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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a formação dos professores que 
lecionam no Conjunto Penal de Itabuna, Bahia, inscrita no âmbito da Educação de 
Jovens e Adultos, e na qual se consideram as especificidades da Educação 
Prisional, com o intuito de analisar as experiências docentes na construção da 
trajetória profissional dos professores que atuam na escola do Conjunto Penal de 
Itabuna. Para esse fim, definimos como objetivos específicos analisar a trajetória 
profissional desses professores, de modo a identificar: as singularidades da 
docência na escola prisional; a concepção de educação que os professores revelam 
ao ensinar na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e Idosos detentos; e 
também compreender a organização metodológica do ensino, desde o planejamento 
até a execução. O Conjunto Penal de Itabuna conta com dez salas de aula que 
formam os anexos escolares da Secretaria de Educação do Município de Itabuna e 
da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, nos quais são ofertados os 
PROEJA I e II do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A abordagem desta 
pesquisa tem cunho qualitativo, tendo adotado como método o estudo de caso, por 
ser este capaz de oferecer elementos singulares da formação do professor prisional, 
possibilitando resultados generalizáveis. A fim de realizá-lo, desenvolveram-se as 
seguintes ações de pesquisa: observações diretas nas escolas anexas ao presídio e 
entrevistas com os docentes que lecionam no Complexo Penal de Itabuna. 
Adotamos como referenciais teóricos os seguintes autores: Macedo (2011) Nóvoa 
(1997; 1991) Larrosa Bondiá (2002) Freire (2011; 1996; 1987; 1983), Onofre (2002), 
para a apreensão da Educação Prisional, e Foucault (2010), e dentre outros. No 
processo de manipulação dos dados obtidos, aproximamos da proposta analítica 
que se recomenda para as fases das análises dos dados que revelaram a 
mobilização pessoal que levou os professores a atuarem na escola prisional e como 
seus saberes foram produzidos, a partir das experiências docentes e concluímos 
que, há que se invertir nas concretizações de políticas públicas, mas contundentes 
no que diz respeito na formação continuada dos professores, em alterações 
estruturais metodológicas e na implantação de propostas curriculares adequadas às 
necessidades das escolas prisionais e propomos como produção final eixos 
orientadores capazes de auxiliar a formação dos professores. 

 
Palavras-chave: Formação de professores. Práticas pedagógicas. Educação 

prisional.  

 

 

 

 

 

       



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims at studying the training of teachers who teach in Itabuna’s 

Detention Centre in the state of Bahia, Brazil, in the field of Youngsters and Adults 

Education. In this study we take into account the particularities of the Prison 

Education in order to  analyse the teaching experiences in the building of the 

professional trajectory of teachers who work at Itabuna’s Detention Centre school. In 

order to do this, our specific objectives are: to analyse the professional trajectory of 

these teachers and to identify the particularities of teaching in a prison school, the 

concept of education the teachers who work with Youngsters and Adults and elderly 

education in prison have, and also to understand the teaching methods from the 

planning until implementation. Itabuna’s Detention Centre has ten classrooms in the 

school annex of the Secretary of Education of the municipality of Itabuna and the 

Secretary of Education of the State of Bahia, where PROEJA I and II (National 

Programme of Professional Integration of Youngsters and Adults into the Elementary 

Education) of the Elementary and Secondary Education. The approach of this work is 

a qualitative research and its method is a case study, since it can offer particular 

elements to the training of a prison teacher, and enables the generalisation of results. 

The following steps were taken in the research process: direct observation in the 

schools annex to the detention centre and interviews with the teachers who teach in 

Itabuna’s Detention Centre. The theoretical framework used in this research was 

based on the following authors: Macedo (2011), Nóvoa (1997;1991), Larrosa Bondiá 

(2002), Freire (2011; 1996; 1987; 1983), and Onofre (2002) to understand the Prison 

Education, and Foucault (2010), among others. In the results the analytical proposals 

used in the data analysis phase showed the personal motivation who inspired the 

teachers to work at the prison school and how their knowledges were produced from 

their teaching experience. In conclusion, it is necessary to invest in the 

materialisation of public policies, in permanent training of teachers, in methodological 

changes, and finally in curricular proposals adequate to the needs of prison schools. 

In the end we propose some orienting axes helpful to the teacher training.   

 

Keywords: Teacher training. Pedagogical practices. Prison education. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania [...] 

(Art. 205, Constituição Brasileira, 1988). 

 

Iniciar este texto com uma epígrafe constitucional significa enfatizar que a 

educação é um direito de todas as pessoas, inclusive daquelas em situação de 

privação de liberdade. Desse modo, a educação é um direito humano fundamental, 

aponta para a integridade física, psicológica e moral do cidadão. Portanto, o direito 

de acesso à educação deve ser assegurado universalmente na perspectiva acima 

delineada e em respeito às normas que o asseguram. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos também reconhece, em seu 

artigo 26, o direito à educação e estabelece que seu objetivo é o pleno 

desenvolvimento do cidadão e o fortalecimento do respeito aos direitos. Dela 

depreende-se que os direitos humanos são universais (para todos e todas), 

interdependentes (todos os direitos estão relacionados entre si e nenhum tem mais 

importância que outro), indivisíveis (não podem ser fracionados) e exigíveis. Frente a 

esses direitos, a educação é classificada de distintas maneiras, como um direito 

econômico, social e cultural. 

Também é tomado no âmbito civil e político, já que se situa no centro das 

realizações plenas e eficazes dos demais direitos. Nesse sentido, o direito à 

educação também é chamado de “direito de síntese”, ao possibilitar e potencializar a 

garantia dos outros, tanto no que se refere à exigência, como no desfrute dos 

demais direitos (GRACIANO, 2005). 

Nesse contexto, a educação em prisões não é mais entendida como um 

benefício, mas o cumprimento desse direito assim como o é a saúde, a garantia de 

uma escola de qualidade, o desenvolvimento social, entre outros: uma garantia do 

exercício da cidadania no processo de ressocialização dos sujeitos sentenciados. 

A educação de pessoas encarceradas no sistema prisional integra a chamada 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), legitimada nas Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996, que define a educação de jovens e adultos 

como aquela destinada a pessoas “que não tiveram acesso ou continuidade de 
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estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. A LDB regulamenta o 

previsto na Constituição Brasileira em seu capítulo II, seção 1, artigo 208, inciso I, 

quando diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito ao “Ensino Fundamental 

obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele não 

tiverem acesso na idade própria”.  

Assumida a educação como um direito, a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) em espaços de privação de liberdade passou por várias etapas na história da 

educação brasileira, tendo percorrido sempre uma trajetória repleta de desafios 

quanto aos problemas da exclusão social: essa modalidade de educação por muito 

tempo não foi encarada como prioridade, sendo entendida e tratada apenas como 

política compensatória, direcionada a suprir a perda de escolaridade, no 

cumprimento da lei. 

No que se refere aos amparos legais, essa temática se insere em uma série 

de dispositivos que garantem o direito dos presos à educação, tais como a já citada 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e Constituição Federal Brasileira 

(1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), as Diretrizes 

Nacionais para Oferta de Estabelecimentos Penais (2009), o Plano Estratégico de 

Educação no Âmbito do Sistema Prisional (2011), dentre outros. 

É importante ressaltar que um dos marcos mais importantes nesse percurso 

histórico foi a elaboração do Plano de Ação para o Futuro, aprovado na V 

CONFINTEA - Conferência Internacional de Educação de Adultos–, realizada em 

julho de 1997, em Hamburgo, na Alemanha. A Conferência reuniu 1.500 

representantes de 170 países que assumiram compromissos acerca do direito dos 

cidadãos de todo o planeta, garantindo o reconhecimento do direito à aprendizagem 

de todas as pessoas encarceradas, proporcionando-lhes informações sobre os 

diferentes níveis de ensino e formação e acesso aos mesmos. No item 47 do tema 

8º do Plano de Ação de Hamburgo é explicitada a urgência de reconhecer 

 

[...] o direito de todas as pessoas encarceradas à aprendizagem: a) 
proporcionando á todos os presos, informações sobre os diferentes níveis 
de ensino e formação, e permitindo-lhes acesso aos mesmos; b) elaborando 
e implementando nas prisões programas de educação geral com a 
participação dos presos, a fim de responder a suas necessidades e 
aspirações em matéria de aprendizagem; c) facilitando que organizações 
não governamentais, professores e outros responsáveis por atividades 
educativas trabalhem nas prisões, possibilitando assim o acesso das 
pessoas encarceradas aos estabelecimentos docentes e fomentando 
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iniciativas para conectar os cursos oferecidos na prisão aos realizados fora 
dela. [...] 

 

Em consonância ao plano de ação, no Brasil essa garantia tem se constituído, 

nos últimos anos, como um campo estratégico para fazer frente à assunção dos 

contornos que transbordam os limites do processo de escolarização formal e das 

aprendizagens realizadas nos cárceres. De acordo com as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (2013, p. 325), 

 

[...] Em virtude da ausência de informações oficiais documentadas sobre a 
experiência de educação no cárcere brasileiro, não é possível ainda 
apresentar dados consolidados de todos os Estados da Federação. Por 
isso, diante de alguns estudos realizados, analisando os contextos das 
ações de educação implementadas nos sistemas penitenciários estaduais, 
pode-se constatar que é ampla e diversa a realidade das ações 
desenvolvidas em cada Estado. [...] 

 

As ações educacionais ocorrem em parceria com as Secretarias de Educação 

estaduais ou municipais de cada Estado. Ainda de acordo com as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (2013, p.325),  

 

[...] Segundo estudo realizado por LEMGRUBER (2004), 83,3% dos estados 
da federação mantinham, no período da pesquisa, convênios com a 
Secretaria de Educação para o desenvolvimento de atividades educacionais 
e 17,3% dos internos do sistema do país estavam envolvidos em alguma 
atividade educacional. [...] 

 

No estado da Bahia, esses convênios vêm sendo concretizados entre as 

Secretarias de Educação Municipal e Estadual em parceria com a Secretaria de 

Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP). Criada pela Lei nº. 12.212, 

de 04 de maio de 2011, é finalidade da SEAP “formular políticas de ações penais e 

de ressocialização de sentenciados, bem como de planejar, coordenar e executar 

(...) os serviços penais do Estado”.  Esses convênios resultam em diversas 

responsabilidades, conforme expresso nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica (2013, p. 325):  

 

[...] Nos convênios de cooperação técnica, geralmente as Secretarias de 
Educação são responsáveis pelas ações regulares, principalmente por uma 
proposta regular e formal de ensino: proposta pedagógica de elevação de 
escolaridade que, dependendo do estado, vai desde a alfabetização até o 
Ensino Médio. Neste sentido, respondem administrativamente pelo corpo 
técnico das escolas, pela proposta pedagógica e pelos seus recursos 
materiais e pedagógicos. Já a Secretaria parceira, responsável pela política 
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de execução penal no estado (Secretarias de Justiça, de Administração 
Penitenciária ou equivalente), por um corpo técnico auxiliar, desenvolve as 
chamadas atividades de cunho informal, não regular ou extraclasse: 
oficinas, workshops, palestras, cursos diversos (profissionalizantes ou não), 
atividades culturais e esportivas etc. [...]. 

 

No município de Itabuna, o Plano Municipal de Educação contempla as 

exigências dispostas na legislação nacional ao propor a implantação do PROEJA em 

níveis de Alfabetização e Ensino Fundamental na Unidade Prisional e 

estabelecimentos que atendem a jovens infratores, enquanto a Secretaria de 

Educação do Estado oferece Ensino Fundamental II e Médio. Dentre as 

responsabilidades das secretarias de educação, a proposta educacional e a 

formação específica para os professores são itens destacados nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (2013, p. 335), que dizem: 

 

Art. 11º - Educadores, gestores e técnicos que atuam nos estabelecimentos 
penais deverão ter acesso a programas de formação inicial e continuada 
que levem em consideração as especificidades da política de execução 
penal. 

