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INTRODUÇÃO 

Este trabalho se prôpos a compreender os 

desafios da prática educativa com os adolescentes 

em medida socioeducativa de semiliberdade 

matriculados na EMEF EJA “Professor Admardo 

Serafim de Oliveira”, durante o período de 2015 a 

2016. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi compreender os 

desafios da prática educativa com os adolescentes 

em medida socioeducativa de semiliberdade 

matriculados na EMEF EJA “Professor Admardo 

Serafim de Oliveira”, durante o período de 2015 a 

2016, na busca de identificar as condições de 

inclusão e permanência desses sujeitos na escola. 

METODOLOGIA 

• Pesquisa de cunho qualitativo; 

• Estratégia metodológica: o estudo de caso; 

• Instrumentos de pesquisa, a observação, 

registros em diários de campo, entrevistas, 

documentos oficiais, acompanhamento e 

participação nos planejamentos e formação 

continuada dos professores.  REFERÊNCIAS 

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei 

federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Rio de 

Janeiro: Imprensa Oficial, 2002.  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da 

prisão. Trad. Lígia M. Ponde Vassalo. Petrópolis: 

Vozes, 1987.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistados (04) quatro professores, 

(01) um pedagogo, (01) um coordenador e o diretor 

da escola, buscando assim pela escuta apreender 

o que pensam sobre a inserção desses 

adolescentes na escola e como se dá a formação 

continuada envolvendo a preocupação com esses 

Dentre os resultados encontrados destacamos 

alguns desafios: a descontinuidade no processo de 

escolarização desses sujeitos a partir do momento 

que recebem o alvará de soltura; a garantia de que 

a Casa também seja um espaço educativo; a 

dificuldade dos professores de lidar com as 

estratégias utilizadas pelos estudantes para 

escapar do espaço de sala de aula; dentre elas a 

ida ao banheiro e o tempo que tomam para retornar 

para a sala de aula, bem como de cumprir o acordo 

de horário de intervalo. 

sujeitos. Para embasamento das discussões e 

análise dos dados utilizamos da legislação 

pertinente voltada para os direitos da criança e do 

adolescente, de forma articulada com Foucault, ao 

discutir a docilização dos corpos e Paulo Freire, ao 

enfatizar a importância de se considerar o trato da 

identidade cultural dos sujeitos pelos professores.  


