorreremos sobre os RESULTADOS E DISCUSSÕES, destacando os dados do 

Questionário I aplicado com a diretoria técnica, que relatam as características da 

Instituição e perfil das adolescentes internas temporariamente; e o Questionário II 

aplicado com os sujeitos da pesquisa, que tratam do Perfil dos professores e as 

Práticas pedagógicas adotadas na perspectiva da ressocialização. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nesta primeira seção abordaremos sobre a Adolescência e seus desafios 

sociais levando em consideração seus direitos e deveres adquiridos por Lei (ECA, 

1990); No segundo momento, as Medidas Socioeducativas e a Ressocialização para 

entendermos a sua relevância para a ressocialização. Por fim, no terceiro momento, 

sobre a Prática Pedagógica: perspectiva para a ressocialização, para entender sobre 

o desenho das práticas pedagógicas no processo de ressocialização. 

 

2.1 ADOLESCÊNCIA E SEUS DESAFIOS SOCIAIS 

 

A adolescência é uma fase da vida em que o sujeito está vulnerável para o 

desconhecido, conflitos, novas amizades, mudança de comportamento, sexualidade, 

crise de identidade e busca de afirmação. De acordo com Eisenstein (2005),  

 

Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida 
adulta, caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, 
mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em 
alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da 
sociedade em que vive. (EISENSTEIN, 2005, p.1) 

 

Isto é, fase da vida que chega a puberdade, que significa: “período de 

transição entre a infância e a adolescência”, onde muitas transformações 

acontecem, fisicamente e no comportamento. Transformações e conflitos que muitas 

vezes frustram os adolescentes e a dificuldade de se adaptar torna-os, muitas 

vezes, adolescentes delinquentes (contraria a lei). Com comportamentos e atitudes 

que vão em desacordo com a família, ao ponto de confrontar e ultrapassar com os 

limites da lei.  

Porém, no século XVII as pessoas não tinham essa percepção, 

principalmente de comportamento, pois ainda quando criança era conhecida como 

“adulto em miniatura”.  

Por não haver essa distinção de infância, ajudavam nos afazeres domésticos 

e nas fazendas, as brincadeiras eram com os adultos e começavam a trabalhar 

cedo, inclusive as vestes seguiam os modelos das pessoas adultas.  

Nessa época não havia distinção das fases, que consideramos: criança, 

adolescente e jovem, até chegar à fase adulta. As crianças a partir dos sete anos de 
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idade mudam suas rotinas de brincadeiras e começam a ter comportamentos e 

atitudes de adultos, segundo Ariès (1986), 

 

As coisas mudam quando ele se aproxima de seu sétimo aniversário: 
abandona o traje da infância e sua educação é entregue então aos 
cuidados dos homens; [...] Tudo indica que a idade de sete anos 
marcava uma etapa de certa importância: era a idade geralmente 
fixada pela literatura moralista e pedagógica do século XVII para a 
criança entrar na escola e começar a trabalhar.  (ARIÈS, 1986, p. 87) 

 

Ainda segundo Ariés, este modo de ver o sujeito diferenciado não existia, 

não existia a distinção de sentimento da infância para o adulto ou até mesmo jovem, 

não existia essa consciência. Conforme Ariès (1986, p. 156): “por essa razão, assim 

que a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de 

sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes”. 

Depois do século XX, começaram algumas mudanças, conceitos, que se 

consolidam a partir da criação de leis acerca dos direitos para crianças e 

adolescentes. Atualmente, temos a Constituição Federal – CF (1988) e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (1990) que traz em seus artigos que criança e 

adolescente têm seus direitos e deveres, devendo vivenciar todas as suas fases.  

A Lei prevê direitos sociais que devem ser traduzidos em deveres do Estado 

através de políticas públicas, a exemplo da Lei nº. 8.069/90 (ECA, 1990) que 

assegura a proteção da população infanto-juvenil, redefinindo assim o conteúdo, 

método e gestão das políticas de atendimento a esta demanda específica.   

De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA, 1990), no artigo 

1º. é garantido a “proteção integral à criança e ao adolescente” e o artigo 3º. lhes 

garantem “todas as oportunidades e facilidades”, em se tratando da prática social, 

para ter desenvolvimento em todas as fases da sua vida.  

Apesar dessas garantias e oportunidades por lei, levasse em consideração 

que há um leque de situações sociais e econômicas que envolvem os adolescentes, 

que em sua maioria, incluem-se os sujeitos em conflito com a lei, são adolescentes 

socialmente vulneráveis com poucas oportunidades. 

Em caso de infração, o adolescente não perde essas garantias. Porém, esse 

direito lhe é assegurado através do cumprimento da medida socioeducativa, onde os 

profissionais trabalham para que no regresso dos adolescentes, levem a esperança 

de dias melhores em companhia de familiares e amigos. Para os adolescentes não 
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desenvolverem comportamentos contrários, junto aos pais, familiares, parentes, 

amigos e professores, e assim não perderem o sentido e o valor da vida. 

Portanto, é preciso trabalhar desde a infância para seu desenvolvimento 

emocional, criativo e a inteligência com sabedoria. Essas são algumas das 

justificativas que damos para entender do por que dos adolescentes encontrarem-se 

nos diversos Centros de Ressocialização. 

De modo, que a Instituição que tem de proteger como vítima o indivíduo, 

muitas das vezes o protege não como vítima, mas como adolescente infrator. Pois, 

ao desviar-se de tudo que é ensinado pela família e a escola, torna-se um 

adolescente “em conflito com a lei”, por motivos de diferentes situações sociais e 

econômicas, sendo encaminhados para cumprir  as medidas socioeducativas de 

acordo com seu ato infracional.  

De acordo com o Plano Decenal, elaborado pelo Estado da Paraíba, 

intitulado Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba (2015 – 2024), 

plano projetado para 10 (dez) anos. A pesquisa realizada nas Unidades 

socioeducativas, conforme algumas medidas, sendo: Internação Provisória que 

consiste na advertência ao adolescente pelo seu ato infracional (ECA, art. 115); 

Semiliberdade baseia-se no adolescente ficar em uma casa de internação durante 

os dias da semana cumprindo atividades pedagógicas e formativas, sem 

determinação de limite (ECA, Art. 120); e a Internação acontece quando o caso é 

grave, pois priva o adolescente de total liberdade entre seis meses a até três anos. 

(ECA, Art. 121 a 125). Ressaltando que apesar da privação, o adolescente deve ter 

seus direitos preservados, como: acesso a escola, atividades pedagógicas e 

profissionais. 

O Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba (2015-2024), 

apresenta o Perfil dos adolescentes do sexo feminino e masculino em cumprimento 

de medida socioeducativa na Paraíba, de acordo com a pesquisa realizada em abril 

de 2014 que trata da idade e quantidade1 de adolescentes internos(as). Conforme 

tabela 1 apresentada abaixo:  

 

                                                           
1
 Comparando os resultados dos dados entre tabela, quadro e gráfico, há uma divergência: “Essa inconsistência 

aconteceu provavelmente pelo fato de os órgãos gestores terem reunido dados de diferentes fontes (por 

exemplo, diferentes CREAS, diferentes unidades)”. (Nota de rodapé, P. 37) 
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TABELA 1 - Faixa etária dos adolescentes atendidos nas Unidades de 
Internação Provisória, Semiliberdade e Internação em abril de 2014 

 
Fonte: PLANO DECENAL: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba (2015-2024) 

 

A  tabela apresentada demonstra o maior índice dos adolescentes atendidos 

nas Unidades de Internação Provisória, Semiliberdade e Internação em abril de 

2014, sendo: na faixa etária entre 15 - 17 anos de idade a quantidade de 245 

(duzentos e quarenta e cinco) adolescentes. E na faixa etária entre 18 - 21 anos de 

idade a quantidade de 201 (duzentos e um) jovens, considerando que os sujeitos 

acima de 18 anos já são responsáveis pelos seus atos, porém, ainda se encontram 

na socioeducação, permanecem até cumprir a medida conforme a Lei2. Tendo uma 

quantidade menor (dezoito) entre 12 – 14 anos e da faixa etária de 46 (quarenta e 

seis) desconhecida. (PARAÍBA, 2015, p. 37).  

De acordo com o Plano Estadual em reuniões realizadas, o fato de ter faixa 

etária na tabela denomina de “desconhecida”  foi relatado que “alguns adolescentes 

chegam à unidade sem saber sua idade; muitos não possuem registro de 

nascimento, e apenas quando vão cumprir a medida socioeducativa seus 

documentos são providenciados, por meio de mobilizações da equipe técnica”. 

(PARAÍBA, 2015, p. 38).  

Ainda quanto ao perfil dos adolescentes no Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo da Paraíba, o gráfico refere-se à ”cor3 dos adolescentes atendidos 

nas Unidades de Internação Provisória, Semiliberdade e Internação em 2013”,  

conforme gráfico 1:  

                                                           
2
 Ver ECA, Artigo 2º. §Único da Lei  8.069/1990 

3
 “COR” ou “RAÇA” são termos atualmente não utilizados. Termo atual: etnia. 
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GRÁFICO 1 – Cor dos adolescentes atendidos nas Unidades de Internação 
Provisória, Semiliberdade e Internação em 2013 

 
Fonte: PLANO DECENAL: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba(2015-2024) 

 

 

Em relação à etnia foram obtidos os seguintes resultados: (1) Indígena, (32) 

Negro, (43) Branco e (343) Pardo. (PARAÍBA, 2015, p. 39). Porém, as respostas 

foram “autodeclaradas, prestadas pelos próprios adolescentes no primeiro 

atendimento” (PARAÍBA, 2015, p. 40), que em sua maioria os adolescentes se 

autodeclararam pardos. Esta autodeclaração se dá pelo fato do Brasil ser um país 

miscigenado, além de ser uma classe desfavorecida, principalmente de recursos 

financeiros. 

A questão que diz respeito ao perfil infracional dos adolescentes, conforme o 

Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba (PARAÍBA, 2015, p. 40), 

enfatizado no gráfico 2 abaixo, referente à pesquisa realizada entre os anos 2010 e 

2013, referente aos casos de infrações nos Programas de Prestação de Serviço à 

Comunidade - PSC e Liberdade Assistida - LA em João Pessoa. Vejamos: 

 

GRÁFICO 2 - Perfil Infracional nos Programas de Prestação de Serviço à 
Comunidade e Liberdade Assistida em João Pessoa 

 
    Fonte: PLANO DECENAL(2015-2024): Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba  
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O gráfico 2 demonstra que o perfil infracional nos programas, houve um 

aumento significante entre 2010 e 2013, porém, podemos considerar a implantação 

do Sinase que provavelmente trouxe um olhar sensível aos adolescentes, 

pesquisando quais são as infrações mais utilizadas por eles. Se caracterizando em 

2013 na maioria quanto ao Roubo (133) e o Tráfico de Drogas (50); seguido de Furto 

(10) e Homicídio (4); depois os que classificam como Outros (49); e o Não localizado 

(35). Os dados referentes ao “Não localizado” se referem aos adolescentes que em 

sua ficha não constava o ato infracional ou não constava no termo da audiência 

(Paraíba, 2015, p. 41). Salientando ainda conforme o Plano Estadual de 

Atendimento Socioeducativo da Paraíba (2015),  

 

Os dados recebidos a respeito do perfil infracional do meio fechado 
dizem respeito a um universo de 257 adolescentes, dentro dos 548 
que cumprem medidas de internação ou que estão em situação de 
internação provisória na Paraíba (PARAÍBA, 2015, p. 41).  