 

E, nesse entroncamento de responsabilidades de cunho social e de política 

educacional necessárias à efetivação do direito de escolarização dos internos da 

penitenciária de Itabuna, onde se encontra o professor em seu papel de lecionar em 

salas de aula de escolas anexadas as penitenciárias em conseqüência dessas 

parcerias firmadas para o cumprimento da lei foi que surgiu o tema da pesquisa.  

No período em que trabalhei (2009) na assessoria de formação continuada da 

Secretaria de Educação de Itabuna, a problemática da pesquisa foi se delineando 

durante minha atuação como professora-formadora dos educadores do Programa de 

Educação de Jovens e Adultos-PROEJA. Observei, durante a formação, que havia 

professores que atuavam no contexto da educação prisional no município e que 

discutiam a educação como meio de promover a integração social e a aquisição de 

conhecimentos que permitissem aos reclusos assegurar um futuro melhor quando 

recuperassem a liberdade. Essa posição talvez seja compartilhada pelos apenados 

que compreendem que o encarceramento tem uma finalidade que vai além da 

punição, da segregação e da dissuasão e que, portanto, aceitam voluntariamente e 

aprovam o aspecto transformador do encarceramento, em especial as atividades de 

educação básica como oportunidade de uma possível reabilitação na sociedade. 

Essa experiência remetera-me a diversas inquietações, principalmente no que diz 
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respeito à formação dos professores que trabalham no espaço escolar prisional: 

como foi constituída a identidade profissional desses docentes, neste segmento 

educacional? Que tipo de formação especifica é oferecida para esse professor? Que 

tipo de concepção de educação foi construída em sua trajetória profissional em 

escolas do sistema prisional? 

Trata-se da educação como direito e, consequentemente, da formação 

continuada de professores que atuam na escola prisional. Portanto, estudar a 

formação do professor no ambiente de prevalência dos aspectos punitivos e de 

vigilância que as prisões exercitam é desafiador para entendermos as adversidades 

inerentes à profissão docente. 

Em virtude dessas inquietações e pela vontade de aprofundar meus 

conhecimentos sobre essa questão foi que ingressei, em 2014, no Programa de 

Pós-Graduação stricto sensu, em nível de Mestrado Profissional, em Formação de 

Professores da Educação Básica, com um projeto de pesquisa inscrito na linha de 

Alfabetização e Práticas Pedagógicas, tornando possível que a pesquisa fosse 

delineada, orientada e realizada. 

Para alcançar o objetivo de analisar as experiências docentes e a construção 

da identidade profissional do professor que atua na escola do Conjunto Penal de 

Itabuna-Bahia, no âmbito desta pesquisa, adotamos como objetivos específicos: 

analisar a trajetória profissional dos professores, identificando as singularidades para 

a docência na escola prisional; identificar a concepção de educação que os 

professores revelam ao ensinar na educação de jovens, adultos e idosos detentos; 

entender a organização metodológica do ensino, do seu planejamento à execução, 

confrontada com as possibilidades oferecidas pelo ambiente da escola prisional; e 

propor diretrizes orientadoras capazes de subsidiar a formação dos docentes 

prisionais. Além disso, adotamos como método de investigação o estudo de caso, 

que possibilita investigar fenômenos educacionais no contexto em que acontecem. 

Sejam relativas às contradições presentes nas práticas pedagógicas ou à 

demanda que exige do professor formas de estabelecer sua prática em sala de aula 

para intervir no processo que poderá implicar em questões de ordem teórica, 

metodológica e profissional, propomo-nos a estabelecer, na presente pesquisa, 

como questão-problema o processo de formação dos professores na educação 

prisional. 
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Com essa finalidade, organizamos este estudo em quatro capítulos. No 

primeiro, apresentamos a trajetória da pesquisa, sua abordagem, os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados, a metodologia, a caracterização do espaço e dos 

sujeitos da pesquisa. Trabalhamos com observação in loco e com entrevistas para a 

pré-análise, que foram estabelecidas como o principal constituinte do corpus da 

pesquisa, seguindo as normas de validade; na fase de exploração do material foram 

definidos os núcleos temáticos; por fim, tratamos os resultados a partir de inferência 

e interpretação. 

No segundo capítulo, apresentamos uma revisão de literatura dividida em 

quatro subcapítulos, a partir do referencial teórico que escolhemos, para discutir os 

aspectos relativos à construção da identidade dos professores e as suas 

experiências formativas através do exercício da docência. 

No terceiro capítulo, propomos analisar os dados extraídos de fragmentos das 

entrevistas com os professores e das observações descritas no diário de campo. 

Para tanto, exploramos as informações obtidas durante as entrevistas e reunimos 

um grupo de elementos significativos. A definição dessas categorias se deu em 

função da percepção de que dos conteúdos das entrevistas emergiram elementos 

similares com inquietações semelhantes. 

Desse grupo, identificamos as categorias que consideramos relevantes para a 

interpretação e compreensão do ser docente e do fazer pedagógico dos professores 

entrevistados, que envolvem aspectos como a mobilização pessoal para ser 

professor; as circunstâncias que os levaram a assumir a docência no sistema 

prisional e as experiências formativas que tiveram durante sua trajetória pessoal e 

profissional. 

O quarto capítulo tem por finalidade cumprir alguns dos objetivos específicos, 

ou seja, elaboramos a proposição de eixos norteadores para a formação de 

professores que atuam em escolas do sistema prisional. Dos eixos terão como base 

as experiências relatadas pelos professores durante as entrevistas, assim como 

aqueles frutos das observações em sala de aula. 

Nas considerações finais, retornamos os aspectos que analisamos mais 

significativos desta dissertação, na qual buscamos investigar como tem se dado à 

formação dos professores que trabalham nas turmas do Conjunto Penal de Itabuna, 

Bahia.  
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CAPÍTULO I - O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados 

no desenvolvimento da pesquisa que, como dissemos, apresenta uma abordagem 

qualitativa, na qual preponderam as características e a natureza do problema que se 

procura estudar, a fim de entender o fenômeno como um todo e, a partir dessa 

compreensão, desenvolver uma interpretação crítica. No decorrer deste capítulo, 

buscaremos ainda caracterizar o tipo de pesquisa desenvolvida e, posteriormente, 

descrever o campo de pesquisa, os sujeitos pesquisados, os instrumentos de coleta 

de análises dados. 

 

1.1 A pesquisa 

 

Este estudo desenvolve uma pesquisa qualitativa, para a qual importam as 

características dos participantes e a escolha das ferramentas de construção dos 

dados e de análise dos resultados. LÜDKE E ANDRÉ (1986, p.11-13) discutem o 

conceito de pesquisa qualitativa, apresentando as cinco características básicas que, 

de acordo com eles, configuram esse tipo de estudo: a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; os dados gerados são predominantemente descritivos; a preocupação 

com o processo do estudo deve ser maior do que com o produto; o significado que 

as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial do 

pesquisador; a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

Segundo MARTINELLI (1999), nas pesquisas de abordagem qualitativa, todos 

os fenômenos e fatos são fundamentais e devem ser desenvolvidos por meio das 

principais técnicas: entrevistas, observações e análise documental. Para ANDRÉ 

(2013, p.97), 

 

As abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva 
que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído 
pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, 
transformando-a e sendo por ela transformados. Assim, o mundo do sujeito, 
os significados que atribui às suas experiências cotidianas, sua linguagem, 
suas produções culturais e suas formas de interações sociais constituem os 
núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores. Se a visão de 
realidade é construída pelos sujeitos, nas interações sociais vivenciadas em 
seu ambiente de trabalho, de lazer, na família, torna-se fundamental uma 
aproximação do pesquisador a essas situações. [...] 
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A perspectiva da abordagem qualitativa possibilita investigar fenômenos 

educacionais no contexto natural em que ocorrem. O contato direto e prolongado do 

pesquisador com as situações investigadas cria circunstâncias para descrever as 

ações comportamentais, analisar as interações, captar significados, interpretar 

linguagens, estudar interpretações sem desvinculá-las do contexto em que se 

manifestam. 

Nesta pesquisa, optamos pelo estudo de caso, tal como o descrevem LÜDKE 

e ANDRÉ (1986, p.18-20), com destaque para algumas de suas características 

fundamentais, tais como: 

a) Foco nas descobertas: mesmo que o pesquisador parta, inicialmente, de 

fundamentos teóricos, ele se manterá atento a novos fenômenos importantes e 

emergentes durante todo estudo, de modo a adicioná-los, na medida em que o 

estudo avance. Essa primeira característica pressupõe que o conhecimento não é 

algo acabado, mas, sim, uma construção que se faz e refaz constantemente. 

b) Ênfase na interpretação em contexto para a apreensão completa do objeto: 

é necessário considerar o contexto em que ele se insere. A manifestação do 

problema, as ações, as percepções, os comportamentos, bem como as interações 

dos envolvidos devem ser relacionados à situação em que ocorrem ou à 

problemática a que estão ligadas. 

c) Preocupação em retratar a realidade de forma completa e profunda: o 

pesquisador procura revelar a multiplicidade das dimensões presentes em uma 

determinada situação ou problema, focalizando-as como um todo. Essa abordagem 

enfatiza, naturalmente, a complexidade das situações, evidenciando a inter-relação 

dos seus componentes. 

d) Multiplicidade das fontes de informação, coletadas em diferentes 

momentos e situações, oriundas de diversas fontes. Assim, caberá ao pesquisador 

cruzar as informações, confirmar ou rejeitar as hipóteses ou descobrir novos dados. 

e) Revelação de experiências que substituem outras e permitem 

“generalizações naturalísticas”: o pesquisador procura relatar suas experiências 

durante o estudo, de maneira que o leitor possa fazer as suas generalizações 

naturalísticas, que ocorrem de acordo com o conhecimento experiencial do sujeito, 

no momento em que esse tenta associar os dados que são frutos das suas 

experiências pessoais. 
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f) Representação dos diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de vista: 

quando o objeto pesquisado ou situações estudadas podem provocar opiniões 

divergentes, o pesquisador precisa trazer para o estudo essa divergência, revelando 

o seu ponto de vista sobre a questão. O que fundamenta essa orientação de que a 

realidade pode ser vista sob diferentes ópticas e perspectivas, não havendo uma 

perspectiva que seja a verdadeira. Dessa forma, são oferecidos vários elementos 

para que o leitor possa tirar suas conclusões. 

g) Uso de linguagens e de formas mais acessíveis que as de outros relatos de 

pesquisa: os dados obtidos de um estudo de caso podem ser apresentados por uma 

variedade de formas. Como exemplo, mencionamos os relatos escritos que foram 

apresentados em estilo informal e narrativo em alguns momentos da pesquisa. 

Podemos dizer até que o estudo de caso se constrói durante o processo de estudo e 

só se materializa no relato final, quando fica evidente que ele realmente se constitui 

em um estudo de caso. Nesse sentido, a primeira preocupação ao desenvolver um 

estudo de caso é a “compreensão de uma instância singular” (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 21), ou seja, o objeto pesquisado é tratado como único, uma representação 

singular e situada do contexto no qual está inserido. 

