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FORMAÇÃO  CONTINUADA:  REFLEXÃO  SOBRE  A PRÁTICA NO

FAZER PEDAGÓGICO NO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
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RESUMO:  Este trabalho tem por objetivo discutir a relação teoria e prática no campo da
Socioeducação e suas implicações na formação de professores, a partir da análise de obras de
teóricos e pesquisa qualitativa. O estudo envolveu a leitura de trabalhos sobre subjetividade,
identidade e constituição do sujeito e indicam uma preocupação com o ser humano que é a
constituição da subjetividade, mas ainda com o enfoque no pedagógico. Ao que parece, ainda
não superamos a dificuldade de se pensar esta subjetividade em termos de contextos mais
amplos. Outro bloco de estudos, apoiados principalmente na incorporação de contribuições da
psicologia social são indicadores de uma possibilidade de olhar/se pensar a escola. Entretanto,
aqui,  a  limitação  ainda  é  de  ordem  mais  conceitual.  Ou  seja,  a  dicotomia  permanece.
Finalmente,  identificamos  uma  linha  que  deveria  ou  poderia  se  constituir  na  crítica
epistemológica de toda esta construção; mas que ainda está muito presa a abordagens; poder-
se-ia partir de uma visão mais contextualizada, superando o debate focado em abordagens.
Consideramos que é preciso pensar a Socioeducação para além do território de autores ou de
teóricos  da  aprendizagem e  do  desenvolvimento.  Os  resultados  dos  questionários  que  foi
direcionado aos docentes, trouxeram as percepções dos professores sobre o trabalho realizado
nas Unidades de Atendimento Socioeducativo que se caracteriza como espaços de educação
fora do ambiente escolar que permitiu compreender a escola e seus atores em suas complexas
dimensões. Escola não é só espaço de aprendizagem, ou de desenvolvimento, ou de formação
de professores. 
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ABSTRACT: This paper aims to discuss the relationship theory and practice in the field of
Socioeducation and its implications in teacher training, from the analysis of theoretical works
and qualitative research. The study involved the reading of papers about subjectivity, identity
and constitution  of  the  subject  and indicate  a concern  with  the  human being that  is  the
constitution of subjectivity, but still with the pedagogical focus. It seems that we have not yet
overcome  the  difficulty  of  thinking  about  this  subjectivity  in  terms  of  broader  contexts.
Another block of studies, supported mainly by the incorporation of contributions from social
psychology, are indicators of a possibility of looking / thinking at school. However, here, the
limitation is still  of  a more conceptual order. That is,  the dichotomy remains. Finally, we
identify  a  line that  should or  could constitute  the epistemological  criticism of this  whole
construction;  but  is  still  very much attached to  approaches;  we could  start  from a more
contextualized perspective, overcoming the debate focused on approaches. We believe that it
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is necessary to think about Socioeducation beyond the territory of authors or theorists  of
learning and development. The results of the questionnaires that were directed to the teachers
brought the teachers' perceptions about the work carried out in the Socioeducational Care
Units  that  are characterized  as  spaces  of  education  outside  the  school  environment  that
allowed to understand the school and its actors in their complex dimensions. School is not
only space for learning, or development, or teacher training.

Keywords: socioeducation, teacher training, learning.

1. Introdução

As  mudanças  na  sociedade  ocorrem  de  forma  dinâmica  e  o  grande  volume  de

informações que são recebidas e processadas acaba por se refletir no ensino, exigindo, desta

forma, que a escola não seja uma mera transmissora de conhecimentos, mas que seja um

ambiente estimulante, que valorize a invenção e a descoberta, que possibilite ao educador

trabalhar sua prática de maneira motivada, crítica e criativa, que proporcione um movimento

de  parceria,  de  trocas  de  experiências,  de  afetividade  no  ato  de  ensinar  e  aprender

desenvolvendo o pensamento crítico reflexivo.

Sendo  um  processo  contínuo  de  ensino  e  aprendizagem  ela  se  dá  em  todos  os

momentos da vida de formas profissional, social e pessoal. Este processo pode acontecer em

espaços de educação como a sala de aula, de forma tradicional ou em um espaço virtual, pois

as mudanças no processo de ensino e aprendizagem trouxeram mais qualidade à educação e

necessitando de maior empenho dos profissionais bem como da manutenção no seu processo

de formação. 

A  graduação  dá  a  possibilidade  de  exercer  uma  profissão,  mas  para  que  este

profissional tenha êxito em sua prática, existe a necessidade constante de se manter atualizado

sobre as novidades e mudanças ocorridas no mercado de trabalho. 