 

Nesse sentido, norteia-nos saber como as práticas pedagógicas são 

trabalhadas para as adolescentes, incentivando-as para que mudem de 

comportamento, estudem e sejam cidadãs responsáveis.  

Quanto ao perfil do grau de instrução dos adolescentes em internação 

conforme o Plano Estadual  (PARAÍBA, 2015, p. 45) será retratado no gráfico 3, 

abaixo:  

 

GRÁFICO 3 - Número de adolescentes matriculados na escola nas Unidades de 
Internação Provisória, Semiliberdade e Internação em João Pessoa até abril de 

2014 
 

 

Fonte: PLANO DECENAL(2015-2024): Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba  

 

A quantidade de adolescentes matriculados na escola das Unidades de 

Internação Provisória, Semiliberdade e Internação em João Pessoa até abril de 
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2014, foram: 336 adolescentes (Ensino Fundamental) e 34 adolescentes (Ensino 

Médio).  

Nesse sentido, percebe-se que a distorção quanto a idade/ano, influencia a 

falta de oportunidades sociais e econômicas dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa. É preciso pensar em cultivar e ensinar as regras do espaço 

público que conduzem ao convívio com as diferenças, orientado pelo respeito mútuo 

e principalmente pelo diálogo, exercitando o pensamento crítico e aprendendo a 

assumir responsabilidade em relação ao que pertence a ele próprio e ao outro.  

E segundo o poeta Victor Hugo “Não existem ervas daninhas, assim como 

não existem homens sem valor. Existem apenas fazendeiros ruins” e “Quando se 

abre uma escola, se fecha uma prisão”, estas mensagens foram copiadas do filme 

intitulado Sementes podres (KHEIRON, 2018), que traz a história de adolescentes e 

jovens com dificuldades escolares e como foi realizado o trabalho de recuperação. 

Porém, sem esquecer que o adolescente é um ser imaturo com características 

próprias e criativas. 

 

2.2 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E A RESSOCIALIZAÇÃO  

 

Os adolescentes são indivíduos que tem seus direitos resguardados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), com relação à família, escola e 

sociedade. Porém, quando esse adolescente entra em conflito com a lei, até a faixa 

etária de 18 anos de idade são inimputáveis. Isto é, são responsáveis pelo ato 

infracional, sendo apreendidos ainda menor de dezoito anos e são aplicadas as 

medidas de acordo com a conduta, porém, ao completar os 18 (dezoito) anos 

continuam no Centro Socioeducativo até a faixa etária de vinte e um anos de idade. 

Nesse sentido, são várias leis que asseguram estes direitos, como: 

Constituição Federal – CF (1988), ECA (1990), Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CONANDA (2006) e o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE (2012), dependendo da conduta do adolescente são 

aplicados os procedimentos legais.  

O Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE, 2012) regulamenta o Poder 

Público no que diz respeito aos direitos dos adolescentes autores de ato infracional. 

Conforme diz Digiácomo (2016) sobre estes órgãos:  
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O SINASE foi originalmente instituído pela Resolução nº119/2006, do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CONANDA, e foi recentemente aprovado pela Lei nº12.594, de 18 de 
janeiro de 2012, que trouxe uma série de inovações no que diz 
respeito à aplicação e execução de medidas socioeducativas a 
adolescentes autores de ato infracional [...] (DIGIÁCOMO, 2016, 
p.17) 

 

De modo que, os procedimentos realizados pelo ECA (1990), são 

regulamentados pelo SINASE (2012), que aperfeiçoou a execução do processo 

jurídico, sustentado pelos direitos humanos, aplicados aos adolescentes em conflito 

com a lei. No Brasil, já existiram várias instituições voltadas para a ressocialização 

infanto-juvenil, conforme Monte e Sampaio, 2012, que resume: 

 
Data de 1903 a criação da primeira instituição de assistência social 
pra infratores até 21 anos. (apud Silva, 2005). A partir de então, 
assistiu-se a criação, em 1943 do Serviço de Assistência ao Menor 
(SAM), e em 1964, da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(FUNABEM) e das Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor 
(FEBEMs). (MONTE; SAMPAIO, 2012, P. 368) 

 

Os autores Monte e Sampaio (2012), ainda salientam que após a falência 

das instituições, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, foi 

garantido à proteção integral, BRASIL (1988): 

 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, ART. 227). 

 

E em 1990 foi ratificada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 

Lei 8.069/90 conforme o Artigo 3º., garantindo-lhes direitos, oportunidades e 

facilidades:  

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à 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. (ECA, 1990, ARTIGO 3º.)   
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Nesse sentido, tomamos por base, quando nos referimos à proteção das 

crianças e adolescentes, as medidas que lhe são asseguradas diferenciadas pela 

faixa etária.  

Considera-se criança, para efeitos desta Lei 8.069, 1990, artigo 2º. “a 

pessoa até doze anos incompletos”, sendo assegurada a medida protetiva. E aos 

adolescentes assegura-se a medida socioeducativa, que “são aquelas pessoas entre 

doze e dezoito anos de idade”, podendo excepcionalmente, estender-se aos 21 anos 

de idade (ECA, Art. 2º. § único).   

As medidas socioeducativas se dão a partir do ato infrator cometido pelo 

adolescente, é realizado todo um processo judicial após a conduta, cabendo ao 

adolescente ter o atendimento sem violação de seus direitos, conforme Brasil (2006) 

apud Oliveira (2019),  

 

O adolescente acusado de prática de ato infracional deve ter o seu 
Atendimento Inicial agilizado, reduzindo-se oportunidade de violação 
de direitos, devendo para tanto haver a integração entre os órgãos 
envolvidos. (BRASIL, 2006, p. 46 apud OLIVEIRA, 2019, p. 18)   

 

No entanto, o adolescente tem todo o aparato da justiça, pois lhe são 

assegurados direito de liberdade, exceto em caso de cometer ato infrator, porém 

como reza o artigo 121 do ECA (1990) que a medida privativa da liberdade não é 

longa, por se tratar de condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) em seu 

artigo 112, reza que primeiro é “verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas”. Vejamos algumas 

medidas abaixo:  

 

I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de 
serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em 
regime de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento 
educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a 
VI. (ECA, 1990, ART. 112) 

 

Quando se refere ao Artigo 101 do ECA(1990), que antes verifica as 

hipóteses do artigo 98 (ECA,1990), para serem tomadas uma das seguintes 

medidas:  
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I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento 
temporários; III - matrícula e frequência obrigatórias em 
estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão em 
programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 
adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos; [...]. (ECA,1990, art. 101) 

 

Porém, o artigo 101(ECA,1990) depende do tipo de violação de direito do 

adolescente, como reza o artigo 98 (ECA, 1990): “I - por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III 

- em razão de sua conduta”.  

De modo, que é relevante o trabalho de ressocialização com as 

adolescentes em conflito com a lei. Pois, o direito a educação se dá em qualquer 

espaço, nesse caso do Centro Socioeducativo conforme diz Bisinoto et al, 2015 

apud Oliveira, 2019,  

 

O surgimento da Socioeducação se deu mediante ao ECA (1990) e a 
partir da necessidade de evidenciar o caráter educativo das Medidas 
Socioeducativas, se afastando do caráter punitivo, coercitivo e 
corretivo até então prevalentes. Porém, em virtude de sua base na 
educação social, essa concepção vem sendo utilizada para além 
dessas medidas (BISINOTO ET AL, 2015, S/N apud OLIVEIRA, 
2019, P. 24).  

 

Dai a relevância para os adolescentes que ainda estão em desenvolvimento, 

e mais que punição o intuito da instituição deve ser reinseri-los na família e 

sociedade, capacitadas a viver de acordo com a lei.  

Nesse sentido, cabe aos órgãos responsáveis pela internação da medida 

socioeducativa, providenciar para que seus direitos não sejam infligidos. 

A FUNDAC que administra as unidades de socioeducação na Paraíba, de 

acordo com a conduta dos adolescentes, cumpre todas as determinações de direitos 

e deveres dos adolescentes, sendo dividida em Unidades Regionais, conforme 

segue:  

- Regional I - João Pessoa: Centro Socioeducativo Edson Mota – CSE, em 

Mangabeira VIII; Internação Provisória (CEA/JP), em Jardim Cidade Universitária; 

Centro Educacional do Jovem (CEJ), em Jardim Cidade Universitária; Centro 
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Socioeducativo Rita Gadelha, em Jaguaribe; Semiliberdade, em Jaguaribe; Padaria 

Escola Nosso Pão, em Jaguaribe. As outras unidades são:  

- Regional II –  Lagoa Seca/PB: Complexo Lar do Garoto  e Internação 

Provisória e a REGIONAL III- Sousa/PB: Centro Educacional do Adolescente (CEA). 

No entanto, o local da pesquisa contemplado foi o Centro da Unidade 

Regional I, intitulado de Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, 

conhecida como CASA EDUCATIVA, localizada no bairro de Jaguaribe em João 

Pessoa, Paraíba. 

 

2.3 – PRÁTICA PEDAGÓGICA: PERSPECTIVA PARA A RESSOCIALIZAÇÃO  

 

No intuito de descrever as práticas pedagógicas através da experiência 

vivenciada pelos professores, através do mapeamento realizado, a relação entre os 

materiais, recursos utilizados e as práticas realizadas para contribuir para a 

ressocialização das adolescentes internas temporariamente.. 

Portanto, para pesquisar sobre as práticas pedagógicas faz-se necessário, 

primeiramente, saber o seu significado, observando que quando pensamos no 

trabalho a realizar com o aluno, isto, já se caracteriza como uma prática.  