Assim, fizemos uso da abordagem de cunho qualitativo, cujo método – o 

estudo de caso – foi capaz de oferecer elementos singulares da formação do 

professor prisional; desse modo, foi possível interpretar com maior clareza aspectos 

relacionados ao processo de formação da identidade do professor que atua no 

Complexo Penal de Itabuna, permitindo uma investigação que preservasse as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos do cotidiano escolar 

sem comprometê-las. 

 

1.1.1 Caracterização da pesquisa 

 

Ainda em consonância com LÜDKE e ANDRÉ (1986), os instrumentos de 

obtenção dos dados foram confrontados com as evidências, as informações 

coletadas sobre o objeto da pesquisa e os conhecimentos teóricos acumulados a 

respeito do assunto. Assim, para obter as informações correspondentes a esta 

pesquisa, recorremos às três fases elencadas por essas autoras, a saber: 

1ª fase – a prática do estudo de caso que se coloca enquanto planejamento, 

desenvolvimento, a escolha do típico e do atípico e a questão da generalização dos 
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resultados. E optamos pelo caso “atípico”, representativo para uma determinada 

população. Como cada caso é abordado como único, a possibilidade dessa 

generalização passa a ter menor relevância. A generalização do que foi apreendido 

em um tipo de contexto para outros similares só dependerá do leitor e do usuário do 

caso e, portanto, foram importantes a aceitação e a colaboração dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

2ª fase – Ocorreram os primeiros contatos com as escolas pesquisadas, por 

meio dos planejamentos pedagógicos que aconteceram às segundas-feiras. Nesses 

encontros, expusemos a finalidade da pesquisa para todos os envolvidos com a 

educação prisional, informando que os sujeitos dessa pesquisa seriam os 

professores das turmas do presídio. A partir de então, iniciamos o levantamento de 

dados específicos sobre a rotina da escola, a identificação dos sujeitos da pesquisa, 

das disciplinas lecionadas por cada professor e a assinatura do Termo de 

Conhecimento Livre e Esclarecido ll – TCLE, com a autorização de todos os 

participantes da pesquisa. Assim, conforme apontam CARVALHO E GIL-PÉREZ 

(2006), é importante que, em cada espaço educativo, o trabalho docente venha a se 

concretizar como tarefa coletiva de reflexão, ação, pesquisa e formação 

permanente. Na seqüência, demos efetivamente início à segunda fase, subdividida 

em dois momentos. 

O primeiro, a delimitação do estudo das observações in loco, as quais 

possibilitaram a compreensão do cotidiano escolar, a organização metodológica do 

ensino e da estrutura geral do ambiente prisional; os conhecimentos das 

experiências pessoais em sala de aula foram pautados por um roteiro de 

observação, estruturado sobre pontos relevantes, tais como: descrição dos sujeitos, 

reconstruções de diálogos, descrição do espaço escola, o envolvimento dos sujeitos 

no cotidiano escolar e as descrições das atividades realizadas em sala de aula, 

“itens” que foram registrados em um diário de campo (Apêndice 01). 

As observações tiveram início logo no primeiro encontro da pesquisadora com 

os professores, que ocorreu durante o planejamento pedagógico das respectivas 

unidades escolares. Ao todo, foram 11 aulas de observação, realizadas no contexto 

das escolas dentro do complexo penal, durante um período de 02 meses – já que as 

escolas funcionavam três dias na semana (um dia da semana é reservado às visitas 

dos familiares aos alunos internos e toda segunda-feira, ao planejamento coletivo 

dos professores).  
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Num segundo momento, aconteceram entrevistas, para as quais foi 

preparado um roteiro, previamente estruturado, com perguntas para os professores, 

que giraram em torno das seguintes questões: idade, gênero, tempo de docência, 

área de formação, formação acadêmica posterior à graduação, funções 

desempenhadas na escola, participação em formações continuadas e específicas, 

elaboração dos planejamentos de ensino, o entendimento no que se referem às 

dimensões teóricas, metodológicas, abordagens pedagógicas e as experiências de 

formação profissional. 

As entrevistas buscaram levantar dados dos respondentes quanto ao público 

junto ao qual atua como professor no sistema prisional, sobre a formação da 

identidade docente e sobre as experiências formativas desses profissionais. 

Também foram levantadas, por meio deste instrumento, algumas questões relativas 

às experiências, às competências pedagógicas, à metodologia utilizada, às 

dificuldades e aos procedimentos didáticos desenvolvidos pelos professores 

indicados.  

Essas entrevistas aconteceram simultaneamente ao período de observação, 

tudo acordado antecipadamente com os professores. Foram realizadas nas casas 

dos professores, na escola, na casa da pesquisadora e no presídio – com 

autorização prévia da coordenação de segurança para possibilitar a entrada do 

gravador.  

E permitiram conhecer o processo de formação inicial e continuada dos 

professores, a concepção de Educação de Direito Prisional e de Jovens, Adultos e 

Idosos. As entrevistas aconteceram simultaneamente às observações em sala de 

aula e foram semiestruturadas, os dados colhidos foram significativos por ser um 

campo vasto e rico em informações e considerar a subjetividade dos professores 

interlocutores deste estudo. Foram realizadas individualmente e aconteceram em 

datas e horários possíveis para cada entrevistado e nos espaços de preferência de 

cada um, tais como a escola, a própria residência ou na residência da pesquisadora. 

Tiveram duração de 30 a 50 minutos, sendo registradas em gravador digital para 

serem transcritas, posteriormente, para as análises. Assim, com essa ferramenta 

constituímos, com as observações, a base da coleta de dados para a pesquisa.  

Desse processo de observação e das entrevistas, resultaram os seguintes 

dados, a partir dos quais destacamos o campo empírico e delimitamos núcleos 

temáticos, tais como fazer docente – conhecimento pedagógico e significado da 
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ação formativa – como unidades de codificação, que respondem a um movimento 

dos dados de campo em relação aos objetivos da pesquisa. 

Os dados coletados passaram por um tratamento que começou com a 

organização física e terminou nas interpretações. Oriundos das observações in loco 

(descritas no diário de campo), das entrevistas e da análise dos documentos, tais 

como o planejamento, o projeto pedagógico, as seqüências didáticas, os livros do 

professor e o projeto político-pedagógico.  Diante da análise desses dados, criamos 

justaposição de categorias existentes em cada análise, ressaltando os aspectos 

considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes.   

Por fim, foi feita uma análise sistemática e consequente elaboração do 

relatório resultante das observações, das entrevistas e da análise dos documentos, 

a partir dos quais obtivemos relevantes impressões sobre o nosso objeto de estudo. 

 

1.2 Contexto, localização e organização. 

 

A pesquisa foi realizada no Conjunto Penal de Itabuna, na Bahia, localizado 

em Nova Ferradas, bairro periférico distante 3kmdo centro da cidade.  Esse 

complexo penal abriga condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade, 

em regime fechado e semiaberto, sendo gerido por um regime de co-gestão com a 

iniciativa privada. 

Segundo os dados fornecidos pelo setor de Recursos Humanos (RH) do 

Complexo Penal de Itabuna (2015), a população carcerária atual é de 1.359 

internos, entre homens e mulheres, mas a sua capacidade de atendimento seria de 

560 internos. Essa massa carcerária está abrigada em três pavilhões, dois pavilhões 

masculinos e um pavilhão feminino. Os internos são oriundos de diversas cidades da 

região, como Itapé, Itajuípe, Coaraci, Itapetinga, Jussari, Barro Preto, Camacã, 

Buerarema, dentre outros. 

Conforme os dados fornecidos pelas secretarias das escolas das redes 

municipal e estadual de ensino, estão matriculados 100 alunos em cada pavilhão, 

subdivididos, de acordo com o grau de escolarização, nos turnos matutino e 

vespertino. O limite estabelecido pela segurança do presídio é de 20 alunos por sala. 

Dentro desse contexto, não está incluído o pavilhão feminino. 

As escolas do Conjunto Penal de Itabuna são geridas em conjunto pela 

Secretaria de Educação Municipal de Itabuna, através da Escola Municipal Fernando 
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Côrdier – que oferta o Ensino Fundamental I e os estágios I, II e III do PROEJA I – e 

pelo Núcleo Regional de Educação – NRE 05, representando a Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, por meio do Colégio Estadual de Itabuna – BA, que 

oferta a Educação Básica nas modalidades Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Em relação à organização dos espaços escolares, o Conjunto Penal possui 

algumas especificidades em virtude da “massa carcerária”, uma organização 

extramuros resultante, provavelmente, da rivalidade entre grupos criminosos, o que 

tornaria inviável a convivência no mesmo espaço escolar. Assim, para garantir a 

segurança dos internos, tornou-se necessário separar essa “massa” em pavilhões 1 

e 2, nomeados dentro do campo linguístico dos detentos por “raio A” e “raio B”. 

Nesse cenário, a estrutura escolar configura-se de modo a garantir a 

segurança tanto dos detentos como dos agentes e docentes que trabalham nesse 

espaço. Em consequência, os alunos não comungam coletivamente de atividades de 

ressocialização ou educativas, visto que os rituais de segurança são considerados 

necessários e, não se pode negar, ocupa grande parte do tempo destinado às aulas. 

É válido ressaltar que, nas observações feitas para esta pesquisa ao longo dos 

meses de novembro e dezembro de 2015, foram encontrados indicativos de que 

essa situação influencia diretamente no ritmo das escolas. 

 

 

1.3 A entrada dos alunos na sala de aula 

 

 O portão que dá acesso à rua abre às 8 da manhã e encaminha o visitante a 

um pátio de estacionamento lotado de carros e ao anexo feminino. Por ele, circulam 

advogados, policiais, funcionários, agentes, mulheres com sacolas para visitar os 

internos, pois quase todos os dias ocorrem visitas em todos os pavilhões. Ficamos 

em uma fila conjuntamente com os agentes, funcionários administrativos e da 

limpeza, visitantes, policiais, médicos, enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais 

e professores. 

Todas as bolsas são revistadas e somos orientadas e proibidas de usar 

brincos, tiaras, colares, anéis, piercings, camisas com decotes ou transparentes, 

calças apertadas ou mesmo vestidos que provoquem ou “ativem” a sexualidade dos 

presos. Essa revista provoca algum constrangimento, principalmente entre as 

professoras, já que são diariamente alertadas e repreendidas pelos agentes de 



22 
 

segurança, que muitas vezes negam a autorização de entrada no complexo, em 

virtude do uso de objetos pessoais não permitidos, como relógios, tiaras, piercings, 

tatuagens visíveis e até mesmo a maquiagem que em dia específico foi proibido, 

devido às mudanças constantes da rotina de segurança. 

Além disso, diversos materiais didáticos são restritos e proibidos, tais como 

tesoura, pendrive, todos os objetos perfuro cortantes ou substâncias não visíveis, 

como tubos de cola, corretivos, álcool, canetas piloto, que só são permitidos com 

autorização prévia do coordenador de segurança do complexo. E, mesmo com sua 

autorização, esses materiais ficam retidos para serem revistados e liberados duas 

horas depois, no galpão. 

Depois de liberados da primeira revista de identificação e da revista das 

bolsas pessoais e subimos em um banco de madeira para passar pelo procedimento 

da revista com o detector de metais. Novamente, mostramos todos os objetos para 

outros agentes de segurança até sermos liberados e passarmos para um segundo 

portão de pedestre. Logo em frente, está localizado o prédio da administração 

composto pela recepção, sala do setor de segurança, sala do diretor, sala da 

assistência social, enfermaria, refeitório, cozinha geral, departamento de recursos 

humanos e, ao fundo do prédio da administração, encontram-se o Pavilhão 1º e o 

Pavilhão 2º, ou “pátio”, na linguagem do presídio. 