Dessa  forma,  tem-se  uma  gama  maior  de  cursos,  congressos  e  outras  atividades

correlatas  onde  são  discutidas  as  práticas  educativas  das  últimas  décadas  dando  maior

capacitação  aos  professores,  ou  seja,  o  fazer  pedagógico  pressupõe  a  realização  de  um

conjunto de operações didáticas coordenadas entre si que se desdobram em tarefas e funções

como o  planejamento,  a  metodologia,  e  a  avaliação que  convergem para  a  realização do

ensino aprendizagem propriamente ditas.

Dessa forma, o  profissional da educação que atua em uma Unidade socioeducativa

deve  ter  clareza  de  seu  papel  no  atendimento  socioeducativo  ao  adolescente/jovem.  A
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escolarização nesse contexto não pode ser desvinculada do processo socioeducativo e, assim,

exige-se do profissional um perfil que atenda às especificidades desse contexto.

Trabalhando na socioeducação, observa-se na Escola de referência da socioeducação, a

atuação  dos  professores  em sala  de  aula,  a  forma  em que  são  abordados  os  assuntos,  a

interação entre educador e educando.

Nessa  observação  realizada,  tem-se  muito  da  escola  tradicional  e,  raramente  a

utilização de tecnologia nas aulas, ou seja, instrumentos como Datashow, caixa de som entre

outros materiais multimídia que a escola disponibiliza a maioria dos professores não utiliza.

O trabalho na Escola da Socioeducação deve desenvolver no educando o interesse em

participar das aulas, visto que os internos, em sua maioria, são jovens e adultos que muito

tempo estão fora da escola, onde o ensino nas escolas ditas regulares, não foram atrativas para

que os mesmos permanecessem frequentando a escola.

A função social  da  escola  é  de  auxiliar  os  socioeducandos  em aprendizagens  que

favoreçam novas formas de relação consigo, com o outro, com o meio ambiente e com as

grandes  causas  humanas,  o  que  amplia  e  potencializa  as  responsabilidades  educativas  da

Escola.

Farrington (2002, p. 39-46) afirma que. 

Muitos adolescentes autores de ato infracional são sujeitos em peculiar condição de
desenvolvimento, expostos a fatores de risco comuns: fragilidade no controle dos
impulsos; baixo desempenho escolar; pais com históricos de envolvimento com a
polícia; baixa renda familiar; supervisão parental deficiente; membros de famílias
numerosas; filhos de pais muito jovens; residentes em aglomerados urbanos com
alta  frequência  de  violência;  usuários  de  drogas;  pertencentes  a  etnias  raciais
politicamente minoritárias; acúmulo de histórico de transferências e evasão escolar.

Parte-se do pressuposto de que a política pública de escolarização é essencial para a

promoção da conscientização, alteridade e qualidade social na vida dos sujeitos adolescentes

que se encontram em peculiar situação de risco ou vulnerabilidade, sobrepondo à condição

que  culminou  no  ato  infracional,  surgindo  a  necessidade  dos  envolvidos  no  processo  de

escolarização na socioeducação em particular atenção os professores serem constantemente

atendidos  com  Formação  continuada  e  assim,  poderem  desenvolver  aulas  atrativas  e

dinâmicas.
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2. Desenvolvimento 

2.1. Prática Pedagógica

O trabalho docente constitui-se como importante segmento na educação, haja vista que

é  o  professor,  o  profissional  que  faz  a  mediação  entre  o  conhecimento  e  os  estudantes.

Libâneo (1994, p. 71) afirma que:

O trabalho docente,  entendido como atividade pedagógica do professor, busca os
seguintes  objetivos  primordiais:  assegurar  aos  alunos  o  domínio  mais  seguro  e
duradouro possível  dos conhecimentos científicos;  criar  as  condições e  os  meios
para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais de modo que
dominem métodos de estudo e de trabalho intelectual visando a sua autonomia no
processo de aprendizagem e independência de pensamento; orientar as tarefas de
ensino para objetivos educativos de formação da personalidade, isto é,  ajudar os
alunos  a  escolherem  um  caminho  na  vida,  a  terem  atitudes  e  convicções  que
norteiam suas opções diante dos problemas e situações da vida real. 

No entanto, no contexto de sala de aula, surgem algumas questões e desafios para que

de fato,  o professor  possa atingir  os objetivos  da sua atividade pedagógica e  uma dessas

questões é a relação que o estudante estabelece com o saber.