De acordo com Fernandes 1999 (apud VERDUM, 2013), prática pedagógica 

significa: 

 

[...] prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida à 
questão didática ou às metodologias de estudar e de aprender, mas 
articulada à educação como prática social e ao conhecimento como 
produção histórica e social, datada e situada, numa relação dialética 
entre prática-teoria, conteúdo-forma e perspectivas interdisciplinares. 
(FERNANDES, 1999 apud VERDUM, 2013, P. 94) 

 

Portanto, as práticas pedagógicas não se limitam no ensinar e aprender 

disciplinas especifica, mas aprender com o outro, dialogando e trocando 

conhecimentos, como também aprender a viver socialmente com dignidade em meio 

à família e sociedade. Começa desde o planejamento e seu caminho que ocorre no 

processo além da aprendizagem, garantindo o ensino de conteúdos e atividades que 

são considerados fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Conforme 

colocam Sacristán e Gomez (1998) apud Verdum (2013):  
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[...] não se consegue a reconstrução dos conhecimentos, atitudes, e 
modos de atuação dos/as alunos/as, nem exclusiva, nem 
prioritariamente, mediante a transmissão ou intercâmbio de ideias, 
por mais ricas e fecundas que sejam. Isto ocorre mediante as 
vivencias de um tipo de relações sociais na sala de aula e na escola, 
de experiências de aprendizagem, intercâmbio e atuação que 
justifiquem e requeiram esses novos modos de pensar e fazer. 
(SACRISTÁN; GOMEZ, 1998 apud VERDUM, 2013, P. 95) 

 

Para dar um suporte nas práticas pedagógicas, é preciso ferramentas 

diversificadas que trabalhem a criatividade dos indivíduos, são muitos os materiais e 

recursos didáticos: livros, vídeos, filmes, Datashow, jornais, cartolina, palito, isopor, 

dentre outros. Nesse contexto, quanto ao que podemos utilizar de materiais e 

recursos didáticos, segundo Freitas (2007) é preciso utilizar, todo e qualquer 

material para estimular no aprendizado: 

 

Também conhecidos como “recursos” ou “tecnologias educacionais”, 
os materiais e equipamentos didáticos são todo e qualquer recurso 
utilizado em um procedimento de ensino, visando à estimulação do 
aluno e à sua aproximação do conteúdo. (FREITAS, 2007, P. 21) 

 

Desse modo, todo material, desde que seja utilizado para uso na 

aprendizagem e desenvolvimento intelectual do individuo, é considerado um recurso 

didático. Esses materiais diversos devem se fazer presente no dia a dia do Centro 

Socioeducativo, para que seja trabalhada a criatividade que todo adolescente tem. 

Ensinando-os a usar sua inteligência e criatividade pra produzir artes, ocupando a 

mente com sabedoria, dando oportunidade de refletir sobre seus atos e buscar 

mudar o comportamento. Conforme ressalva a Lei 9394/96, Lei  de Diretrizes e 

bases da educação Nacional (LDB) 9394/1996, em seu artigo 1º. 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações de 
sociedade civil e nas manifestações culturais.(BRASIL, 1996, Art. 1º.) 

 

Para tanto, faz-se necessário um trabalho em conjunto, onde os profissionais 

que atendem no Centro Socioeducativo, unam-se convictos em um só proposito, 

conscientes de que não depende só dos professores graduados ou com 

especialização, isto é, não há uma formação específica para  atuar na educação 

socioeducativa.  
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Há toda uma equipe competente, responsável por auxiliar neste trabalho de 

ressocialização, que tratam diretamente com os adolescentes, conforme seja 

necessário, como: Professor, Pedagogo, Assistente Social, Psicólogo, Agente 

Socioeducativo, Advogado, Defensoria Pública e Conselho Tutelar.  

Esses profissionais devem acreditar na recuperação das adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa, pois segundo Costa, 2006 apud Oliveira, 

2019: 

 

[...] Com certeza, quem não apostar que em cada educando existe 
um potencial a ser desenvolvido – promessas que trouxe consigo ao 
nascer – o qual, muitas vezes, não se faz evidente nos seus atos, 
não se presta, verdadeiramente, ao trabalho educativo (COSTA, 
2006, P. 43 apud OLIVEIRA, 2019, P. 26). 

 

Nesse sentido, referimo-nos ao trabalho educativo no geral e em se tratando 

do trabalho realizado pelos Centros Socioeducativos é preciso ter um olhar 

diferenciado. O educador tem que ter mais que formação acadêmica, mas sim, 

educação humana, sem preconceitos, julgamentos e principalmente saber olhar e 

enxergar cada um com sua singularidade.  

As aptidões assinaladas na resolução CNE/CP nº. 01/2006 são muitas, de 

modo que destacaremos quatro, para a atuação do pedagogo na Socioeducação, 

conforme o Artigo 5º. “o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a”:  

 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária; IV - trabalhar, em espaços 
escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 
diversos níveis e modalidades do processo educativo; V - reconhecer 
e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 
emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 
coletivas; VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a 
instituição educativa, a família e a comunidade; [...] (BRASIL, 2006, 
p.2). 

 

Nesse contexto, para aplicação de uma prática pedagógica que valorize o 

educando, faz-se necessário também considerar atividades diversificadas e que 

promovam o pensamento crítico nas adolescentes em medida socioeducativa, 

promovendo a reinserção na sociedade.  
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3. METODOLOGIA  

 

O procedimento metodológico adotado contou com o detalhamento sobre: Tipo 

de Pesquisa que direciona a metodologia selecionada destacando, a pesquisa 

qualitativa de etapas documental, de mapear e de campo;  o Local de Pesquisa que 

foi a Instituição de socioeducação e sua localização; a descrição dos sujeitos de 

pesquisa; o Instrumento de coleta, Procedimento de coleta e Tratamento dos dados 

demostrando-se como se deu o andamento para solicitação, autorização e 

aprovação para iniciar a pesquisa de campo com os professores.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa buscou refletir as questões norteadoras sobre a prática 

pedagógica no espaço da Instituição escolar de socioeducação, quais materiais, 

recursos, ambiente e desafios nesse processo. Nesse sentido, dialoga com Gil 

(2008) que define pesquisa como:    

 

O processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 
científico. O objetivo  fundamental da  pesquisa  é  descobrir  
respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 
científicos. (GIL, 2008, P. 26) 

 

Nessa perspectiva os procedimentos utilizados para a pesquisa e obtenção 

dos dados sobre as práticas pedagógicas se pautaram pela pesquisa qualitativa de 

natureza descritiva, utilizando pesquisa documental e pesquisa de campo.   

A pesquisa qualitativa conforme Oliveira, (2011, p. 24): “supõe o contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada via de regra, por meio do trabalho intensivo de campo”. Para tanto, este 

tipo de pesquisa é centrada num contexto, procedida de observação dos materiais e 

recursos, verificando como são utilizados em sala de aula, porém com a situação de 

pandemia (COVID-19) que nos encontrávamos não foi possível realizar observação 

in loco. 

E ainda na pesquisa qualitativa, conforme Oliveira (2019, p. 29) “o sujeito-

observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpretam os 

fenômenos, atribuindo-lhes um significado”. De modo que foi realizado o 



31 
 

mapeamento de como são utilizadas as práticas em sala de aula para auxiliar na 

ressocialização das adolescentes.     

Quanto à abordagem descritiva, Gil (2002, p. 42) diz que as pesquisas têm 

como finalidade principal a “descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.  Assim 

sendo, buscávamos descrever, de acordo com o perfil dos sujeitos da pesquisa e as 

características das práticas pedagógicas utilizadas.  

A primeira etapa da pesquisa teve como recurso teórico a leitura de textos 

(artigo, tese, LEI, dentre outros). Segundo Fonseca (2012), 

 

Não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 
assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 
abordagem, chegando a conclusões inovadoras. É necessário refletir 
sobre ela para que se possa articular e correlacionar as informações 
obtidas com o objetivo de estudo. (FONSECA, 2012, P. 21) 

  

Para a obtenção de informações foi utilizado à pesquisa documental, 

apontando as leis. E utilizado o formulário de questionário, para realização da 

pesquisa de campo no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. 

A pesquisa de campo (devido à pandemia COVID-19 que iniciou no mês de 

março de 2020) não pôde ser realizada presencialmente, no entanto, utilizamos os 

meios das redes sociais, interagindo com os participantes por meio de celular e e-

mail, para obter as respostas dos questionários. Os conteúdos abordados na 

pesquisa foram divididos em dois questionários: Questionário I - Unidade 

Socioeducativa em João Pessoa/PB e dados sobre as Adolescentes; e o 

Questionário II – Perfil dos Professores(as) e os desafios das Práticas Pedagógicas.  

 

3.2  LOCAL DA PESQUISA 

 

O Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha é uma unidade de 

internação para o público adolescente feminino, em cumprimento de medida 

socioeducativa.  

Este Centro de Atendimento faz parte de uma das Unidades da FUNDAC, 

Instituto que administra as unidades de socioeducação de acordo com a conduta 

dos adolescentes. De acordo com o Projeto Político Pedagógico - PPP (2015), a 

unidade denomina-se como Casa Educativa, que é “uma unidade de atendimento 
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socioeducativo privativa de liberdade, pertencente à Fundação Desenvolvimento da 

Criança e do Adolescente, vinculada a administração indireta do Governo do Estado 

[...]” (PARAÍBA, 2015, p. 6) 

As Unidades de Socioeducação regulamentadas pela FUNDAC são 

divididas em Unidades Regionais. No entanto, o local da pesquisa contemplado foi o 

Centro de Atendimento da Unidade Regional I, intitulado de Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gadelha, no bairro de Jaguaribe em João Pessoa, Paraíba.  

Sendo a Escola Cidadã Integral Almirante Saldanha, localizada dentro desta 

Unidade, não foi possível adentrar para observação in loco, devido à pandemia 

COVID-19 anunciada no Brasil, a partir de março de 2020. 

O universo da pesquisa se deteve em descrever quais são as práticas 

pedagógicas trabalhadas e o espaço utilizado no Centro Socioeducativo.  

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Inicialmente, contávamos com a coordenação e a quantidade de 14 (catorze) 

professores para participação no processo da coleta de dados, através de 

questionário. E a partir desta coleta, realizar uma análise para proporcionar a 

descrição sobre a realidade das práticas pedagógicas no Centro Socioeducativo.   

Entretanto, com a realidade vivenciada pela pandemia COVID-19, que 

desestabilizou a todos emocionalmente, com os professores não foi diferente, houve 

o abalo psicológico, a mudança repentina de trabalho, de utilizar-se dos materiais e 

recursos, sobrecarregando-os, além do distanciamento com os alunos, em meio a 

tudo isso, obtivemos consideravelmente 08 (oito) professores que se prontificaram a 

responder.  