Ao lado do pavilhão da administração, encontra-se o anexo do regime 

semiaberto, no qual os detentos circulam livremente, fazendo pequenos serviços de 

limpeza, alguns concertos na área da construção civil, jardinagem ou, ainda, 

participam de algum projeto educativo interno, como salão de beleza, corte e 

costura, mecânica entre outros. Algumas vezes, os detentos do regime semiaberto 

trabalham no contraturno fora do presídio, em empresas parceiras do sistema 

prisional. 

Passados esses prédios, encontra-se o corredor onde fica o canil. Ali há 

grades imensas, com bolas de arame farpado. Antes de chegar ao galpão (espaço 

escola), passamos por mais duas grades com agentes na porta e nos identificamos 

novamente.  

As atividades educativas (ressocialização) estão concentradas em um espaço 

organizado pelo Complexo Penal chamado de galpão no qual se conjugam a sala de 

corte e costura e  sala da beleza – local onde acontece o curso de formação para 
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cabeleireiro – e a cantina, onde são preparadas as merendas dos alunos com a 

ajuda de duas internas. 

A escola do Pavilhão 1º - é composta por cinco salas de aula, dois banheiros, 

um depósito para livros e para material de consumo. Nesse pavilhão, são atendidos 

80 alunos do Programa “Todos pela Alfabetização” (TOPA), divididos em quatro 

salas, sendo uma sala da Escola Municipal Fernando Côrdier, cujos alunos 

matriculados são divididos em dois turnos, o matutino e o vespertino.  

No turno vespertino, são ministradas as aulas do Colégio Estadual de Itabuna, 

sendo três salas do Ensino Fundamental II e uma sala do Ensino Médio. O total de 

alunos matriculados segundo o censo da escola – no Ensino Fundamental II e Médio 

– são de 75 alunos. E a frequência de matrícula atual, segundo a secretaria da 

escola do presídio, é de 30 alunos no Ensino Fundamental II e Médio.  

A escola do Pavilhão 2º - contém cinco salas de aula, dois banheiros, um 

depósito de livros e de material de consumo. Nesse pavilhão, estão matriculados 80 

alunos no Programa “Todos pela Alfabetização” (TOPA), subdivididos em quatro 

salas. Na Escola Municipal Fernando Côrdier, há uma sala do PROEJA I, que 

atende os turnos matutino e vespertino. No turno vespertino, ocorre o funcionamento 

do Colégio Estadual de Itabuna, com três salas de aula do Ensino Fundamental II e 

uma do Ensino Médio.  

O total de matriculados, segundo o censo da escola, é de 80 alunos nos 

Ensinos Fundamental II e Médio. E a frequência atual dos alunos, segundo a 

secretaria da escola do presídio, é de 30 alunos nos Ensinos Fundamental II e 

Médio. 

Ainda nesse pavilhão, encontra-se uma sala desocupada que, segundo a 

organização do presídio, será ocupada por uma biblioteca. Outra sala comporta as 

secretarias das escolas mencionadas, onde estão arquivadas as documentações e 

históricos escolares dos alunos, a sala dos professores e coordenação pedagógica e 

uma da terapeuta ocupacional (local onde trabalham profissionais com as 

frequências escolares dos alunos em virtude das remissões). 

 As salas de aula são vazadas, em virtude da organização da vigilância e 

segurança dos agentes, que ficam em cima de um tablado suspenso. São eles que 

controlam os horários do lanche e do encerramento das aulas.  Em cada uma das 

salas, há um ventilador, as paredes são sujas e os armários dos professores são 

sustentados com tijolos ou estão quebrados. Assim, quando chove a água escorre 
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pelas paredes e estraga qualquer material pedagógico que tenha sido exposto pelo 

professor ou as produções dos alunos feitas durante as aulas. Além disso, as salas 

e as carteiras “universitárias” são lavadas diariamente, por conta dos dejetos dos 

cachorros e dos pássaros, que vivem nesse local. Esse trabalho de limpeza é 

realizado pelas internas. O espaço escolar está localizado em um galpão que 

agregar todos os programas de ressocialização. 

Nessa passagem, os alunos que têm interesse em ir à escola são retirados 

das celas e algemados; depois, quando chegam perto do portão das salas, as 

algemas são retiradas e eles são revistados manualmente, suas roupas são 

retiradas, ficando totalmente nus. Nesse momento, todos os professores ficam 

trancados na sala da coordenação ou na secretaria. Caso haja algum professor na 

sala de aula, sua saída é proibida nesse momento. Além disso, existe um aparato 

enorme de segurança organizado pelo coordenador de segurança com a presença 

de cachorros, diversos agentes administrativos e guardas internos. Esse momento é 

muito tenso! Só depois que todos os alunos passam por esse esquema de revista, 

os professores são autorizados a iniciar as aulas. Esses procedimentos ocorrem nos 

dois pavilhões, com 30 minutos de diferença entre a revista em um pavilhão e no 

outro; e, no esquema da organização da segurança interna, existe uma alternância 

da autorização para a passagem dos alunos dos pavilhões durante a semana. A 

merenda escolar é servida nas salas pelos alunos e consta de um cardápio 

permanente. 

 

1.3.1 Tempo de aula 

 

As aulas têm horário previsto para iniciar, no turno matutino, às 8h e, no 

vespertino, às 13h30min. Contudo, o ritual da passagem dos alunos da cela para a 

escola destoa da rotina diária dos docentes. Estes chegam no horário estabelecido, 

ao passo que os alunos só são retirados das celas para irem para as salas de aulas, 

por volta das 9h e às 14h. Observamos que essa falta de concordância entre o 

horário de chegada dos professores e de entrada dos alunos nas salas dificulta a 

organização do planejamento das aulas, já que a duração das aulas gira em torno 

de duas horas. Esse aspecto atinge diretamente o planejamento dos professores, 

pois eles estabelecem conteúdos para serem desenvolvidos dentro do tempo 
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previsto para a aula, porém, as alterações constantes dos horários prejudicam o 

planejamento das aulas e, consequentemente, o cotidiano escolar.  

O término das aulas é sempre imprevisível, a depender do movimento do 

presídio, quer dizer, fatores como a quantidade de seguranças disponíveis para 

ajudar no retorno dos alunos às celas – o número diminui em virtude da necessidade 

de escoltas para outros detentos que precisam sair do presídio para audiências ou 

consultas médicas – alteram o cotidiano do contexto escolar e podem afetar a carga 

horária dos professores; outro problema envolve ainda a falta de água e a 

alimentação servida em horários diferenciados, ou seja, não há uma rotina fixa para 

os detentos e para as revistas internas nas celas. Depois do som do apito que avisa 

o término das aulas, ocorre novamente o mesmo ritual de segurança do início das 

aulas; em seguida, todos os alunos são recolhidos para as celas, e os professores 

são autorizados a sair das salas, sendo acompanhados ao pátio central por um 

agente penitenciário. Em seguida, recebem autorização para saída do presídio. 

 

1.4 As organizações estruturais das escolas 

 

1.4.1 Rede Municipal de Ensino – Escola Fernando Cordier 

 

As escolas que atendem nesse conjunto estão configuradas em Programas 

de EJA assim como a Escola Municipal Fernando Cordier, localizada no bairro 

Lomanto, em Itabuna, que atende os seguintes segmentos: os ciclos I e II do Ensino 

Fundamental I e o PROEJA I (estágios I, II e III) e tem um anexo no complexo penal, 

no qual atendem os alunos no segmento da EJA. 

Em conformidade com a organização estrutural da Rede Municipal de Ensino 

de Itabuna, as turmas estão estruturadas no Programa de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) e em regime de Progressão Continuada, de forma a possibilitar 

aos educandos que não desenvolveram as habilidades previstas ter 

acompanhamento contínuo dos educadores, inclusive com o oferecimento de 

reagrupamentos produtivos. Considera-se que o educando do PROEJA necessita de 

um tempo específico e diferenciado para seu processo de aprendizagem, por 

possuir um ritmo próprio e saberes próprios acumulados. 

A progressão continuada, conforme dispõe a LDB 9.394/96, no artigo 32, § 2º, 

permite ao educando avanços sucessivos e sem interrupções no ciclo, sob a 
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perspectiva de uma avaliação processual, em que a reprovação em nada contribui 

para melhorar o aprendizado do educando, segundo o Projeto Político-Pedagógico 

do PROEJA (2012, p. 17, SEC). 

Contudo, diferentemente dos Ciclos de Formação Humana (forma como está 

organizada a Rede Municipal de Ensino de Itabuna, considerando a faixa etária do 

aluno), a idade não tem sido a principal forma de organização das turmas e, sim, os 

ciclos de aprendizagem.  O PROEJA I corresponde ao 1º Ciclo do Ensino 

Fundamental I com três respectivos Estágios (I II e III). Cada estágio tem duração de 

200 dias letivos e 800 horas anuais.  

 

Quadro 1 - Organização do PROEJA I – 1º CICLO 

Estágio Ano Equivalência 

Estágio I 1º ano Equivalência: 1ª série 

Estágio II 2º ano Equivalência: 2ª série 

Estágio III 3º e 4º anos Equivalência: 3ª e 4ª 
séries 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do PROEJA (Secretaria de Educação de Itabuna) (2012) 

 

1.4.2 Rede Estadual de Ensino – Colégio Estadual de Itabuna 

 

Na rede estadual, o Colégio Estadual de Itabuna localiza-se no bairro São 

Caetano e oferta as seguintes modalidades: Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Há também um anexo no complexo penal que atende o Fundamental II e o Médio. A 

organização do ensino do Estado da Bahia para EJA está configurada por tempos 

formativos, de acordo com a Proposta Curricular Nacional (PCN) e a proposta 

estadual do EJA, nas quais estão definidas as competências em seus aspectos 

cognitivos e sócios formativos, as aprendizagens desejadas nas habilidades e os 

saberes necessários, como os conteúdos para a efetivação do processo de ensino e 

aprendizagem. A escola, que funciona no anexo, oferta quatro disciplinas nos dois 

segmentos por semestre e têm como processo avaliativo, provas estruturadas, de 

acordo com os módulos estudados naquele ciclo. O Tempo de Aprender II e III está 

estruturado conforme os quadros abaixo. 
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Quadro 2 - Tempo formativo II e Tempo de aprender I (5ª a 8ª séries) 

Fonte: documentos cedidos pela escola (2015) 

 

Quadro 3 - Tempo formativo III e Tempo de aprender II (Ensino Médio) 

Fonte: documentos cedidos pela escola (2015) 

 

Aspectos cognitivos – AC Aspectos sócios formativos – SF 

AC1 – participação nas discussões dos 

temas  

SF1 – apresenta disposição coletiva para a 

construção das atividades  

AC2 – argumentação e defesa das idéias  SF2 – convive com as diferenças  

AC3 – produção oral/sinalizada/artística  SF3 – tem responsabilidade com o outro  

AC4 – produção escrita  SF4 – é sensível para escutar o outro  

AC5 – posicionamento crítico  

AC6 – interpretação e sistematização dos 

conhecimentos estudados 

SF5 – está aberto para o diálogo na 

construção da aprendizagem  

 AC6 – interpretação e sistematização dos 

conhecimentos estudados  

SF6 – usa os conhecimentos escolares na 

vida cotidiana 

 AC7 – inter-relação entre os saberes da 

vida e os saberes da escola  

SF7 – tem disposição para liderança  

 

Aspectos cognitivos – AC Aspectos sócios formativos – SF 

AC1 – apresenta um discurso articulado  SF1 – tem abertura para a construção 

coletiva  

AC2 – utiliza a linguagem 

formal/sinalizada/artística  

SF2 – é sensível para escutar o outro  

AC3 – tem o domínio da leitura e da escrita SF3 – convive com base no respeito às 

diferenças  

AC4 – apresenta bom nível de reflexão e 

sistematização dos conhecimentos 

construídos  

SF4 – tem desenvolvido a autonomia 

intelectual  

 

AC5 – apresenta postura crítica frente à 

realidade (social, política, econômica, 

cultural e religiosa) 

SF5 – utiliza o diálogo na construção da 

aprendizagem 

AC6 – apresenta visão de mundo própria  SF6 – apresenta disposição para liderança 

AC7 – aplica conhecimentos escolares na 

vida prática 
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De acordo com esses tempos formativos, as atividades didáticas deverão ser 

planejadas pelo conjunto dos professores no horário das Atividades 

Complementares – AC, e os Estudos Orientados serão destinados àqueles 

estudantes que, por necessidades impostas pelas próprias condições imediatas de 

vida e de trabalho, precisam que as aulas ocorram em outros espaços alternativos 

de aprendizagem (trabalho, família, comunidade, igreja, terreiros, hospitais, 

associações etc.).  