Considerando outro aspecto, é a relação que o professor estabelece entre os conteúdos

e  os  encaminhamentos  metodológicos  utilizados  para  promover  a  apropriação  dos

conhecimentos  pelos  estudantes,  pois  é  essencial  e  necessário  que esse  aspecto  seja  uma

reflexão constante na escola.

Celso Vasconcellos (1995, p. 13), afirma que 

um dos aspectos fundamentais para que o professor possa refletir a respeito de seu
trabalho e dos encaminhamentos metodológicos que realiza em sala de aula é ter um
referencial  teórico  que  o  oriente  na  interação  com  as  contradições  e  o
desenvolvimento da prática.

Dito isto, a comunidade escolar deve se apropriar dos referenciais teóricos definidos

pelo  coletivo  no seu  Projeto  Político  Pedagógico,  pois  nele  estão  presentes  os  elementos

fundamentais  para  compreender  a  realidade  e  as  contradições  que  perpassam o  ambiente

educativo, contribuindo para que o processo ensino aprendizagem não se constitua somente

em práticas de transmissão de conteúdos desprovidos de significado e desvinculado da prática

social dos estudantes.

Na pesquisa  realizada,  quando  perguntado  “O que motivou  a  ministrar  aula  neste

contexto educativo” apenas 10% dos entrevistados responderam por estar de identificando



5

com a área de trabalho, sendo que 5% tratam como possibilidades de novos desafios, 5%

como quebra de paradigmas sobre a forma de viver e ver a vida e 80% tratam como um

desafio.

Nesse contexto, para que haja um processo intencional de ensino aprendizagem que

vise a formação integral dos sujeitos é essencial como afirma Libâneo (1994) que os docentes

realizem algumas operações didáticas coordenadas entre si.

Figura 1: Operações Didáticas

   

Fonte: Baseado em Libâneo, 1994, p. 57.

AvaliaçãoPlanejamento Direção do processo de 
ensino aprendizagem

*Conhecimento das 
etapas do processo 
de ensino;
*“Didatização” dos 
conteúdos; 
*Habilidade em 
expressar ideias com 
clareza e de forma 
acessível, partindo 
da linguagem 
corrente dos alunos;
*Tornar os conteúdos 
significativos, 
contextualizados e 
relacionados à 
prática social;
*Problematizar 
situações;
*Estabelecer relação 
coerente com os 
estudantes;
*Estimular o 
interesse pelos 
estudos.

*Verificação 
contínua quanto aos 
objetivos e 
rendimento das 
atividades, seja dos 
alunos, seja em 
relação ao trabalho 
do próprio 
professor;
*Domínio de meios 
e instrumentos;
*Verificar as 
dificuldades dos 
estudantes para 
tomar decisões.

*Relação  entre  o
Projeto  Político
Pedagógico,  Proposta
Pedagógica Curricular e
Plano  de  Trabalho
Docente;

*Domínio  dos
conteúdos e sua relação
com a prática social;

*Conhecimento  e
domínio  dos  vários
métodos  de  ensino  e
procedimentos
didáticos;

*Consulta  e  pesquisa  a
materiais  diversificados
para  elaboração  prévia
das aulas.  
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Assim, conforme Figura 1, o processo didático desenvolve-se mediante ação recíproca

dos  componentes  fundamentais  do  ensino:  os  objetivos  da  educação  e  da  instrução,  os

conteúdos, o ensino, a aprendizagem, os métodos, as formas e os meios de organização das

condições da situação didática e a avaliação

Entendendo que o processo de ensino aprendizagem se caracteriza como a realização

de atividades intencionais, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos, é que

se  organizam as  situações  didáticas.  Isso  ocorre  por  meio  dos  métodos,  procedimentos  e

técnicas de ensino, com o intuito de atingir os objetivos no Plano de Trabalho Docente.

O segundo questionamento da entrevista, visava a formação específica para trabalhar

na área da socioeducação. Dos entrevistados 40% disseram ter feito cursos, assistido palestras

e 60% responderam não terem feito cursos específicos na área.

Nesse sentido, a definição de estratégicas didáticas e a utilização deste ou daquele

método, prevê, sobretudo, a seguinte relação:

Figura 2: Relação procedimental

Fonte: Departamento de Educação Básica, 2016

Dessa forma, os métodos utilizados não se reduzem a quaisquer medidas,

eles  decorrem de uma concepção  de sociedade,  da  natureza  da atividade prática
humana  no  mundo,  do  processo  de  conhecimento  e,  particularmente,  da
compreensão da prática educativa numa determinada sociedade. (Libâneo, 1994, p.
151).