Os sujeitos da pesquisa foram principalmente os professores(as) que atuam 

nas salas de aula do Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, em João 

Pessoa/PB, por se tratar de um Centro de Internamento para adolescentes e tendo 

como foco as práticas pedagógicas utilizadas para o processo de ressocialização 

das mesmas. No entanto, também utilizamo-nos do acesso à Diretoria Técnica para 

responder o questionário, através de e-mail, por não ter havido possibilidade de 

contato presencial com a Coordenação do Centro Socioeducativo, devido à 

pandemia (COVID-19). É importante destacar as regras éticas, pois a pesquisa 

envolveu seres humanos, requerendo a intenção de que estas sejam respeitadas.  
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Desse modo, utilizamos como parâmetro a Resolução Nº. 510 de 7/4/2016 

sobre a ética na pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais, considerando 

que “o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do participante” 

(p. 1). Ressaltamos ainda que o anonimato dos sujeitos foi preservado e quaisquer 

outros meios que venham causar constrangimentos aos sujeitos pesquisados.  

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário que segundo 

Gil (2002, p. 116), a sua elaboração “consiste basicamente em traduzir os objetivos 

específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Naturalmente, não existem normas 

rígidas a respeito da elaboração do questionário”.  

Desse modo, a formulação do questionário teve como objetivo: identificar e 

mapear as práticas realizadas na Escola de socioeducação que atendem 

adolescentes do sexo feminino, identificar as metodologias e verificar os desafios 

enfrentados pelos sujeitos da pesquisa no processo de ressocialização.  

O formulário foi estruturado em duas partes, contendo perguntas fechadas 

permitindo ao participante escolher uma ou mais alternativa, como também algumas 

perguntas abertas, dando ao participante possibilidade de responder 

espontaneamente.  

Foram elaborados 02 (dois) tipos de questionários: o primeiro questionário 

direcionado à Coordenação Pedagógica da Unidade Socioeducativa (Questionário I), 

contendo 03(três) questões sobre da Instituição e 04 (quatro) a respeito do perfil das 

adolescentes. O segundo questionário direcionado aos professores (Questionário II), 

contendo 06(seis) questões acerca do perfil profissional dos professores e 08(oito) 

acerca das práticas pedagógicas.  

Após os questionários estarem elaborados para irmos a campo, não foi 

possível entrar em contato com a coordenação, por motivo da pandemia COVID-19.  

Então, aos participantes, que se resumiram nos professores/as, foi enviado por e-

mail o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, conforme os termos do 

Comitê de Ética por se referir à pesquisa que envolve seres humanos. 

Conscientizando-os da “não obrigatoriedade de não participar ou desistir a qualquer 

momento”.  
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3.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O procedimento para a coleta de dados se deu em momentos distintos. 

Primeiramente, realizou-se visita4 a FUNDAC para as devidas informações de como 

proceder para adentrar no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. No 

segundo momento, realizamos a elaboração do instrumento de pesquisa 

(Formulário), que foi aplicado o questionário de forma online, através do whatsApp e 

e-mail, devido a pandemia (COVID-19). 

Porém, devido a Instituição ser um Centro que acolhe adolescentes em 

conflito com a lei, e sendo a pesquisa com o corpo docente da Escola Cidadã 

Integral Almirante Saldanha, o que se caracteriza pesquisa com seres humanos, 

necessitando-se de várias solicitações5 e autorizações, perante: FUNDAC/PB, 

Secretaria da Educação do Estado da Paraíba (Escola Cidadã Integral Estadual de 

Ensino Fundamental Almirante Saldanha), Coordenação do Curso de Pedagogia-

UFPB, Comitê de Ética do CCS-UFPB para o processo de autorização.  

Desse modo, conforme orientação da FUNDAC foi solicitada permissão para 

que enquanto discente fosse autorizado o acesso ao Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gadelha, através de ofício da Coordenação do Curso de 

Pedagogia-UFPB (02/12/2019). Após esse procedimento foi necessário solicitar 

autorização à Secretaria da Educação do Estado da Paraíba, destinada para a 

Coordenadora da Comissão Executiva das Escolas Integrais (12/12/2019) e 

autorizado em 02 de fevereiro de 2020.  

Conforme Autorização expedida pela Comissão Executiva das Escolas 

Integrais, em mãos, liberou-se assim, pela FUNDAC um TERMO DE ANUÊNCIA 

(03-12-2019), juntamente com o TERMO DE CIÊNCIA (03-12-2019), recebido em 23 

de janeiro de 2020. Neste termo constava a seguinte informação: “a liberação da 

pesquisa  em campo depende da entrega da declaração de Aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP)”.  

Para a autorização no Comitê de Ética foi necessário primeiramente se 

cadastrar, tanto a discente quanto a professora doutora orientadora, pois o Comitê 

de Ética só aceita solicitação por parte dos graduados(as), mestrados(as), etc. Além 

                                                           
4
 Visita realizada antes do isolamento social (pandemia COVID-19) 

5
 Todas as solicitações e autorizações estão em anexo. Algumas foram realizadas online por causa da pandemia 

COVID-19, anunciada em março de 2020, no Brasil. 
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de providenciar diversos documentos e anexar, como o pré-projeto, a aprovação no 

Colegiado do Curso (aprovado em 18-02-2020), o TCLE, Cronograma, Instrumento 

de Coleta, Termo de Anuência e a Folha de Rosto (05-04-2020).  

Enfim, concebeu-se o documento de autorização do Comitê de Ética, 

intitulado PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (04-05-2020), tendo na 

situação do parecer: “Aprovado”.   

Porém, no andamento desse processo, houveram turbulências, não sendo 

possível realizar a pesquisa de campo “in loco”, devido ao momento de pandemia 

COVID-19  em que o país estava e está vivenciando (anunciado no Brasil em 

março/2020). Como também em cumprimento a todos os decretos de isolamento 

social acatado pelo Estado da Paraíba e pelo Município de João Pessoa em 

combate ao Coronavírus (COVID-19).  

No entanto, a pesquisa realizou-se através das redes sociais (WahtsApp e 

por e-mail), enviando o TCLE e os formulários (Questionários I e II), para que fossem 

assinados e respondidos as questões propostas. Obtivemos as respostas do 

Questionário I enviado pela Diretoria Técnica através da FUNDAC, pois não foi 

possível contato com a coordenação devido a pandemia. Quanto ao Questionário II 

enviado pelos professores, que por sua vez, sentiram dificuldades de acesso, 

alterando a quantidade de 14 (quatorze) para 08 (oito) participantes na pesquisa, 

como também não foi possível realizar a observação “in loco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção apresentaremos os dados e suas respectivas análises sobre a 

Unidade Socioeducativa, destacando dados sobre o perfil das adolescentes internas, 

perfil profissional dos professores e as práticas pedagógicas realizadas na Escola 

Integral Cidadã. Foram aplicados 02 (dois) questionários, sendo: Questionário I - 

aplicado com a diretoria técnica, contendo dados da Unidade Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gadelha e o perfil das adolescentes internas temporariamente; 

Questionário II - aplicado com os professores(as), constando o perfil dos professores 

e as práticas pedagógicas utilizadas.   

4.1 QUESTIONÁRIO I - APLICADO COM A DIRETORIA TÉCNICA 

 

O instrumento de pesquisa Questionário I, dividido em duas partes: a 

primeira sobre os dados do Centro Socioeducativo onde obtivemos a quantidade de 

funcionários e a modalidade; na segunda parte, dados sobre o perfil das 

adolescentes internas temporariamente, foi relatado: a quantidade6, faixa etária e se 

o grau de instrução é compatível com a série x idade. 

 

4.1.1 UNIDADE SOCIOEDUCATIVA 

 

O questionário I tratou na primeira parte dos dados sobre a Unidade do 

Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, situada no bairro de 

Jaguaribe, em João Pessoa/PB, porém, devido à pandemia COVID-19, realizou-se a 

pesquisa através de e-mail, enviado à Diretoria Técnica da FUNDAC, pois não 

obtivemos contato com a Coordenação do Centro Socioeducativo. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP (PARAÍBA, 2015, p. 6), 

a Unidade Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha que também é 

conhecido como CASA EDUCATIVA7,  

 

[...] é uma unidade de operacionalização de medida sócio-educativa 
de internação aplicada pelo juiz da 2ª. Vara da Infância e da 

                                                           
6
 Quantidade de adolescente que se encontravam internas temporariamente no período da pesquisa 

(junho/2020).  
7
 Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, conhecido e intitulado na fachada do prédio: CASA 

EDUCATIVA desde sua inauguração em 29/08/2017.  
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Juventude, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
e Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo – SINASE 
(PARAÍBA, 2015, P. 7). 

 

O Centro Socioeducativo tem anexa a Escola Integral Cidadã Almirante 

Saldanha, com a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, para 

adolescentes em cumprimento de medida Provisória e Internação. Segundo descrito 

no Projeto Político Pedagógico - PPP (2015) as adolescentes são vulneráveis a 

várias situações, o que fragiliza e, provavelmente, acarreta o abandono à família e a 

escola, conforme descrito: 

 

As adolescentes e Jovens da Casa Educativa são caracterizadas 
pela presença de dificuldades pessoais, sociais, baixa escolaridade, 
evasão escolar, tráfico de drogas, gravidez na adolescência, perda 
de referências afetivas, baixa tolerância às frustrações, temor de 
enfrentar a realidade, rejeição a princípios e normas até a prática do 
ato infracional. (PARAÍBA, 2015, P. 7) 

 

De modo, que todo o processo desenvolvido internamente no Centro 

Socioeducativo, prioritariamente, tem base nos direitos e deveres das adolescentes 

conforme reza o ECA (1990) e assegurada pelo SINASE (2012). Buscando reverter 

todo esse tempo perdido, devido à conduta inadequada, para torná-las aptas a 

convivência familiar e sociedade. 

O Centro Socioeducativo para atender a perspectiva da Unidade conta com 

46 (quarenta e seis) funcionários que trabalham para dar assistência junto as 

adolescentes internas temporariamente, sendo eles: Diretor(a) (1), Secretário(a) 

escolar (1), Psicólogo (1), Professor(a) (17), Cozinheira (1), Agente Socioeducativo 

(22), Assistente Social (2) e Advogado (1).  

Sobre a organização das práticas pedagógicas, conteúdos e todo o material 

a ser trabalhada com as adolescentes em medida socioeducativa, a diretoria técnica 

da FUNDAC relatou que é realizado o planejamento semanalmente.  

De acordo com Oliveira (2019),  

 

[...] esse planejamento e preparação das aulas em contexto 
socioeducativo deve focalizar o adolescente como ser ativo no seu 
processo de aprendizagem, aumentando a possibilidade de 
conhecimentos significativos, tornando-se o aluno protagonista do 
seu próprio saber. (OLIVEIRA, 2019, P. 43) 
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Desse modo, o  planejamento deverá ser pensado para além da sala de 

aula, visando a ressocialização. Durante o processo de pesquisa, não foi possível 

participarmos de nenhuma reunião de planejamento, para observação in loco, por 

motivo da pandemia da COVID-19 (anunciada no Brasil em março/2020), o Centro 

Socioeducativo suspendeu desde então, o acesso ao ambiente interno.  