 

1.5 Os professores participantes da pesquisa 

 

O grupo de colaboradores desta pesquisa é formado pelos professores que 

lecionam na Escola Municipal Fernando Cordier e no Colégio Estadual de Itabuna. 

Estavam previstos oito professores efetivos, com nível superior e no mínimo de dois 

anos de exercício na docência da Educação Prisional. Mas, em virtude das 

dificuldades nas observações em sala de aula e na realização das entrevistas, 

decorrentes das diversas vezes em que as aulas dos pavilhões foram suspensas 

durante os dois meses da pesquisa de campo, tivemos a necessidade de reduzir o 

número de professores para um total de cinco. 

Faremos uma apresentação breve dos professores participantes desta 

pesquisa. Os nomes dos professores foram ocultados, principalmente em respeito 

aos dados que identificam os sujeitos da pesquisa, de modo a preservar o 

anonimato dos participantes, condizentes com o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), assinado por eles e pela pesquisadora. Por essa razão, 

escolhemos nomes de árvores como forma de nos referirmos aos cinco professores 

entrevistados. Então, foram utilizados os seguintes nomes: Carvalho, Oliveira, 

Figueira, Lima e Laranjeira. Cabe esclarecer que a composição do grupo tem 

predominância feminina, especialmente nas práticas dos anos iniciais. 

A seguir, apresentamos algumas informações sobre os professores 

participantes desta pesquisa, relacionadas ao tempo dedicado à docência, à 

formação acadêmica e profissional e ao tempo de trabalho na escola de vínculo 

atual.  
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Quadro 4º – Perfil dos professores da pesquisa 

 

 

Professor (a) Tempo de 
exercício na 

docência 

Tempo de 
atuação na 
escola onde 

trabalha 
atualmente 

Formação 
Inicial 

Pós-graduação Participação em 
cursos ou 

formação sobre 
Educação 
Prisional 

Prof.º Carvalho 
57 anos 

10 anos 04 anos Técnico em 
Contabilidade 
Letras 

Literatura 
Comparada e Leitura 
e Produção de Texto 

Encontro sobre a 
Educação dos 
Apenados 

Prof.º Lima 
34 anos 

09 anos 02 anos Técnico em 
Administração 
História 

 
---------------- 

Encontro sobre a 
Educação dos 
Apenados 

Prof.ª Figueira 
55 anos 

10 anos 04 anos Técnico em 
Contabilidade 
Biologia 

Psicopedagogia e 
têm curso de 
extensão em EJA 

Encontro sobre a 
Educação dos 
Apenados 

Prof.ª Laranjeira 
56 anos 

05 anos 05 anos Técnico em 
Contabilidade 
Pedagogia 

Educação Ambiental 
Sanitária 

Encontro sobre a 
Educação dos 
Apenados 

Prof.ª Oliveira 
59 anos 

15 anos 02 anos  
Magistério 
História 

Educação de Jovens 
e Adultos - EAD em 
curso 

Encontro sobre a 
Educação dos 
Apenados 

 

As informações mostram que os professores têm entre 34 e 60 anos de idade, 

entre 05 e 15 anos de formação acadêmica, entre 02 e 09 anos na atuação como 

docente na Educação Prisional, o que implica dizer que não se trata de professores 

em início da carreira docente, todos já têm um percurso acadêmico relativamente 

longo, como profissionais de educação. Considerando a docência no sistema 

prisional, a maioria tem mais de 02 anos como docente e afirma já ter participado, 

em algum momento, de curso, encontro, seminário em formação da Educação 

Prisional. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA - A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Neste segundo capítulo, vamos discutir os aspectos relativos à construção da 

identidade dos professores e as suas experiências formativas através do exercício 

da docência. 

A partir dos anos 90 buscou-se, por meio da análise das práticas pedagógicas 

e docentes, refletir e discutir os sentidos das mediações pelas quais se opera a (re) 

produção das desigualdades nessas práticas. A partir dessa perspectiva, as 

reflexões advindas das narrativas dos profissionais de educação devem dar a 

perceber que a consciência da formação se inicia com suas próprias biografias e 

com os questionamentos dos registros dessas identidades que convergem e 

implicam diretamente no envolvimento da formação e que precisam ser trabalhadas 

do ponto de vista do “aprendente”, em interações com outras subjetividades 

(JOSSO, 2004). 

Trata-se de uma discussão contemporânea, visto que a maioria dos 

programas de formação limita-se às dimensões técnicas e tecnológicas, 

necessitando, assim, de uma compreensão mais profunda dos processos pelos 

quais as pessoas se formam. De acordo com JOSSO (2004, p.40), 

 

[...] Além da situação de construção da narrativa de formação, 
independentemente dos procedimentos adotados, oferece-se como uma 
experiência formadora em potencial, essencialmente porque o aprendente 
questiona as suas identidades. [...] 

 

Em consonância com a autora, observamos que essas narrativas são marcas 

que a maioria dos professores reconhece em sua vida formativa e nas suas 

experiências intersubjetivas e objetivas, sejam estas culturais, econômicas, sociais, 

educacionais, de gênero, e essas marcas estão registradas de forma clara em suas 

construções identitárias. 

Nessa perspectiva, com o decorrer das aprendizagens formativas ou 

experimentais, a elaboração do saber-fazer, que envolve os conhecimentos 

adquiridos e o domínio dessas aprendizagens, pode tornar-se um processo de 

transformação relevante para este trabalho reflexivo sobre o que se passou e foi 
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observado, percebido e sentido no percurso da construção da sua identidade como 

docente e sua formação acadêmica.  

Assim, a formação acentua os acúmulos dessas experiências e das 

transformações que apresentam e evidenciam, em tensões dialéticas particulares, 

revelando-se em diversas capacidades (JOSSO, 2004, p.43): a capacidade para 

reações programadas com iniciativas de identificação, diferenciação, submissão, 

responsabilização, orientação imitativa de modelos e culturas abertas ao 

desconhecimento. Esse inventário dos referenciais descreve o processo de 

formação e de conhecimento, sob a forma de gêneros do saber-fazer e das práticas 

de conhecimentos que desafiam ao longo da vida. 

Os registros das experiências disponibilizam as sensibilidades particulares e 

de aprendizagens que processam e demonstram o poder transformador das 

narrativas de vida centradas na formação à luz de diferentes papéis desempenhados 

na sua construção e interpretação. JOSSO (2004) afirma que o trabalho com a 

narrativa possibilita a passagem de uma tomada de consciência da formação do 

sujeito para a emergência de um sujeito em formação, possibilitando a reflexão 

crítica sobre o itinerário experimental e existencial. 

Ainda segundo JOSSO (2004), a experiência formadora é um processo de 

formação contínua que explora diversas direções e designa uma prática de 

conhecimento orientado pela observação, pela interpretação, as interações e 

transições, nas quais somos envolvidos no decorrer da nossa construção de 

identidade histórica, que significa formar alguém como sujeito consciente do seu 

saber-fazer, da sua essência, das suas dimensões, de seus atributos e 

responsabilidades em relação ao seu referencial profissional. 

A experiência é como um caminho para o conhecimento, isto é, o 

conhecimento de uma determinada profissão não nasce somente de um conjunto de 

teorias, da leitura de diversos autores, de vários livros ou da participação em cursos, 

por mais importante que sejam, mas nasce também de um conjunto das 

experiências. Sendo assim, as atividades e experiências por si só não formam 

ninguém, mas, articuladas, elas podem se configurar em material de formação. 

Nessa perspectiva, compreendemos que, 

[....] Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós 
próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. 
Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o 
outro ou no transcurso do tempo (LARROSA, 2002, p.25). 
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Dessa perspectiva, podemos dizer que essas transformações podem ter início 

com a valorização das experiências, que são referências para a formação da 

identidade profissional.  Para tanto, o educador necessita formar uma nova 

identidade profissional docente a fim de atender às exigências da população 

envolvida e as demandas sociais emergentes. PIMENTA (1999) ressalta que essa 

identidade não é um dado imutável, mas trata-se de um processo de construção do 

sujeito historicamente situado. Dessa forma, para essa autora, a reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente, a significação social da profissão, a revisão 

constante de seus significados da profissão, o confronto entre as teorias e as 

práticas e a análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes e de novas 

teorias são elementos básicos para a construção da identidade profissional.  

A identidade profissional docente não é fixa tampouco linear, nem imutável 

(SILVA, 2000). Trata-se de processos identitários, como apresentados por NÓVOA 

(1991), construídos historicamente e delineados durante a própria existência do 

sujeito. Nesse sentido, o que nos identifica e nos diferencia decorre de uma 

construção social e cultural, não se encontra no mundo como algo pronto, é 

fabricado, produzido (SILVA, 2000). 

Segundo essa perspectiva, a mobilização dos “saberes da docência” pode ser 

considerada um elemento importante na mediação do processo de construção 

identitária. PIMENTA (1999), tais saberes são formados por três categorias, quais 

sejam, os saberes das experiências, os saberes dos conhecimentos – referentes aos 

da formação específica (matemática, história, artes etc.) – e os saberes 

pedagógicos, aqueles que viabilizam a ação de ensinar. 

Nesse sentido, a escola tem grandes desafios no contexto social em que 

vivemos, entre os quais: possibilitar formação eficiente e a mediação entre as 

tecnologias de comunicação, as informações e os alunos. Em outras palavras, é 

finalidade da escola, nesta sociedade tecnológica e globalizada, possibilitar que os 

alunos trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo 

habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria. Assim, a 

formação de professores devem se apoiar na prática da reflexão e ressignificação 

dos seus conceitos ou, como propõe FREIRE (1992, p.11), 

 

[...] o exercício da educação da esperança, qual seja: “desvelar as 
possibilidades, não importam os obstáculos, para a esperança, sem a qual 
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pouco podemos fazer porque dificilmente lutamos, enquanto 
desesperançados ou desesperados. [...] 

 

Essas práticas docentes possuem elementos importantes, contudo, a prática 

da documentação também é essencial, ou seja, os registros educacionais são 

cruciais para o desenvolvimento eficiente da prática educativa. Assim, a pesquisa 

cumpre um papel de princípio formativo na docência, através de estudos dos 

aspectos que envolvem a educação e pode colaborar, também, para a formação da 

identidade dos professores. 

Nesse sentido, o professor reflexivo estabelece um espaço para as 

investigações, no qual considera a articulação entre a pesquisa e a política de 

formação. NÓVOA (1991) aponta para a importância do triplo movimento sugerido 

por SCHÖN (1997), da reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão 

sobre a reflexão na ação, enquanto constituinte do professor, compreendido como 

profissional autônomo. Desse modo, ele propõe que: 

 

[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexivo, que forneça 
aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é 
também uma identidade profissional. [...] (SCHON, 1997, p.25).  
 