Por fim, é necessário ressaltar que não existe um 

“método único de ensino, mas uma variedade de métodos cuja escolha depende dos
conteúdos  da  disciplina,  das  situações  didáticas  específicas  e  das  características
socioculturais e de desenvolvimento mental dos alunos.” (Libâneo, 1994, p. 152).

Conteúdo O quê?

ObjetivoMétodo
Para quê?

Como?
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Aprender é reconstruir, remodelar, transformar, integrar o novo ao conhecido. Pela

reconstrução  dos  seus  conceitos  e  visões,  o  professor  pode  alterar  a  sua  prática,

compreendendo  que  o  ensino  não  é  uma  realidade  imutável,  definida  pelos  outros,  mas

contestável na sua essência. De forma que possa decidir o que é melhor para a sua prática.

3. Prática do fazer pedagógico no contexto socioeducativo

As generalizações  que  indicam a  necessidade  de  considerar  cada  sujeito  em suas

especificidades, cuidando para que não seja estigmatizado, apesar das trajetórias comuns, são

jovens com histórias, estruturas psíquicas, configurações subjetivas, momentos existenciais e

estruturas  cognitivas  únicas,  e  como  tais  precisam  ser  respeitados  e  considerados  na

organização do trabalho pedagógico, no contexto da socioeducação.

Para  isso,  as  estratégias  metodológicas  propostas  devem  promover  a  articulação

teórico-prática com a indicação de atividades diversas, como análise de situações-problema

com posicionamento crítico e criativo dos estudantes; aulas práticas em laboratório, seguidas

da avaliação da compreensão que os discentes tiveram dos princípios, aplicações e limitações

das técnicas e interpretação dos resultados obtidos; pesquisas utilizando materiais diversos,

como revistas, livros, periódicos, jornais, entre outros. 

Essas  opções  metodológicas  buscam  a  problematização  e  a  vinculação  do

conhecimento  com a  realidade,  ou  seja,  uma  formação  contextualizada  e  mais  integrada

possível  às  diferentes  áreas  do  conhecimento  com  fundamentação  teórica  no  sócio

interacionismo de Vygotsky, no interacionismo de Piaget, no construtivismo de Paulo Freire e

no  protagonismo  juvenil  de  Antônio  Carlos  da  Gomes  Costa  com um misto  de  criativa

construção  de  metodologias  para  que  se  faça  o  atendimento  do  socioeducando  e  que  se

consiga a permanência deste, do aluno, na escolarização.

A socioeducação pauta-se na construção de novos sentidos e caminhos para a vida e,

nesse processo, os adolescentes devem ser agentes das mudanças que lhes são propostas e das

possibilidades que lhes são apresentadas. O profissional que atua nesse contexto deve ser um

mediador, um facilitador que oferece sustentação ao socioeducando, enquanto este descobre

novas possibilidades de traçar seu destino.

Nesse processo, o educador é o principal responsável por oportunizar aos adolescentes

o acesso aos conhecimentos que podem ser a chave para sua promoção. Oportunidades que

devem focar referenciais de vida, de ética, de comprometimento social, de autoridade e limite.



8

Assim, na entrevista fez-se os seguintes questionamentos: Neste período em que estás

trabalhando  na  socioeducação,  quais  foram  as  formações,  atualização  e  qualificação  que

foram promovidos. Caso não tenha sido promovido, fizeram falta?

As  respostas  quanto  à  quantidade  de  cursos,  atualizações  e  formações  60%

responderam estarem fazendo cursos voltados para a área da socioeducação, 30% disseram

não estar fazendo curso na área e 10% responderam estarem fazendo pela primeira vez.

Para  tanto,  o  perfil  profissional  adequado  a  essa  atuação  não  deve  deter-se  em

requisitos  teóricos,  mas  abranger  também os  recursos  pessoais,  interpessoais  e  éticos.  O

educador  não  pode  privar  o  adolescente  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa  do

conhecimento que lhe é de direito, mesmo que as estratégias, o tempo e o espaço pedagógico

demandem modos de organização específicos.