 

4.1.2 DADOS DAS ADOLESCENTES INTERNAS TEMPORARIAMENTE 

 

Na segunda parte do questionário I, tratou sobre o perfil das adolescentes 

internas temporariamente no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, 

que de acordo com o Governo do Estado, tem “capacidade para atender 16 

socioeducandas, sendo 13 vagas na área de internação e três no setor de 

acolhimento”. (PARAÍBA, 2019). Encontram-se atualmente 13 (treze) adolescentes 

internas temporariamente, conforme tabela abaixo:  

 
Tabela 2 – Faixa etária das adolescentes cumprindo medida socioeducativa 

(junho/2020) 
                       QUANTIDADE                                IDADE                                  

                              04                                     15 anos                                              
                              02                                     16 anos                              
                              03                                     17 anos      
                              04                                     18 anos                      

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

De acordo com a tabela, encontram-se 13 (treze) adolescentes internas 

temporariamente em cumprimento de medida socioeducativa, entre a faixa etária de 

15 (quinze) e 18 (dezoito) anos, sendo: quatro com 15(quinze) anos, duas com 16 

(dezesseis) anos, três com 17(dezessete) anos e quatro com (18(dezoito) anos.  

As adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, através do 

trabalho responsável realizado pelo Centro de Atendimento Socioeducativo Rita 

Gadelha, têm a oportunidade de ter dignidade, instigando a autoestima para 

sentirem-se valorizadas e acolhidas na família e sociedade.  

Quanto ao grau de instrução das adolescentes, é apresentada a 

incompatibilidade, pois não é compatível a faixa etária com a série de escolaridade, 

configurando-se a modalidade EJA do ensino fundamental.  

De acordo com o relatado pela Diretoria Técnica: “A maioria apresenta 

distorção no quesito idade x série em virtude de repetidas reprovações e abandono 
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escolar no meio externo”.  De modo, que nos remete pensar a vulnerabilidade em 

que essas adolescentes estavam expostas, que vai contra o direito adquirido a 

educação, vulnerabilidade essa, antes de adentrar no Centro Socioeducativo, 

conforme reza o Artigo 53, ECA (1990): 

 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, [...] (BRASIL, 2008, P. 19). 

 

Nesse sentido, as adolescentes têm à oportunidade de estudar no Centro 

Socioeducativo para também se qualificar profissionalmente. De acordo com a 

notícia abordada no site do Governo Estado da Paraíba, a Unidade do Centro 

Socioeducativo Rita Gadelha proporciona curso profissionalizante, que faz parte do 

programa “Janela para o Futuro” do Governo Federal, anunciado na inauguração 

pós-reforma (29/08/2017) do Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. 

Desse modo, pode-se salientar que através destes projetos visibiliza-se a 

perspectiva para a ressocialização e o egresso das adolescentes, de maneira 

positiva e promissora. Este ano (2020), foram realizadas oficinas que contemplou 

todas as adolescentes internas temporariamente, dando-lhes oportunidade de 

aprendizagem profissional e socialização, conforme relatado pela Diretória Técnica 

(2020): 

 

No ano 2020, houve duas oficinas: Oficina de Embelezamento de 
Mãos e Pés com participação e certificação de 13 (treze) 
socioeducandas; Oficina de Artesanato em Biscuit com participação 
e certificação de 12 (doze) socioeducandas (Diretoria Técnica, 2020). 

 

Portanto, é relevante o trabalho realizado no Centro Socioeducativo, que 

trata as adolescentes de maneira a valorizá-las, buscando conciliar a educação 

(estudo) e a profissão (habilidade). E algo interessante é que são aprendizados que 

facilitam a realização do trabalho individual (autônomo), pois muitas vezes há 

dificuldade de se integrar verdadeiramente em empresa.  

Essa oportunidade que o Centro Socioeducativo promove, ajuda a fazê-las 

empreender e pensar como avançar, ter uma vida “normal” quando retornar ao 

ambiente familiar e sociedade.  
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4.2 QUESTIONÁRIO II - APLICADO COM OS PROFESSORES(AS)  

 

O Questionário II foi elaborado em duas partes, primeiro sobre o perfil dos 

professores: a faixa etária, etnia, grau de instrução, tempo de formação e tempo que 

atua no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. Na segunda parte, 

refere-se às práticas pedagógicas, questionado sobre a metodologia, materiais e 

desafios.  

 

4.2.1 PERFIL DOS PROFESSORES  

 

Nesta primeira parte do questionário II, analisamos seis questões acerca do 

perfil dos professores: sexo, etnia, faixa etária, grau de instrução, tempo de docência 

e tempo de atuação na socioeducação.  

De acordo com o Conselho de Ética, foi mantido sigilo da identidade dos 

professores, nos remetendo aos sujeitos da pesquisa de forma anônima, utilizando a 

denominação “Professor” e sua respectiva numeração (01 ao 08).  

Na Escola Cidadã Integral Almirante Saldanha o corpo docente é composto 

de 14 (quatorze) professores. No entanto, devido à pandemia (COVID-19), por 

motivo de força maior, prontificaram-se a participar apenas 08 (oito) professores, que 

foi autodeclarado pelos sujeitos, assim sendo: 04 (quatro) do sexo feminino e 04 

(quatro) do sexo masculino.  

Dado interessante, pois na maioria das vezes, encontramos mais professora 

do que professor, avanço relevante para a educação ter homens lecionando. De 

acordo com Silva (2011, p. 32) apud Oliveira (2019, p. 33)  “uma vez que o curso é 

caracterizado pela quase unânime presença feminina”, fato este que é presenciado 

normalmente, por exemplo, nas salas de aula do Centro de Educação da 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, porém, é plausível a dedicação dos 

graduandos no Curso de Pedagogia.  

Percebe-se que a atuação de pessoa de etnia negra está atuante na 

educação, de acordo com pesquisas, temos três etnias: branca, negra e indígena. 

Para identificarmos a etnia dos professores do Centro Socioeducativo, vejamos 

como se autodeclararam, na tabela 3 abaixo:  
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Tabela 3 – Perfil dos professores de acordo com sua identidade étnica 
(junho/2020) 

             SEXO                                       ETNIA                      Nº. 

           Feminino                                   NEGRA                    01  
           Masculino                                 BRANCA                   01 
           Feminino                                   PARDO                    03                                                             
           Masculino                                  PARDO                   03                         

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

 Questionamos aos professores como se identificam em relação à etnia, 

percebe-se que, a maioria, tanto feminina quanto masculina, se autodeclarou 

“parda”, o que demonstra a presença da pessoa negra atuante na educação 

socioeducativa, pois alguns dados de pesquisa relacionam a “cor parda e outras 

denominações” pessoa de etnia negra.  

De acordo com a tabela 3 acima, dos oito professores pesquisados, um 

professor autodeclarou-se branco e uma professora negra, seis autodeclararam-se 

de etnia “parda”, sendo, 03 professores e 03 professoras.  

Na próxima tabela verificaremos o perfil da faixa etária dos professores/as 

que atuam no Centro Socioeducativo: 

 

Tabela 4 – Perfil dos professores de acordo com a faixa etária (junho/2020) 

                FAIXA ETÁRIA                                  SEXO            Nº.                 

Entre 20 – 29 anos                            Feminino         01                 
    Masculino       01   

Entre 30 – 39 anos                            Feminino         01                 
    Masculino       01     

Entre 40 – 49 anos                            Feminino         02       
    Masculino       02 

 Acima de 50 anos                                     -              00 
Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/ 2020) 

 

 Observa-se que dos 08 (oito) docentes pesquisados: dois (02) professores 

têm entre 20 - 29 anos, dois (02) professores entre 30 - 39 anos, quatro(04) 

professores entre 40 - 49 anos e nenhum acima de 50 anos de idade. 

Segundo Carvalho (2018), “os professores iniciam aos 29 anos de idade na 

educação infantil e a partir dos 30 anos no ensino médio”, o que também inclui 

professores para a modalidade EJA, a autora justifica que,    
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[...] a maior parte dos docentes mais jovens (até 29 anos) leciona na 
educação infantil; no ensino fundamental, afirmam às autoras, a 
distribuição por faixas etárias é mais equilibrada; já para o nível 
médio, o estudo apontou prevalência de professores acima de 30 
anos. (CARVALHO, 2018, P. 26) 

 

Nesse contexto, percebe-se que os profissionais da faixa etária dos 29 (vinte 

e nove) anos de idade, ensinam na educação infantil e ensino fundamental I, 

posterior a essa idade os mesmos buscam atuar em outros níveis escolares. Aos 

que estão acima dos 40 (quarenta) anos ficam mais estáveis ao nível médio e 

superior.    

No caso dos profissionais que atuam no Centro Socioeducativo, temos uma 

variedade de formações acadêmicas. Porém, todos cursaram o ensino superior na 

área de pedagogia e licenciatura, demonstrando o trabalho eficiente e 

compromissado. De acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 5 – Perfil dos professores de acordo com o Grau de Instrução 
      PROFESSOR(A)                                         INSTRUÇÃO                   

Prof.  01                                            Magistério 
Prof.  02                           Licenciatura Plena em Educação Física 
Prof.  03                                      Bacharelado em Música 
Prof.  04                  Ensino Superior de Matemática c/pós-graduação  
Prof.  05                                            Pedagogo 
Prof.  06                         Licenciatura Plena em Biologia 
Prof.  07                                 Magistério / Pedagogia 
Prof.  08                                         Graduação  

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

Quando se trata dos docentes que atuam no Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gadelha, conforme a tabela 5 verificamos que: um (01) tem o 

magistério, um (01) Bacharelado em Música, três (3) Licenciatura plena (Educação 

de Física, Matemática e Biologia), dois (02) são pedagogos e um (01) tem 

graduação (não foi relatado em quê). 

Conforme a LDB, o artigo 62 da Lei nº. 9.394/1996 “A formação de docentes 

para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura 

plena, [...]” (BRASIL, 1996), além de ser requisito básico para concorrer a concurso 

público. Para o profissional que trabalha na socioeducação não é obrigatório ter 

especialização específica para atuar, pois, o diploma de docente (Magistério ou 
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Licenciatura) já lhe dá o credenciamento para atuar profissionalmente. De acordo 

com Oliveira (2019) 

 

[...] não se observa componentes curriculares específicos para a 
atuação da Pedagogia no espaço da Socioeducação, especialmente 
no trabalho pedagógico com sujeitos em privação de liberdade 
(OLIVEIRA, 2019, p. 35).  

 

De acordo com o que reza a Resolução CNE/CP nº. 01/2006 que “Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura”, faz-se necessário curso de pedagogia e atender alguns requisitos. 