 De acordo com SCHÖN (1997), há de se considerar três processos na 

formação docente: produzir a vida do professor (desenvolvimento pessoal) – implica 

em valorizar seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre suas 

experiências compartilhadas; produzir a profissão docente (desenvolvimento 

profissional) – que implica pensar a formação do professor como um projeto único, 

englobando a formação inicial e a contínua; e produzir a escola (desenvolvimento 

organizacional), o que pressupõe compreender a escola como espaço de trabalho e 

formação.  

Essa perspectiva encontra respaldo nas palavras de FREIRE (2001) quando 

ele afirma: “[...] o importante é que a reflexão seja um instrumento dinamizador entre 

teoria e prática” (FREIRE, 2001, p. 39). Portanto, não significa tão somente pensar e 

refletir faz-se necessário também que essa reflexão conduza o professor a ações 

transformadoras. Nesse sentido, podemos compreender a formação não apenas 

como aprendizagem no sentido cognitivo, posto que ela requer “uma saída de si, um 

passo para outra coisa. [...] Mas, ao mesmo tempo, essa experiência supõe também 
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que algo passa desde o acontecimento para mim, que algo me vem ou me advém” 

(LARROSA, 2011, p.5). Desse modo, a identidade profissional deve ser entendida 

coletivamente e para além da concepção singular. Segundo LÍBANEO (2002), o 

professor, em sua identidade, tem uma especificidade, qual seja a arte de ensinar; e 

a necessidade de ter um momento privilegiado na sua formação inicial, ou seja, 

apreender os conjuntos de conhecimentos, habilidades e elementos essenciais para 

o desenvolvimento da sua função. Esse autor denomina essa especificidade 

profissionalidade e dessa demanda que reflete em duas características, em 

profissionalização e profissionalismo. Esse conceito salienta que a identidade 

profissional do educador se caracteriza no decorrer da sua vivência, no cotidiano 

escolar, em seu processo histórico. Trata-se de perceber essas vivências e extrair 

dessas aprendizagens, a partir desse processo de formação profissional, uma 

concepção mais humana, com consciência política e compromisso técnico para com 

o sujeito “aprendente” que está sendo formado. 

Nesse sentido, para TARDIF (2002, p.228), os professores de profissão 

possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles 

no âmbito de suas tarefas cotidianas. O professor, dadas as circunstâncias do seu 

exercício profissional, interage constantemente com os elementos ou atores 

principais e contextos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

 

2.1 As experiências formativas 

 

 

Essas experiências possibilitam-lhes construir conjuntos de saberes sobre os 

quais orientam suas práticas. É necessário, entretanto, lembrar que esses saberes 

cuja fonte, são suas próprias experiências, são influenciados pela organização 

institucional e que esta, ocasionalmente, contribui por meio de suas ações e normas 

(currículos, programas, planos etc.) para o distanciamento entre os saberes da 

própria experiência enquanto professores e os saberes obtidos em sua formação 

inicial ou continuada. Acerca da formação do professor, SAVIANI (1996) alerta para 

o fato de que o educador é aquele que educa, por consequência precisa saber 

educar, aprender, ser formado e ser educado para ser educador, precisa dominar os 

saberes envolvidos na ação de educar. Nesse sentido, esse autor defende que se 

invertam os termos da questão: “em lugar de os saberes determinarem a formação 
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do educador, é a educação que determina os saberes que entram na formação do 

educador” (SAVIANI, 1996, p.45). 

O processo formativo despertou inquietação que redundaram nesta pesquisa, 

podendo este ser analisado como percurso de constituição de saberes para o 

desenvolvimento das práticas docentes construídas ao longo da carreira. Nesse 

sentido, a formação de professores e as experiências dos professores apresentam 

as marcas da produção intelectual com nova abordagem teórico-metodológica que 

intencional dar voz ao professor a partir da análise de trajetórias, histórias de vida 

em detrimento dos estudos que compreendiam a profissão docente apenas como 

um conjunto de competências e técnicas (NÓVOA, 1997). 

Para LARROSA (2001), a experiência é aquilo que nos passa que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa não o que acontece, ou o que se 

pode tocar. LARROSA (2001) chama atenção para o fato de que, muitas vezes, a 

experiência é confundida com trabalho, alertando assim para o fato de que a 

experiência se torna cada vez mais infrequente, por conta do excesso de trabalho. 

Isto decorre de o sujeito moderno pensar que pode realizar tudo o que lhe é 

proposto, além de estar sempre desejando produzir, modificar ou regular algo e, com 

isso, investir toda a sua existência em fazer coisas. 

Essa movimentação pode afastar o sujeito da experiência e transformá-lo em 

um “tarefeiro”. Ainda segundo o autor, a experiência é a possibilidade de algo 

acontecer para o sujeito e, para que isso ocorra, é preciso se concentrar para refletir 

com calma e, sobretudo, parar para sentir. Argumenta também que é preciso refletir 

sobre o sujeito da experiência; na verdade, é um lugar de possibilidades, onde algo 

pode acontecer. Esse sujeito deve obter uma passividade e, acima de tudo, uma 

disponibilidade, por isso, é um ser passional. Outro componente fundamental que o 

caracteriza é a sua capacidade de transformação. 

O contrário disto é um sujeito definido por seu poder, por seu saber, forte e 

inatingível, um sujeito incapaz de experiência. Os estudos DEWEY (1980), 

apresentam o conceito de experiência como uma ação constante no sujeito, por 

conta da sua interação com as condições que o cercam, enquanto processo de vida. 

No entanto, ressalta que frequentemente as coisas são experiência das, porém 

incompletas. E, nesse caso, para obtermos uma experiência, conforme defesa desse 

autor, é necessário que o material experiência do siga o seu caminho até a 

completude.  
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De acordo com tal concepção, defendida por DEWEY (1980), uma 

experiência se integra a outras, numa ideia de continuum e de interação das 

vivências em um rol de conhecimentos e sentidos que são construídos 

ininterruptamente. Para o pensador existe, portanto, um “continuum experiencial” em 

que uma experiência é distinta das experiências anteriores, porque houve 

atualização, e também por causa das novas experiências que vão ocorrer, porque 

nunca as antigas experiências se repetem na íntegra. O autor ainda assevera que a 

experiência é dinâmica, ao gerar produtos provisórios, os quais vão sempre 

fomentando novas experiências em um processo de atualização que, por sua vez, 

constitui-se em novos movimentos experienciais. Percebe-se, portanto, que os 

princípios de interação e continuidade, em sua indissociabilidade, constituem-se 

como elementos presentes na experiência. O autor também destaca que toda a 

experiência decorre da interação entre o sujeito e algo do mundo vivido, e a sua 

percepção só ocorre se a ação e sua consequência estiverem juntas. 

Na caminhada para compreender a experiência e a sua força na formação do 

sujeito, recorremos aos estudos de DUBET (1994). Ele afirma que o conceito de 

experiência tem sido utilizado para designar as lógicas de ação presentes na 

experiência escolar dos diversos segmentos sociais. O autor, ao reconhecer a 

ambiguidade que pode haver nessa noção de experiência, faz referência a dois 

fenômenos contraditórios. 

O primeiro pode ser considerado como “uma maneira de sentir, de ser 

invadido por um estado emocional suficientemente forte para que o ator deixe de ser 

livre, descobrindo uma subjetividade pessoal” (DUBET, 1994, p.94). Esta 

representação do que é vivido pelo sujeito é ambivalente. Por um lado, ela aparece 

como individual, ou seja, manifestação do ser único e da sua história particular. E, 

por outro, pode ser considerado como a “recobertura” da consciência individual pela 

sociedade. 

Para DUBET (1994 p.95), o segundo fenômeno pode ser a experiência como 

“uma atividade cognitiva, é uma maneira de construir o real e, sobretudo, de o 

'verificar', de experimentá-lo. A experiência constrói os fenômenos a partir das 

categorias do entendimento e da razão”. Segundo o autor, essas categorias são 

sociais, isto é, formas de construção da realidade. Isso permite que a experiência 

não seja considerada uma forma passiva de incorporação do mundo através das 

sensações e emoções, mas uma maneira de construir o mundo. 
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Para este teórico, a experiência só existe aos olhos do indivíduo na medida 

em que ela é reconhecida, partilhada e confirmada pelos outros. A experiência social 

é crítica, pois os indivíduos estão constantemente justificando as suas ações ao 

explicar o que fazem e o porquê de o fazerem. Nessas situações, eles distanciam-se 

de suas experiências e julgam-na a partir de normas mais ou menos latentes, 

mobilizadas para o caso. Uma sociologia da experiência requer que cada indivíduo 

seja considerado “como um intelectual, como um ator capaz de dominar 

conscientemente, pelos menos em certa medida, a sua relação com o mundo” 

(DUBET, 1994, p.107). Tomando as referências apresentadas, percebe-se que é 

fundamental a compreensão do conceito de experiência, uma vez que esta categoria 

é o eixo norteador da questão central desse estudo. 

Nessa perspectiva, pressupõe-se que a experiência dos professores se 

constrói no decorrer da profissão, através das ações e decisões pedagógicas 

tomadas diante de determinadas situações, nas interações com os pares, a partir 

dos contextos em que estão inseridos, constituindo-se assim em um saber interativo. 

É um conhecimento oriundo do cotidiano prático e do meio vivenciado pelo 

aluno/professor que apresenta uma natureza dinâmica e interativa.  

Nesse sentido, a produção de conhecimento precisa estar relacionada 

diretamente com a prática do professor. Os conhecimentos se transformam em 

saberes, destinados à formação científica ou dos professores, a fim de que sejam 

incorporados à prática docente. Assim, podem transformar-se em prática científica e 

em tecnologia de aprendizagem. A articulação entre esses conhecimentos e a 

prática docente se estabelece concretamente através da formação inicial ou 

contínua dos professores. 

O exercício docente requer adquirir toda uma bagagem de conhecimentos, 

não se aprende só na universidade. A formação de professores também depende de 

outras questões, seja da situação cultural em que estão inseridos, da realidade da 

organização escolar e da própria formação adquirida como pessoa. Nesse sentido, a 

valorização das experiências no desenvolvimento da prática docente como parte da 

formação favorece, nos professores, a reflexão sobre os percursos profissionais e 

sobre a articulação dos saberes nas instâncias profissional e pessoal. 

A experiência é considerada por FOUCAULT (2000) uma implicação possível 

de o sujeito escrever a sua própria história e a de todos. Por isso, é também uma 

experiência histórica, mas também de si. É histórica porque não se restringe apenas 
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a narrar o que o sujeito diz, nem a imaginar suas construções subjetivas. Sem 

desprezar os contextos, a experiência de si ocupa-se em saber sobre as diferentes 

experiências das pessoas, constituídas a partir de três aspectos da moderna 

humanidade, a saber: o homem como sujeito do conhecimento, como sujeito social e 

jurídico e como sujeito ético. 

A experiência se ocupa das sensações ou das significações do homem e de 

como decorre da forma como a sociedade se impôs sobre ele. Contudo, interessa 

situar a experiência, considerando, necessariamente, como os sujeitos ocupam 

(desejam e resistem) seus lugares no jogo da verdade, nas relações de poder e nas 

formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros. 