Na entrevista realizada foi solicitado duas palavras que destacassem e expressassem a

satisfação, outras duas palavras que expressassem o desânimo ao olhar sua prática educativa

surgiram as palavras conforme o quadro abaixo:

Duas palavras que expressam a satisfação Duas palavras que expressam desânimo
Mudança e liberdade Desânimo?????
Transformação e alegria Injustiça social e Vulnerabilidade
Ser humano e Desdobramentos Uso de drogas e Desrespeito 
Ressocialização e Compromisso Violência e Direitos 
Esperança e reintegração Assédio e desunião
Ação e mudança Negativismo e cansaço
Diversidade e desafio Conflitos e material didático
Amor e esperança Desvalorização do profissional e 

Desrespeito 
Assiduidade e continuidade Burocracia e limites
Ideal e perseverança Estrutura e valorização
Equipe e alunos

  

O profissional deve embasar sua prática em concepções do ser humano, construídas a

partir de reflexões pautadas nos princípios de direitos humanos e do SINASE, embora o perfil

do profissional  seja  complexo e singular, requerendo uma organização de espaços-tempos

para a formação continuada com o objetivo promover a reflexão da prática docente e subsidiar

teórica e metodologicamente o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de práticas

pedagógicas  inovadoras,  avançando  na  construção  de  um  trabalho  que  promova

continuamente as aprendizagens dos socioeducandos.
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4. Teoria e prática à luz de Paulo Freire,  Jean Piaget e Antônio Carlos Gomes da Costa  

As concepções de Piaget e Freire não se esgotam em seus objetivos teóricos, pois elas

apontam para uma direção prática, ou seja, transformar a prática em experiência ou em práxis

tensão dinâmica entre teoria e prática para reconstruir o mundo em que vivemos e para criar

“um mundo em que seja menos difícil amar” (Freire, 1978, p. 11).

As  concepções  epistemológicas  desses  autores  têm  base  interacionista  ou

construtivista  segundo a  qual  o  conhecimento  resulta  de  construções  de  vidas  à  ação do

sujeito, em níveis de progressiva complexidade, em interação com o mundo, a sociedade ou a

cultura. 

Para Piaget (1972, p. 7), “Toda ênfase é colocada na atividade do próprio sujeito, e

penso  que  sem  essa  atividade  não  há  possível  didática  ou  pedagogia  que  transforme

significativamente o sujeito” .

Para  Freire  (1977,  p.  36),  “[...]  o  conhecimento  se  constitui  nas  relações  homem

mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações”

.  Ambos  compreendem  o  sujeito  humano  como  um  organismo  vivo,  personificado  num

indivíduo que é gerador de ações e decisões, cujo estatuto é irredutível à totalidade social,

embora seus limites temporais e espaciais sejam delineados pelo entorno cultural, histórico e

social determinando sob o ponto de vista epistemológico, como sujeito.

Para Piaget (1972b, p. 85), “pensar não se reduz em falar, classificar em categorias,

nem mesmo abstrair. Pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo”. Em outra passagem ele

diz: 

“O conhecimento não  é  uma cópia da realidade.  Para  conhecer um objeto,  para
conhecer um acontecimento não é simplesmente olhar e fazer uma cópia mental, ou
imagem, do mesmo. Para conhecer um objeto é necessário agir sobre ele. Conhecer
é modificar, transformar o objeto, e compreender o processo dessa transformação e,
consequentemente, compreender o modo como o objeto é construído” (Piaget1972,
p. 1).

Na concepção de Freire (1977, p. 27), “conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E

é como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer”, ou seja,

pensar a educação como um fazer político que transcende a sala de aula e se projeta para os

grandes problemas da humanidade, sobretudo os problemas gerados pelas diferentes formas

de opressão e Piaget busca compreender como o ser humano aprende ou, melhor, como se
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desenvolve cognitivamente; isto é, como ele passa de um conhecimento mais simples a um

mais complexo.

Traçando  um paralelo  entre  a  participação  social  e  o  desenvolvimento  pessoal  na

perspectiva  do  ensino  contextualizado  à  realidade  do  estudante,  tem-se  em  Costa  o

protagonismo  juvenil  como  prática  da  cidadania,  como  forma  de  participação  social

democrática, onde ressalta que é “... criar condições para que o educando(a) possa exercitar,

de  forma  criativa  e  crítica  essas  faculdades  na  construção  gradativa  de  sua  autonomia.”

(Costa, 2000, p. 139).

Portanto, o protagonismo pode ser realizado por diversos atores sociais em diferentes

possibilidades  de  participação social,  pois  se  trata  de  um conceito  amplo  não  limitado à

adolescência, porém, Costa (2000) delimita o protagonismo, esclarecendo que sua práxis se

refere ao protagonismo desenvolvido pelos jovens.

Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam
os âmbitos de seus interesses individuais e familiares e podem ter como espaço a
escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até
mesmo a sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e
outras  formas de  mobilização  que  transcendem os limites  de  seu  entorno  sócio-
comunitário. (Costa, 2000, p. 90).

Dessa forma, segundo o educador, o protagonismo juvenil contribui para a formação

de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente,  com valores de solidariedade e

respeito mais incorporados, o que contribui para uma proposta de transformação social.

O educador  dentro  da  proposta  de  desenvolvimento  do  protagonismo juvenil  deve

ceder seu espaço “cênico” ao jovem, passando a ter uma função de “bastidor” ou de suporte.

Isso, de forma alguma significa abandonar a função educativa, mas ao contrário, significa

colocar  os  jovens  em posição  de  destaque  no  que  diz  respeito  aos  processos  decisórios,

adotando uma postura de apoio e colaboração. Isso requer uma presença constante junto aos

jovens, numa posição diferente à posição do educador tradicional, estabelecendo uma relação

mais “horizontal” junto aos jovens sem, contudo, perder o seu papel de educador.

Como  ponto  na  pesquisa  foi  solicitado  que  o  seguinte  questionamento:  Que

possibilidades e desafios você encontra no dia a dia de sua ação educativa? Surgiram palavras

como exposto no quadro abaixo:
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Possibilidades Desafios
romper limites Construção do senso crítico
autodescobertas e humanização Mudança de trajetória
Transformação Falta de material de apoio, recursos
Trabalhar a ressignificação Condições dos espaços físicos
Projeto de vida Desconstruir vícios 
Trabalhar nova metodologia Trabalhar na contramão da realidade do 

País
Trabalhar o AEE na diversidade Desconhecimento das leis
Maior divulgação dos trabalhos Reconhecimento profissional
Criação de mais projetos Condução do processo pedagógico
Investir na profissionalização dos 
adolescentes
Falta de entrosamento entre as 
instituições
Intervenções multidisciplinares

Assim, o papel do educador se constitui numa função chave do desenvolvimento do

protagonismo juvenil  à medida que tem a intenção clara de desenvolver a autonomia dos

jovens, onde suas ações e estratégias devem estar direcionadas para uma resposta autônoma e

criativa por parte dos jovens, evitando ações e estratégias que promovam a dependência ou a

acomodação. 

5. CONCLUSÃO

A própria prática pedagógica, que se renova a cada dia, deve ser vista como um palco

onde se experimenta se inventa e se recria o ato de ensinar: nesse palco, podem surgir outras

teorias e, na aplicação de uma teoria, é preciso levar em conta a realidade sociocultural dos

alunos para que não se caia no risco de reproduzir e de copiar mecanicamente determinada

concepção de educação: o que deu certo em determinado lugar não, necessariamente, pode

responder as necessidades de outra e diversa realidade.

As escolas como entidades de formação adotam as reuniões de formação continuada

proporcionando encontros que enriquecem o saber do profissional melhorando as relações

afetivas e de trabalho dentro da instituição, entre os docentes, aluno e toda a comunidade

escolar.

Com esses elementos agindo de forma integrada, pode-se atingir a constituição e a

formação do ser integral, tendo sua inteligência voltada para o bem comum e a escola como

formadora, promotora da integridade social.
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Diante disso, recomenda-se para estudos futuros a busca de conhecimentos sobre a

prática e a formação continuada para professores possam contribuir para  o perfil almejado

para o profissional que atua na socioeducação, possibilitando assim, que os colaboradores

efetivamente possam ser valorizados.

Recomenda-se ainda, que nas futuras formações de professores, estes passem por uma

sensibilização a respeito das estratégicas didáticas, pois estas favorecem as relações com os

discentes.

A proposta deste artigo não é de esgotar as buscas de informações sobre a temática

pratica pedagógica e formação continuada de professores na socioeducação, entretanto, visa

estimular  os  gestores  das  organizações  públicas/redes  de  apoio  a  conhecer  o processo  de

escolarização  na  socioeducação,  pois  o  atendimento  ao  adolescente  em  cumprimento  de

medida socioeducativa e sua inserção no Sistema de Garantia de Direitos - SGD dependerão

inevitavelmente  de  uma  articulação  intersetorial  em  rede,  tendo  por  base  o  princípio  da

Incompletude Institucional.
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