Visando à educação na modalidade socioeducativa, vejamos alguns itens relevantes 

no Art. 5º. referente ao termino do Curso de Pedagogia, o graduando deverá estar 

apto: 

 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária; II - compreender, cuidar e 
educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o 
seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 
psicológica, intelectual, social; [...] IV - trabalhar, em espaços 
escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 
diversos níveis e modalidades do processo educativo; V - reconhecer 
e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 
emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 
coletivas;[...] (BRASIL, 2006.p. 2) 

 

O profissional da educação faz parte de um grupo denominado na gestão 

escolar de Corpo docente que é “constituído pelo conjunto dos professores em 

exercício na escola, que tem como função básica realizar o objetivo prioritário da 

escola, o ensino” (LIBÂNEO, 2001, p. 5).  

Em relação ao tempo de docência e há quanto atua no Centro 

Socioeducativo Rita Gadelha, obtivemos os seguintes resultados: 

 

Tabela 6 – Perfil dos professores de acordo o tempo de docência e o tempo de 
atuação no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha (junho/2020) 

          PROF.                    DOCÊNCIA                                        ATUAÇÃO                                   

01              Entre 01 - 05 anos                         Entre 01 - 05 anos            
02              Entre 11 - 15 anos                         Entre 01 - 05 anos            
03              Entre 06 - 10 anos                         Entre 01 - 05 anos 
04              Entre 11 - 15 anos                         Entre 06 - 10 anos     
05              Entre 01 - 05 anos                         Entre 01 - 05 anos 
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06              Entre 06 - 10 anos                         Entre 01 - 05 anos 
07              Mais de 20 anos                            Entre 11 - 15 anos                          
08              Entre 01 e 05 anos                        Entre 01 - 05 anos                 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

Em relação ao tempo de docência, podemos observar que: três (03) 

professores têm entre 01 e 05 anos, dois (02) entre 06 e 10 anos, dois (02) entre 11 

e 15 anos e um (01) acima de 20 anos (tabela 6). Quanto ao tempo de atuação na 

Unidade Socioeducativa, dos oito professores: seis (06) já atuam entre 01-05 anos, 

um (01) entre 06-10 e um (01) entre 11-15 anos. 

Observa-se também que dos oito professores, apenas três tem o mesmo 

tempo que exerce a docência e atua na Escola Socioeducativa, período de 01 - 05 

anos ( Prof. 01, Prof. 05 e Prof. 08); alguns são graduados entre 11-15 anos, porém 

de atuação entre 01 – 05 anos e entre 06 a 10 anos; apenas um (01) professor(a) 

tem 20 anos divididos entre o magistério e a graduação em pedagogia e já atua 

entre 11-15 anos na socioeducação.  

 

4.2.2. DIALOGANDO SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DA 
SOCIOEDUCAÇÃO 
 

O Questionário II nesta segunda parte descreverá as práticas pedagógicas, 

mapeando as metodologias, materiais e recursos utilizados. Ficou uma lacuna 

quanto à algumas informações que não foi possível pesquisar, a exemplo de como 

se organizam o tempo de aula e se a proposta pedagógica segue a modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos, por não haver oportunidade devido à pandemia 

(COVID-19). Por este motivo, não houve o momento presencial para o questionário, 

não foi adquirido mais informações relevantes, uma das informações foi o fator de 

que, os pesquisados são professores concursados, efetivados ou prestadores de 

serviço. 

Conforme já relatado pela Diretoria Técnica, o “planejamento para a 

realização das práticas pedagógicas é realizado semanalmente”, momento em que 

se é pensado e registrado, como e quais serão os materiais utilizados durante a 

semana. Conforme relatado pelos professores no quadro abaixo, observaremos 

quais as metodologias que cada professor(a) aplica na sua aula: 
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Quadro 1 - Metodologias de ensino utilizado no espaço escolar Socioeducativo 
(junho/2020) 

Prof. 01 “Os alunos são incentivados a interagir uns com os outros. o aluno 
deve ser incentivado à ter suas próprias experiências”. 

Prof. 02 “A grande maioria das atividades desenvolvidas com as alunas 
são atividades práticas, atividades lúdicas e de condicionamento 
físico”. 

Prof. 03 “Atividades teóricas e práticas utilização de plataformas digitais”. 
Prof. 04 “Aulas presenciais com exercícios diários”. 
Prof. 05 “Construtivo, presencial e democrático”. 
Prof. 06 “Aulas teóricas e um mínimo de aulas práticas”. 
Prof. 07 “Trabalhamos com convivência entre as alunas, deveres e direitos, 

trabalhamos, cidadania focamos muito no respeito entre si e com 
todos que trabalham na unidade, a importância da escola na vida 
das alunas”. 

Prof. 08 “Aulas expositivas, exercícios em sala de aula, leituras, vídeos, 
algumas atividades práticas”. 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

Percebemos que a maioria dos professores utiliza o método da “atividade 

prática”, com exercícios diários de atividades lúdicas, direitos e deveres, cidadania, o 

respeito mútuo, como também é importante à valorização dos estudos na vida delas.   

Conforme declarado que “Trabalham com convivência entre as alunas, 

deveres e direitos, cidadania focamos muito no respeito entre si e com todos que 

trabalham na unidade, a importância da escola na vida das alunas”(PROF. 7) 

Nesse sentido, percebe-se a relevância de trabalhar a conscientização dos 

sujeitos, que durante sua trajetória de vida, enquanto adolescentes, vão perdendo a 

essência de cuidar de si e do outro, devida a vulnerabilidade em que são 

encontradas praticando algum ato infrator. 

Quanto aos materiais e recursos utilizados nas práticas pedagógicas, 

compactuando com a metodologia da prática, utiliza-se os aparelhos digitais, como: 

computador, datashow, celular para fins de assistirem a vídeo aula, slides, 

seminários e filmes, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 7 – Materiais e Recursos utilizados nas aulas (junho/2020) 

   MATERIAL  DIDÁTICO    Nº. PROF.    RECURSO  DIDÁTICO        Nº. PROF.              

Livro didático                 05                  Filme / videoaula                    08 
Livro paradidático          02                  Revista / Jornal                      04 
    -             -                   00                  Datashow                               06  
    -             -                   00                  Reciclável / material lúdico    02 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 
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Com relação às atividades, a aula prática foi muito referenciada na questão 

anterior sobre as metodologias, mas, percebe-se que apesar de bastante aula 

prática, o livro também é muito utilizado, pois dos oito professores, cinco utilizam o 

livro didático – chamado de livro tradicional. E dois professores utilizam o livro 

paradidático, que é pouco manuseado, normalmente este é para atividade extra. Já 

o quesito filme/videoaula e o Datashow são utilizados por todos os docentes. 

Visto que, existem algumas restrições quando se trata de utilizar materiais 

para “atividade extraclasse”, observa-se que apenas dois professores trabalham 

com material reciclável e material lúdico.  

E mesmo a maioria utilizando filme e vídeoaula, existe restrições nesse 

quesito também, conforme diz o Parecer CNE/CEB Nº. 4/2010 reza que:  

O excesso de zelo pela segurança geralmente impede qualquer 
criatividade docente: passar filmes, convidar palestrantes, 
desenvolver   pesquisas,  atividades   coletivas,   em   muitos 
estabelecimentos penais, são atividades quase impossíveis. 
(BRASIL, 2010, p. 21) 

 
No entanto, houve mudanças, o que há dez anos era restrito, hoje passou a 

ser obrigatório, foi preciso reinventar, pois o cenário em que estamos vivendo de 

pandemia COVID-19, não nos permite tanto contato. Foi preciso se atualizar e 

utilizar as redes sociais. 

Descreveremos agora os espaços que são utilizados, de acordo com a 

atividade pedagógica do dia, pois são utilizados muitos recursos tecnológicos e 

trabalhando a convivência entre elas.  Observemos os espaços onde se realizam as 

práticas pedagógicas na tabela abaixo:  

 
Tabela 8 - Ambiente onde são realizadas as práticas pedagógicas (junho/2020) 

Nº. PROF.                                       AMBIENTE 

07                                           Sala de aula 
04                                                 Pátio 
04                                               Ginásio 
03                               Sala de acordo com a atividade 
01                               Próprio local onde se encontram 
01                                              Refeitório 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

Destaca-se a sala de aula como o espaço mais utilizado pelos docentes para 

a realização das práticas pedagógicas, seguido do pátio/ginásio, que se justifica 

pelos recursos didáticos utilizados, que são: filme, videoaula e Datashow.  
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Em relação às atividades desenvolvidas pelo professor, questionou-se, se 

vai além das aulas práticas, disponibilizando outros meios de aprendizagem que 

ajudem na ressocialização das adolescentes, analisemos o quadro abaixo:  

 

Quadro 2 – Além de práticas pedagógicas realizadas existe projetos que visam 
a ressocialização (junho/2020) 

Prof. 01 “Sim. Projeto de vidas” 

Prof. 02 “Sim. O fato de inserirmos as alunas em atividades extra (fora do 
sistema socioeducativo) já considero que seja um projeto de 
ressocialização, além de sempre nas aulas ser vista a questão do 
respeito mútuo, do diálogo, da importância de saber conviver bem 
com outras pessoas”. 

Prof. 03 “Sim. Culinária, artesanato”. 

Prof. 04 “Sim. Eletiva”. 

Prof. 05 “Sim. Palestras, cursos e o momento religioso”. 

Prof. 06 “Sim. Atividades lúdicas e artes cénicas de aspecto inclusão, 
práticas alternativas e restaurativas.” 

Prof. 07 “Sim. Temos vários projetos trabalhados com as alunas, como de 
artes o reciclarte que é um projeto onde nós trabalhamos com 
materiais recicláveis, como caixas de leite,, garrafas pet, fazemos 
puffs de pneus,. Trabalhamos o projeto de vida, entre outros,.” 

Prof. 08 “Não.” 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 
Obtivemos sete (07) respostas positivas “SIM” e justificadas, tendo apenas 

uma (01) resposta negativa “NÃO”, não justificada. Os professores correlacionam o 

projeto desenvolvido no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, como 

uma das maneiras de instigar as adolescentes ao “respeito mútuo, do diálogo, da 

importância de saber conviver bem com outras pessoas”. (Prof. 02). Os professores 

trabalham projeto de vida, visando à realidade e o cotidiano, utilizam os materiais 

recicláveis, artesanato, culinária e realizam encenações, conforme o Prof. 06: “Sim. 

Atividades lúdicas e artes cénicas de aspecto inclusão, práticas alternativas e 

restaurativas.” 

São vários os projetos realizados de acordo com cada disciplina, os 

docentes buscam preencher o tempo das socioeducandas com perspectivas de 

futuro a partir da realidade delas. Apenas o Prof. 08 disse “não”, isto é, não participa 

de projetos realizados no Centro Socioeducativo, porém, não quis socializar sua 

justificativa. 
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E como os docentes se sentem fazendo o seu trabalho, que além de educar 

no sentido ensino-aprendizagem, também ensinam para a realidade da vida? Vida 

esta, em que algumas adolescentes, talvez, ainda não conheçam a importância de 

“ser livre”. Vejamos o que pensa os professores no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3 – Representação das práticas pedagógicas dentro do espaço 
socioeducativo (junho/2020) 

Prof. 01 “Esperança de vidas e de famílias mais alimentada de 
conhecimento”. 