Trata-se de uma atitude, um comportamento. Para Foucault (2000), a 

experiência é um comportamento, uma forma de pensar, uma espécie de ethos 

grego, segundo o qual o sujeito só ascende à verdade pelo conhecimento. Do ponto 

de vista do jogo da verdade ou do “sujeito do conhecimento”, a loucura, a morte e o 

crime foram experiências privilegiadas nos seus estudos, os quais visavam saber 

como essas (nossas) experiências se transformaram em conhecimento, 

entrelaçadas à trama poder/saber. A experiência é sempre a experiência de si, mas 

também é histórica, isto é, 

 

[...] Deve ser considerada não certamente como uma teoria, uma doutrina, 
nem mesmo como um corpo permanente de saber que se acumula; é 
preciso concebê-la como uma atitude, um ethos, uma vida filosófica em que 
a crítica do que somos é simultaneamente análise histórica dos limites que 
nos são colocados e prova de sua ultrapassagem possível (FOUCAULT, 
2000, p. 351). 

 

A experiência está associada às possibilidades de ação do sujeito ao se 

relacionar com o estabelecido, com o desejado, com o improvável, com o provável e 

com o permitido. Nesse sentido, a experiência é a própria atuação do sujeito diante 

das verdades (do conhecimento) e das imposições de governo (dos poderes), mas 

também do governo de si mesmo (trabalho ético).  

Por conseguinte, a experiência de “si” não deve ser entendida apenas como 

algo do campo psicológico, e sim do campo genealógico, inscrito nas relações de 

saber, de poder e de governo de si, na forma como o indivíduo se transforma em 

sujeito da verdade, do poder e da ética. O que está em questão é como o sujeito 
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transforma certas experiências num jogo complexo de relações consigo mesmo, com 

a verdade, com o poder e com os outros. 

No caso da docência, podemos ainda perguntar quais são e como se 

instituem as experiências docentes e, por conseguinte, como se delimitaram 

enquanto atitude.  A experiência de si, nesse caso, é a complexidade discursiva 

diante das formas como nos apropriamos das verdades existentes, como impomos a 

nós mesmos algo dessas verdades até o limite de nossa crença ou vontade. E é 

assim que, segundo Foucault (2000), somos convocados a escrever a história e a 

história de nós mesmos. 

 

2.1.1 Formação Inicial e Continuada  

  
            Neste sentido, a formação inicial e continuada nos últimos anos tem 

avançado e repensado o fazer docente. De acordo com IMBERNÓN (2000, p.43), o 

autor faz uma distinção entre os conceitos de formação e desenvolvimento, de 

forma a negar uma sinonímia e alerta, ademais, para “o perigo de confundir termos 

e conceitos em tudo o que se refere à formação do professor”. 

           Partindo dessas ideias iniciais, o autor considera a formação importante 

para o profissional da educação, que é até necessária. Lembra, todavia, que a 

formação é elemento para o desenvolvimento profissional, mas não é o único, pois 

há outros fatores, como salário, a demanda do mercado de trabalho, o clima de 

trabalho nas escolas em que atua a promoção na profissão, às estruturas 

hierárquicas, a carreira docente, desaguando na formação permanente do 

professor. 

             Com essas considerações, é possível que o professor, embora obtenha 

uma excelente formação, poderá não adquirir o desenvolvimento pleno de sua 

profissão, por não lhe terem sido dispostos os fatores norteadores para a 

constituição plena desse desenvolvimento, conforme já explicitado. 

             Segundo o autor, “o professor precisa de novos sistemas de trabalho e de 

novas aprendizagens para exercer sua profissão” (IMBERNÓN, 2000, p.45), de 

forma a não ser mais possível o trabalho quase isolado, em que cada um faça 

conforme o seu próprio entendimento e deixe o resto como está. Para as novas 

perspectivas da sala de aula, requer-se um desenvolvimento voltado para a 

coletividade na escola, o que abrange a todos os funcionários, seja da área 



40 
 

administrativa, seja do corpo docente: visão holística em razão da participação dos 

vários componentes da escola. 

            O ponto crucial considerado diz respeito à conscientização do professor 

frente às mudanças das antigas concepções de formação, às novas diretrizes já 

vivenciadas e experimentadas pela coletividade escolar.  Para IMBERNÓN (2000, 

p. 11), 

[...] a formação do professorado teve avanços muito importantes como, por 

exemplo, a crítica rigorosa à racionalidade técnico-formativa, uma análise 

dos modelos de formação, a crítica à organização da formação continuada, 

a análise da modalidade que provocam maior ou menor mudança, a 

formação próxima às instituições educativas [...]. 

 

Diante dessa análise do autor, percebemos que a formação inicial e 

continuada do professor são condições para o desempenho das atividades inerentes 

à função de ensinar, lecionar e educar, são requisitos inerentes à aquisição plena da 

profissionalização do professor. A primeira denota um limiar em decorrência do que 

já está definido nas políticas de educação, enquanto a segunda requer um 

procedimento constante e duradouro de aquisição de novas roupagens mediante a 

inserção de novos modelos de atuação em face das necessidades ensejadas pela 

transformação social. 

Os antigos paradigmas da formação continuada do professor tinham para 

com esses uma visão mecanizada sobre a sua função, daí a existência de termos 

como treinamento, capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento. Todas essas 

palavras, em sua íntima natureza, voltavam-se para a atividade do professor, não 

para a pessoa desse profissional de ensino. Tais expressões, conforme BARROS 

(2003, p. 23), 

[...] não permitiam a construção da autonomia intelectual dos professores, 

tomando como referência as propostas de formação continuada, elaboradas 

previamente.  

  

            Atualmente, tem-se a expressão formação continuada, como novo 

paradigma da formação do professor. Envolve a visão macro da permanente 

formação do professor. Importa para esse a participação constante nas decisões 

da escola, de sua conscientização em face de sua pessoa enquanto profissional e 

enquanto cidadão (ã) inserido (a) em um contexto social. É a sociedade que, 

enquanto precisa do profissional preparado, ao mesmo tempo cobra dele a 
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preparação de que faz rogo. É preciso, então, conhecer as diferentes necessidades 

dessa sociedade, se o professor quiser sempre fazer parte dela.  

             De acordo CANDAU (1997, p.45), os conceitos sintetizados na elaboração 

de suas três teses: a escola: lócus da formação continuada; a valorização do saber 

docente e o ciclo de vida dos professores. 

Primeira tese considera a escola como espaço principal da formação do 

professor. O que implica refletir e interagir sobre sua condição de profissional da 

educação. Para que ele se dê, é importante que essa prática seja uma prática 

reflexiva, capaz de identificar os problemas, de resolvê-los, e cada vez as pesquisas 

são mais confluentes, que seja uma prática coletiva construída por grupos de 

professores ou por todo o corpo docente da instituição escolar.  

    No desenvolvimento da segunda tese leva em conta que o professor, pela 

própria essência e natureza de sua profissão, está preparado para executar sua 

própria formação continuada. Daí importar ter-se em consideração que seus 

saberes, suas experiências e práticas são relevantes: a falada cultura docente em 

ação. É importante considerar o revés, isto é, ter o professor como pesquisador, 

que, em face de sua atividade, propõe ações diante da constante e rotativa 

mudança dos contextos sociais. 

           E a terceira tese revelar o ciclo de vida dos professores, que retrata como 

fundamental objetivo vê-los como profissionais que passam por momentos 

diferenciados ao longo de sua carreira. Assim, convém observar que, de acordo 

com BARROS (2003, p.28), 

 
[..] não podemos tratar um professor que possui ampla experiência 
profissional da mesma forma que um professor iniciante ou um professor 
que está próximo da aposentadoria[..]. 

 

           E, durante esse processo, tantas vezes são percebidas mudanças no 

comportamento do professor, ao longo de seu labor, seja por uma motivação 

pessoal, seja por um estímulo externo. Vista a relevância dessa assertiva, convém 

desvincular-se dos chamados “modelos prontos e homogêneos”, pois esses 

propõem, em seu conteúdo, a existência de um único momento na vida do 

professor: aquele momento em que o professor se encontra diante do quadro-

negro, com o giz, falando para seus alunos. Não importa, portanto, a pessoa do 

professor (o que pressupõe enxergá-lo como partícipe de um processo de ensino e 
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aprendizagem em etapas diferenciadas em sua vida), mas a atividade 

desempenhada. 

             E considerando a formação inicial e continuada para os professores que 

atendem a escola prisional encontramos diversas experiências no cenário nacional, 

a exemplo da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp que 

realiza, desde 2007, uma inovadora experiência de desenvolvimento acadêmico 

dos futuros pedagogos, uma unidade curricular  denominada ‘Práticas Pedagógicas 

Programadas (PPP), que foi desenvolvida com o intuito de proporcionar ao 

profissional um espaço de aprendizagem que leve em consideração a diversidade 

de trajetórias profissionais, uma vez que processos educativos planejados também 

ocorrem em espaços não escolares.  

    O grupo de estudo na área de formação inicial e continuada com 

profissionais da educação que lecionam com pessoas privadas de liberdade, 

iniciaram uma pesquisa desde 2008 na Fundação Centro de Atendimento Sócio 

Educativo ao Adolescente (Fundação Casa), instituição do Governo do Estado de 

São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. A 

princípio, interessavam o acompanhamento e a discussão de como as aulas eram 

organizadas, tendo em vista a vinculação desta Fundação às escolas da rede 

estadual paulista, bem como a atuação da própria Fundação Casa nesse processo. 

 A formação dos professores que atendem as prisões, as especificidades do 

trabalho realizado ali, em condições diferentes daquelas a que estavam 

habitualmente acostumadas, estranhavam a persistência da forma escolar em uma 

instituição que não era a escola. Ademais, conseguiram refletir sobre questões 

relacionadas ao processo educativo, como a seleção de conteúdo, a metodologia de 

ensino, a avaliação e o sentido daquela experiência de educação escolar para os 

presos.  

 E segundo as análises perceberam que a transferência de responsabilidade 

pela educação nas prisões às secretarias estaduais e municipais de educação 

desencadeou ações de formação em serviço para dar conta de problemas 

relacionados ao treinamento inicial, bem como das especificidades que envolvem o 

trabalho docente no ambiente prisional.  

No estado do Paraná, são oferecidos aos professores que atuam no sistema 

prisional cursos ministrados pela Escola de Educação em Direitos Humanos do 
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Paraná (ESEDH) e pela Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR), por meio de 

palestras, grupos de estudos, seminários e cursos de curta ou longa duração.  

Em Santa Catarina, cabe à secretaria de educação realizar cursos de 

“Educação em Prisões”, com palestras, aulas expositivas, leitura de textos, debates, 

estudos de grupo e oficinas pedagógicas.  

No Ceará, que até 2010 não informava a presença de professores no sistema 

prisional, os docentes são selecionados e encaminhados a um curso de 

especialização, com vistas à atuação nos presídios.  

Em Mato Grosso prevê, em seu plano estadual de educação nas prisões, que 

as ações de formação continuada de docentes para atuação em prisões devem ser 

organizadas pela Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos, vinculada à 

Secretaria de Educação, e acompanhadas pelos formadores do Centro de Formação 

e Atualização dos Profissionais de Educação do Mato Grosso (CEFAPROS). 

No estado da Bahia, os Núcleos Regionais de Educação e Secretarias 

Municipais realizam a formação continuada dos professores que atendem as salas 

de aulas do sistema prisional, seminários, encontros e conferências para dialogar a 

realidade escolar dos presídios. 