Prof. 02 “É maravilhoso poder participar ativamente desse processo com as 
alunas. Saber que, o que é feito diariamente com elas tem uma 
grande participação no lado pessoal das mesmas, poder mostrar 
que através do esporte podemos sim mudar ou melhorar como 
pessoa e isso não tem preço”.  

Prof. 03 “Uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal além de 
possibilitar uma nova oportunidade para as meninas”.  

Prof. 04 “É de grande importância, pois a informação e o ensino é 
fundamental para o crescimento do ser humano e para o bem estar 
das alunas como também da sociedade”. 

Prof. 05 “Sinto bastante contemplada em está em um espaço como uma 
unidade socioeducativa, tendo em vista que se estão ali, é que 
porque algo falhou lá fora”. 

Prof. 06 “Uma possibilidade de enxergar sua vida em nova perspectiva, não 
subjugadas aos rótulos que lhe foi dado e quase sempre foi aceito 
por elas mesmas.” 

Prof. 07 “Trabalhar com alunas da socioeducação é um desafio muito 
enriquecedor para o professor, pois nós somos de certa forma o 
elo entre o mundo lá fora que elas não tem acesso e dessa forma 
criamos um elo de confiança.” 

Prof. 08 “De fundamental importância para a formação acadêmica e cidadã 
das adolescentes, além de servirem de incentivo a ressocialização 
das mesmas!” 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

Nesse contexto, o que representa para os professores realizarem as práticas 

pedagógicas dentro do espaço socioeducativo para adolescentes femininas, é a 

satisfação de estar ajudando-as no crescimento como pessoa e fortalecimento dos 

vínculos familiares. E ao mesmo tempo se auto ajudando, pois apesar do desafio, 

sentem-se enriquecidos pessoal e profissionalmente do trabalho diferenciado 

realizado.  

Nesse sentindo, a prática pedagógica é pensada para que não haja 

desistência das adolescentes, mas sim, dar voz, instigar o pensamento crítico, ter 

intencionalidade nas atividades. Segundo Franco (2015): 
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O professor não pode desistir do aluno. Há que insistir, ouvir, 
refazer, fazer de outro jeito, acompanhar a lógica do aluno, 
descobrir e compreender as relações que ele estabelece com 
o saber, mudar o enfoque didático, as abordagens de 
interação e os caminhos do diálogo. (FRANCO,  2015, P. 605) 

 

De modo, que os professores demonstram acreditar na 

ressocialização das adolescentes, cientes de que não conseguem atingir a 

todas, mas, o mínimo que conseguir é uma grande satisfação e avanço.  

E quanto à contribuição dos professores sobre a ressocialização, veja 

o que relataram no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Contribuição para a ressocialização das adolescentes femininas 
(junho/2020) 

Prof. 01 “Sim”. 

Prof. 02 “Com certeza. Como disse na questão acima, o esporte muda sim 
vidas. O esporte transforma. Muitas chegam sem ao menos nunca 
ter tido aula de educação física e à medida que vão participando e 
conhecendo as aulas vão se encontrando.” 

Prof. 03 “Sim. As poucas que acompanho nas redes sociais me falam 
muito sobre as atividades que foram desenvolvidas na unidade e 
como elas utilizaram na vida.”  

Prof. 04 “Apesar de a ressocialização depender maciçamente da aluna, o 
trabalho exercido pela professora junto a elas tem grande 
contribuição educacional, moral e comportamental.” 

Prof. 05 “Sim. Sempre falo que tenho certeza que uma sementinha foi 
plantada e em algum momento da vida daquelas adolescentes 
elas vão lembrar. Pois nossa vivencia escolar vai muito além dos 
conteúdos da BNCC.” 

Prof. 06 “Para uma socialização, visto que na maioria das meninas essa 
socialização não existe simplesmente elas são peças de um 
conjunto de causas de exclusões sociais.” 

Prof. 07 “Eu acredito que sim, pois faço um trabalho com muita dedicação 
e procuro sempre trazer conteúdos que sejam relevantes para a 
vida delas lá fora, trabalho com projetos de oficina de artes.” 

Prof. 08 “Sim.” 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

De acordo com os resultados obtidos, a maioria dos professores tiveram 

seus escritos voltados para as adolescentes de forma positiva, valorizando o 

trabalho realizado no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, 

buscando plantar uma sementinha como relatado pelo Prof. 05:  
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Sim. Sempre falo que tenho certeza que uma sementinha foi 
plantada e em algum momento da vida daquelas adolescentes elas 
vão lembrar. Pois nossa vivencia escolar vai muito além dos 
conteúdos da BNCC. (Prof. 05) 

 

Nesse sentido, procuram trazer conteúdos relevantes para “dar sentido a 

vida delas lá fora”, inclusive estão trabalhando através das redes sociais, desde o 

anuncio da pandemia COVID-19 no mês de março/2020, tendo que paralisar as 

atividades presenciais. Foi necessário se adaptar com a nova forma de ensino, 

porém, há um diálogo significante, conforme resposta do prof. 03: “Sim. As poucas 

que acompanho nas redes sociais, me falam muito sobre as atividades que foram 

desenvolvidas na unidade e como elas utilizaram na vida”. Relato que demonstra 

que realmente é eficaz o resultado do trabalho realizado pelos professores do 

Centro de  Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. 

De acordo com Padovani; Rikstum (2013, p. 977) apud Oliveira (2019, p. 51) 

a “ação do professor perante a situação de vulnerabilidade do adolescente em 

conflito com a lei coloca-se como importante no desenvolvimento do trabalho 

realizado nessas instituições”.   

Não são professores diferentes, mas são professores que fazem a diferença, 

na sua própria vida e na vida do outro.  

De acordo com as respostas, compreende-se que os professores concordam 

com o que reza a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (2016) que define a  

socioeducação como educação para socialização; preparando o indivíduo para 

avaliar soluções e tomar decisões corretas em cima de valores: aprender a ser e a 

conviver. (BRASIL, 2010, p. 14). Compreendendo que se devem garantir as 

competências: pessoal, social, produtiva e cognitiva das adolescentes internas 

temporariamente, para uma melhor socialização no egresso.  

Diante de tanta satisfação em mediar conhecimentos para as adolescentes 

internas, existe o fator que às vezes dificulta. O Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gadelha tem uma variedade de regras com relação à prática 

pedagógica, restringindo-se alguns materiais, recursos, formas e locais de serem 

utilizados, por medida de segurança das adolescentes. Conforme nos foi relatado às 

dificuldades enfrentadas no quadro 5 abaixo: 
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Quadro 5 - Dificuldades enfrentadas na prática pedagógica em sala de aula 
(junho/2020) 

Prof. 01 “Falta de materiais para atividades com as socioeducandas.” 

Prof. 02 “A questão de falta de material e de uma melhor estrutura física do 
espaço para as aulas de educação física.”  

Prof. 03 “Material e espaço.” 

Prof. 04 “Na prática pedagógica na sala de aula observei que minhas alunas 
têm uma certa dificuldade de assimilação, mas com a forma de 
ensino que trabalho com elas o conteúdo passa a ficar mais fácil de 
aprender.”  

Prof. 05 “Temos que planejar atividades de acordo com a segurança da 
unidade socioeducativa. O exemplo de uma (tesoura, lapiseira, 
barbante), muitas vezes não pode entrar com alguns matérias por 
medida de segurança. Se for planejado com antecedência e 
comunicado ao diretor da unidade, ele sempre possibilita para que a 
atividade aconteça.” 

Prof. 06 “Os impedimentos legais para aulas práticas e de espaços e 
materiais.” 

Prof. 07 “Para mim a maior dificuldade, é relacionada a materiais didáticos 
que possam entrar na unidade como tesoura e outros, espaço físico 
um pouco  limitado para algumas atividades”. 

Prof. 08 “Falta e limitação de materiais.” 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (online junho/2020) 

 

Das dificuldades para realizar as práticas pedagógicas com as adolescentes, 

mencionadas pelos professores, as mais citadas, quase que unanime, foram os 

“materiais e o espaço físico”. Isto se estabelece por haver algumas restrições com 

relação ao que “pode ou não” adentrar na Escola Cidadã, existem protocolos não só 

em relação a materiais, mas também quanto às pessoas que podem ter acesso ao 

Centro Socioeducativo e ao ambiente das adolescentes internas em conflito com a 

lei.  

Os professores (Prof. 01, 02, 03, 06, 07 e 08) apontaram como dificuldade a 

falta de material, já os professores (Prof. 02, 03, 06 e 07) também apontam o espaço 

físico. Com relação ao sentido pessoal, o Prof. 04 fala:  “observei que minhas alunas 

têm uma certa dificuldade de assimilação, mas com a forma de ensino que trabalho 

com elas o conteúdo passa a ficar mais fácil de aprender”.  

Nesse sentido, há sensibilidade em perceber o quanto as adolescentes têm 

dificuldades na assimilação, provavelmente devido ao não acompanhamento escolar 

adequado, outro fator poderá ter sido o horário, tempo em sala de aula e o 

aproveitamento da mesma. Portanto, o professor socioeducativo sempre está 
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revendo e inovando sua prática pedagógica nesta Instituição, visando atender 

melhor o aluno, pois “a prática pode mudar quando houver o envolvimento crítico e 

reflexivo dos sujeitos da prática” (FRANCO, 2006, s/n apud FRANCO, 2015, p. 607).  

O Centro Socioeducativo por se tratar de um ambiente restrito para 

adolescentes cumprindo medida socioeducativa, tendo a responsabilidade de 

mantê-las em segurança, faz com que haja limitações de materiais e recursos. 

Conforme relatado pelo prof. 05:  

 

Temos que planejar atividades de acordo com a segurança da 
unidade socioeducativa. O exemplo de uma (tesoura, lapiseira, 
barbante) muitas vezes não pode entrar com alguns materiais por 
medida de segurança. Se for planejado com antecedência e 
comunicado ao diretor da unidade, ele sempre possibilita para que a 
atividade aconteça. (Prof.05)    
 

Nesse sentido, observa-se que uma das dificuldades mais encontradas 

pelos professores são os materiais, recursos e os limites. Compreensível pelo fato 

de serem adolescentes em processo de desenvolvimento, cumprindo medidas 

socioeducativas, que por estarem reclusas, qualquer material pode trazer perigo a 

socioeducanda, sendo dever do Governo do Estado garantir a segurança.   

A prática pedagógica no sistema de socieducação é um dos meios 

essenciais para a ressocialização das adolescentes, por tratar não só dos afazeres 

das atividades teóricas, mas principalmente das atividades práticas, pensada 

exclusivamente para as mesmas, ajudando na construção de identidade.  

 Porém, a mediação do aprendizado não é tão simples, por se tratar de 

adolescentes que vem de uma vida familiar e social conturbada, algumas com 

transtornos psíquicos e/ou físicos. Para esse processo, há o projeto “Janela para o 

futuro” do Governo do Estado e Governo Federal, junto a Escola Cidadã Integral, 

que proporcionam projetos pensados na ressocialização das adolescentes. 

Trabalhando a habilidade e potencial profissional das socioeducandas, com Cursos 

de Embelezamento (manicure/pedicure), Artesanato (biscuit), Culinária, dentre 

outros, ajudando-as a buscar um meio de trabalho. Além de instigar o estudo 

acadêmico para as adolescentes que já concluíram o Ensino Médio, assegurando 

sua boa conduta após regressar para a família e sociedade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O intuito desta pesquisa foi descrever as práticas pedagógicas no Centro de 

Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, localizado no bairro de Jaguaribe, João 

Pessoa/PB. Esta unidade de internação temporária acolhe adolescentes femininas, 

onde funciona um anexo da Escola Cidadã Integral Estadual de Ensino Fundamental 

Almirante Saldanha.  

Pôde-se considerar significante o total de oito participantes para a amostra 

da pesquisa, devido ao momento crítico em que vivemos. O fenômeno da pandemia 

(COVID-19) que foi anunciado no Brasil no mês de março de 2020 abalou muito o 

psicológico das pessoas, e para os professores do Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gadelha, não foi diferente. 

Percebeu-se que apesar de todos possuírem formação acadêmica, nenhum 

relatou especialização ou formação específica para atuar como educador 

socioeducativo. Verifica-se que dentro do curso de Pedagogia na Universidade, não 

existe disciplina ou especialização voltada para outro tipo de ensino, que não seja: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e a modalidade EJA.  

Da mesma forma que não existe para outros segmentos, onde o graduando 

de Pedagogia pode atuar, como: Tribunal de Justiça, Fórum, Conselho Tutelar, etc., 

caso o discente queira aprofundar o assunto. Faz-se necessário repensar o currículo 

do Curso de Pedagogia.  

À vista disso, os professores pesquisados empenham-se a trabalhar as 

práticas pedagógicas de maneira construtiva, utilizando-se da teoria e da prática 

estudada. A cada dia, a cada projeto realizado, enfatizam a relevância de tratar 

assuntos que retrate a realidade, que traga as adolescentes em conflito com lei, para 

ser a protagonista, tendo esperança de dias melhores.  

Os docentes têm a percepção de mudança através do estudo, esporte, da 

culinária, de projetos que incentivam a habilidade profissional, como: oficinas de 

embelezamento e artesanato em biscuit. 

Quanto às dificuldades enfrentadas para realização da prática pedagógica 

com as adolescentes, foram citados os materiais e o espaço, por haver restrições de 

acordo com as normas da Unidade Socioeducativa, por questões de segurança. Os 

professores usam de criatividade com a realização de atividades cênica e lúdica na 
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“sala de aula, no pátio, ginásio e refeitório”, e lhe são disponibilizados jornais, 

revistas, filmes e Datashow para atividades extras.   

 A pesquisa conseguiu obter resultados relevantes, consideráveis para a 

vida acadêmica e profissional, demonstrando que as adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa têm direito a educação, assim como reza a legislação 

“educação é direito de todos” (CF, art. 205).  Porém, existem algumas restrições 

para a entrada de alguns materiais, por medida de segurança, mas não diminui o 

valor trabalhado pelos professores, pelo fato de que obtêm avanços importantes 

para a ressocialização das adolescentes.  

Destaca-se o fato da socioeducação trabalhar com os professores a não 

discriminação dos indivíduos apreendidos no Centro Socioeducativo. Buscando, 

sensibilizar através de diálogos e das práticas pedagógicas, como sairão e não 

porque foram encaminhados para o Centro Socioeducativo.   

São atitudes que tem que haver, além da sala de socioeducação, pois todos 

somos responsáveis por crianças e adolescentes que nos rodeiam, é preciso ter um 

olhar sensível para enxergar o desvio nas atitudes e comportamentos ou, a 

necessidade de ajuda a família. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO I 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
QUESTIONÁRIO I 

 
Este questionário solicita informações sobre dados relacionados à: Unidade 
Socioeducativa em João Pessoa/PB  e as Adolescentes Internas. As orientações 
para responder às perguntas estão digitadas em itálico e todas as informações 
coletadas serão mantidas em sigilo. É garantido que você, esta escola ou qualquer 
membro da comunidade escolar, não serão identificados nos resultados dessa 
pesquisa.  
 
 
DADOS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA  
Estas perguntas são sobre a Unidade Socioeducativa. Ao responder às perguntas, 
por favor, assinale ou responda as alternativas apropriadas.  

 
 

INSTITUIÇÃO 

Dados 

Nome do Centro: 

_________________________________________________________ 

Unidade Escolar: 

_________________________________________________________ 

Bairro: ____________________  Cidade: ___________________ UF _________ 

Modalidade:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quantidade de funcionários que trabalham no Centro Socioeducativo junto as 
adolescentes internas, temporariamente: 
[       ]► Diretor(a)             [       ]► Supervisor(a)      [      ]► Coordenador(a)   
[       ]► Secretário(a)         [       ]► Professor(a)       [      ]► Psicopedagogo(a)  
[       ]► Psicólogo(a)           [       ]► Cozinheira          [      ]► Agente socioeducativo 
Outros:______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Frequência da realização do planejamento das práticas pedagógicas   
(   )Semanal   (   )  Quinzenal   (   )  Bimestral  (   )   __________________ 
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DADOS SOBRE AS ADOLESCENTES INTERNAS TEMPORARIAMENTE 
Estas perguntas são sobre as Adolescentes Internas Temporariamente no Centro 
de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. Ao responder às perguntas, por favor, 
assinale ou responda as alternativas apropriadas.  
 

Quantidade de adolescentes cumprindo medida socioeducativa:   [_________] 

        

Faixa etária   [________]  a  [________] 

 

Todas as adolescentes estão com o grau de Instrução compatível com a faixa 
etária? 
 
(    )  SIM     (    )  NÃO     
Justificativa: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

Existe curso profissionalizante na Instituição visando a ressocialização e o 
egresso das adolescentes? 
 
(   )   SIM    (   ) NÃO    Caso, sim (responda abaixo). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II  -   QUESTIONÁRIO II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
QUESTIONÁRIO II 

 
Este questionário solicita informações sobre dados relacionados ao Perfil dos 
Professores e as Práticas Pedagógicas. As orientações para responder às perguntas 
estão digitadas em itálico e todas as informações coletadas serão mantidas em 
sigilo. É garantido que você ou qualquer membro da comunidade escolar não serão 
identificados nos resultados dessa pesquisa.  
 
DADOS SOBRE O PERFIL DOS PROFESSORES 
Estas perguntas são sobre o Perfil dos Professores que atuam no Centro de 
Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha. Ao responder às perguntas, por favor, 
assinale ou responda as alternativas apropriadas. 
 
Qual é o seu sexo?                           
(   ) Feminino      (   ) Masculino     (   ) Outro    (     ) 
______________________________ 
         
Qual sua etnia? 
(    )  Negro     (    )  Branco     (    ) Pardo     (    )  
_________________________________ 
 
Qual é a sua idade?    
(   ) Entre 20 e 29 anos  
(   ) Entre 30 e 39 anos  
(   ) Entre 40 e 49 anos  
(   ) Acima de 50 anos  
 

Qual grau de instrução você possui (magistério, pedagogo, especialização, 
mestrado, doutorado)?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo você atua como docente?  
(   ) Menos de 1 ano             (   ) Entre 11 e 15 anos  
(   ) Entre 1 e 5 anos            (   ) Entre 16 e 20 anos 
(   ) Entre 6 e 10 anos          (   ) Mais de 20 anos  
 

 Você atua há quanto tempo como docente no Centro de Atendimento 
Socioeducativo Rita Gadelha?  
(    ) Menos de 1 ano           (    ) Entre 11 e 15 anos  
(    ) Entre 1 e 5 anos          (    ) Entre 16 e 20 anos 
(    ) Entre 6 e 10 anos        (    ) Mais de 20 anos 
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DADOS SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 Estas perguntas são sobre as Práticas Pedagógicas realizadas por você em sala 
de aula. Ao responder às perguntas, por favor, assinale ou responda as alternativas 
apropriadas.  
 
Frequência da realização do planejamento das práticas pedagógicas   
(   )Semanal   (   )  Quinzenal   (   )  Bimestral  (   )   __________________ 
 

Quais são as metodologias de ensino utilizadas no espaço escolar da Unidade 
com as adolescentes? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 
 

Quais materiais e recursos didáticos que você utiliza na sua prática 
pedagógica? 
(    )  Livros didáticos  (    )  Livros paradidáticos   (    ) Jornal/Revista 
(  )  Datashow             (    )  Filmes/vídeo aula       (    )  _________________ 
 

Qual o ambiente onde são realizadas as práticas pedagógicas? 
(   )  Sala de aula    (   )  Próprio local onde se encontram  (   ) Pátio/Ginásio 
(   )  Sala de acordo com a atividade do dia  (   )  _____________________ 
 

Além das práticas pedagógicas realizadas, existem projetos que visa a 
ressocialização? 
(   )   SIM    (   ) NÃO    
Caso sim. Qual_______________________________________________ 
 

O que representa para você realizar as práticas pedagógicas dentro do espaço 
socioeducação para as adolescentes femininas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Na sua percepção, o trabalho de socioeducação realizado por você, contribui 
para a ressocialização das adolescentes femininas?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Quais as dificuldades que você enfrenta na sua prática pedagógica em sala de 
aula? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III – TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa 

referente “As práticas pedagógicas realizadas no Centro Socioeducativo de João 

Pessoa/Paraíba” desenvolvida por Walquíria Januário Cavalcante. Fui informado (a), 

ainda, de que a pesquisa é orientada por Maria da Conceição Gomes de Miranda, 

da qual poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário através do e-

mail ceicapb@terra.com.br.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente 

acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é descrever as práticas pedagógicas 

realizada no Centro Socioeducativo em João Pessoa, na Paraíba.  

Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim 

oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo 

seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional 

de Saúde, do Ministério da Saúde. Minha colaboração se fará de forma anônima, por 

meio de questionário misto, contendo questões fechadas e abertas.  

O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela 

pesquisadora e/ou sua orientadora. Fui ainda informado (a) de que posso me retirar 

dessa pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa.  

 

João Pessoa, _____ de _________________de _____. 

 

______________________________ 
Assinatura do (a) participante 

 
______________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 
 

______________________________ 
Assinatura do (a) testemunha (a) 