Entretanto, não podemos ignorar a importância desse tipo de ação diante das 

poucas iniciativas das universidades públicas e privadas no cenário nacional, que 

ainda não sensibilizam para o importante papel de formar quadros para atuação em 

ambientes diversificados, como é o caso de presídios. Também não é demais 

lembrar que a ausência de políticas públicas específicas e de planos de carreira e 

incentivos adequados, associados às condições de trabalho, tem relegado a 

docência em estabelecimentos penais e em outras instituições de privação de 

liberdade a jovens professores em início de carreira, muitos admitidos por meio de 

contratos temporários, para os quais tais ambientes são apresentados como a única 

alternativa possível de exercício profissional na esfera pública. 
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2.2 Análises documentais da Educação de Jovens e Adultos 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA tem sua essência vinculada à 

educação popular, tendo sido compreendida, por muito tempo, como uma ação 

destinada a determinados movimentos sociais e associada a intervenções 

educativas advindas de ações políticas e projetos de temporalidade definida. É 

necessário, portanto, compreender a complexidade acerca de seu campo 

epistemológico, a fim de apresentar a viabilidade de seus paradigmas pedagógicos, 

que se apresentam, na atualidade, como estratégias para a sua constituição.  

Observando o amparo legal (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996, BRASIL, 2000a, 

BRASIL, 2000b – Plano Nacional de Educação), além das orientações contidas nos 

textos preparatórios e finais da VI Conferência Internacional para a Educação de 

Jovens e Adultos, ou Marco de Belém (BRASIL, 2008b; UNESCO, 2010), 

especialmente acerca das necessárias de políticas públicas para a EJA na 

atualidade, reflete-se sobre quais conceitos embasaram a sua gestão até os dias de 

hoje.   Outro marco legal nacional assegura o direito fundamental à educação, trata-

se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº. 9394/96, 

que nos Art. 1º e 2º enfatiza esse direito, independentemente do limite de idade:  

 

Art. 1º- A educação abrange processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  
Art. 2º- A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Foi com a atual LDBEN (1996) que a EJA conquistou o status de modalidade 

de ensino integrante da educação básica, possuidora de características próprias. O 

seu reconhecimento como direito, de acordo com CUNHA e SILVA (2010, p. 47-48), 

ainda passa por algumas contradições: 

 

[...] Há reconhecimento da EJA em lei, mas essa modalidade de educação 
permanece na marginalidade, no que diz respeito às obrigações 
governamentais. A educação de pessoas jovens e adultas precisa ser 
tratada concretamente como um direito, tendo uma política de indução à 
demanda de milhares de sujeitos analfabetos e mais, agregando-se aí um 
outro contingente [...] que não concluiu o Ensino Fundamental [...]. 
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Ao tempo em que se analisa que, se o aluno-trabalhador era o principal 

destinatário da ação pedagógica da EJA, atualmente, esse segmento escolar 

recebe, prioritariamente, os jovens que são excluídos, cada vez mais cedo, do 

chamado sistema regular de ensino. Alunos cujas aspirações sociais se encontram, 

muitas vezes, permeadas por concepções subjetivas a respeito da EJA, concepções 

cujos sentidos compreendem “aceleração de estudos” “compensação do tempo 

perdido” e/ou “promoção escolar breve e facilitada”.   

Nos anos de 2009, quando houve a realização da IV Conferência 

Internacional de Educação de Jovens e Adultos - CONFINTEA, buscava-se 

consolidar a chamada Política Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, 

capaz de garantir princípios para alfabetização e aprendizagem ao logo da vida, 

facilitando a equidade, a participação e a inclusão desses jovens e, acima de tudo, o 

enfrentamento dos desafios contemporâneos de ordem cultural, econômica e social.  

Várias foram concepções em torno da constituição da EJA desde o seu início, 

na década de 40, até a atualidade, momento em que vivenciamos todas as 

perplexidades, desafios e incertezas que o acompanham. Como exemplo disso, 

mencionamos as novas tecnologias, que revolucionaram as formas de comunicação, 

mas que convivem com índices alarmantes de analfabetismo absoluto e funcional 

que atingem uma enorme parcela da população brasileira.  

Afirma-se, assim, que parte do contingente de alunos excluídos do sistema 

formal de ensino irá se deparar, em algum momento, com a necessidade de realizar 

uma escolaridade tardia, seja na adolescência ainda ou em idade adulta e, para 

tanto, deverá procurar as salas de aula da EJA ou do ensino noturno, anteriormente 

dedicado ao estudante trabalhador. Nesse sentido, a educação “é compreendida 

como um direito em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros 

direitos” (BRASIL, 2006, p.18). 

Desse contingente, a maioria está concentrada nas regiões Norte e Nordeste 

do País, sendo só no estado da Bahia, em 1997, segundo dados coletados pela 

Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD), de uma população absoluta de 

12.743.601 habitantes, 66,6% concentravam-se na faixa etária entre 15 anos ou 

mais. Do total de pessoas nessa faixa etária, 26,9% eram analfabetas, ou seja, 

2.281.539 não estavam alfabetizados (BRASIL, 1998) Esses dados expressam a 

quantidade de pessoas que, em 1997, demandavam por uma educação que 
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considerasse as características e necessidades dos jovens e adultos analfabetos no 

estado da Bahia.  

 Os dados mais recentes descritos por Freire (2014, p.36) enfatizam os dados 

estatísticos do PNAD (2012), indicando que o índice de analfabetos “[...] Em 2011, 

era de 8,6%. Chegou a 8,7% em 2012”. Além do alto percentual, para uma das 

maiores economias do mundo, ficou, ainda, “mais longe de cumprir a meta firmada 

na ONU de 6,7% até 2015”. O que justifica os escritos de GADOTTI (2013) quando 

adverte que reconhece a melhoria da educação no Brasil nos últimos anos, mas que 

não compreende porque a taxa de analfabetismo está praticamente estagnada. Para 

esse autor, “A Educação, independentemente da idade, é um direito social humano. 

[...] O analfabetismo de jovens e adultos é uma deformação social inaceitável, 

produzida pela desigualdade econômica, social e cultural” (GADOTTI, 2013, p.19).  

Em adequar os princípios educacionais às políticas econômicas neoliberais, 

as quais direcionaram a aprovação da Lei Federal 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), assim como da Lei Federal 9.424/96 (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

Fundef). O exemplo disso, segundo SALES (2001, p. 17), para a liberação de 

recursos, o FUNDEF considerava somente: 

 

[...] O número de alunos matriculados no Ensino Fundamental regular (1ª a 
8ª séries), excluindo os alunos matriculados em outras modalidades de 
ensino como: Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Médio e 
Educação de pessoas Jovens, Adultos e Idosos - EJA. Ou seja, dentre 
outras modalidades, o FUNDEF excluiu, para fins de financiamento, o 
Ensino Supletivo [...].  

 

Por isso, vale a pena analisar se um elemento em especial não torna estes 

dados mais graves. A aprendizagem desenvolvida para estes se realiza a partir de 

uma opção pedagógica e curricular distante da identidade cultural deste público a 

que se destina. No espaço sociocultural, o papel da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) constitui-se em uma tentativa de conferir o acesso à escolarização a quem 

não teve ainda essa oportunidade, contudo esta não se realiza como ação social 

que preza pela manutenção dessas pessoas na escola. Talvez, tal situação se 

justifique pelo fato de os professores concluírem seus cursos de graduação em nível 

superior, mas nessa formação inicial não receberem nenhuma informação a respeito 

dessa modalidade de ensino da educação básica, nem orientação para lidar com ela 
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em sala de aula (ALMEIDA, 2012). Por isso, indica como aspecto fundamental para 

a constituição desse conceito a compreensão do sujeito que busca a EJA como 

processo de escolarização, ser um sujeito participante ativo do processo a se 

desenvolver em sala de aula, essa representatividade social difundida ao seu 

respeito como “analfabeto”. Para SCHWARTZ (2012 apud FREIRE 1998, p.24), o 

termo alfabetizado está além de ler e escrever, 

 

[...] está associado à leitura de mundo, já que a linguagem e realidade estão 
entrelaçadas, pois a compreensão de texto demanda a percepção das 
relações existentes entre o escrito e o contexto. Sendo assim, é possível 
compreender por que “apenas” a habilidade da codificar e decodificar um 
sistema arbitrário não é suficiente para atender a complexidade de conceito 
de alfabetizado [...]. 

 

Nesse sentido, pode-se não dominar o sistema alfabético, mas é detentor de 

uma gama de conhecimentos que lhe outorga o direito de participar como 

contribuinte do processo de letramento múltiplo, necessário ao mundo dos 

alfabetizados e letrados na atualidade. Segundo DI PIERRO & GALVÃO (2007), 

 

[...] Esta pessoa não necessita mais de facilitadores ou programas 
temporários para seguir aprendendo a ler e escrever. A partir do que sabe 
pode continuar lendo e escrevendo sozinha, com propósito e com sentido, 
utilizando e aperfeiçoando suas habilidades para expressar-se e comunicar-
se, o que é a base mesma da aprendizagem ao largo da vida [...]. 

 

Essa aprendizagem ao longo da vida pode apontar para a diversidade 

sociocultural, geracional e cognitiva, que são características peculiares à EJA na 

atualidade, e implica a consciência do perfil diferenciado do sujeito para o qual se 

destina essa ação educativa, bem como da organização curricular e, 

consequentemente, de sua condução pedagógica. Não interessa o nível de 

escolarização com o qual se esteja lidando profissionalmente na EJA, o objetivo a se 

alcançar é sempre a qualificação permanente da pessoa com a qual se interage 

nesse processo (UNESCO, 2010). 

 Não deve ser objetivo da EJA garantir, unicamente, o acesso à escolarização 

já tardia, mas a permanência escolar com reflexos na qualificação da pessoa 

envolvida nesse processo. Assim, há que se considerar sua especificidade própria, 

marcada pela diversidade que a caracteriza (BRASIL, 1988, 1996, 2000). O que se 

requer da escola é a capacidade de inovar e de adequar-se às circunstâncias 

diversas e até mesmo adversas socialmente, na medida em que poderá, inclusive, 
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se contrapor ao status quo (SOARES, 2005). É preciso haver uma ação educacional 

cujo foco deva ser a integração do ensino com a vida, conhecimento e ética, reflexão 

e ação numa visão holística e reflexiva da própria realidade (AGUADO, 2003; 

FREIRE, 2010).  Deve-se educar para ajudar uma pessoa a interagir com a sua 

identidade cultural e com os outros, em todas as dimensões da vida, encontrando 

seu caminho intelectual, emocional, profissional, caminho com o qual se realize e 

contribua para modificar a sociedade da qual faz parte (ALMEIDA, 2012). Assim 

como afirmam DI PIERRO, JOIA E RIBEIRO (2005, p. 45), 

 

[...] A Educação de Jovens e Adultos é um campo de práticas e reflexão que 
inevitavelmente transborda os limites da escolarização em sentido estrito. 
Primeiramente, porque abarca processos formativos diversos, onde podem 
ser incluídas iniciativas visando à qualificação profissional, o 
desenvolvimento comunitário, à formação política e um sem número de 
questões culturais pautadas em outros espaços que não o escolar. [...]  

 

É certo que neste país o público-alvo da EJA se distribui socialmente, de 

forma mais aguda, entre os pobres dos grupos de idade mais elevada, entre os 

negros e, em nível especial, entre as pessoas que vivem nas zonas rurais e no 

Nordeste. Para esses, os investimentos e as investidas precisam assumir a ousadia 

de inovar, a fim de incluir práticas de leitura e escrita incisivas que devem 

subscrever-se na sala de aula enfaticamente. Por isso, faz-se premente a 

elaboração de práticas educativas capazes de aproximarem o público-alvo da EJA 

da leitura e da escrita, com a finalidade específica de contribuir para a inclusão 

desses jovens no mundo da cultura escrita, sem reforçar nestes estigmas e 

preconceitos (DI PIERRO & GALVÃO, 2007).   

Assim, a perspectiva é enxergar a própria face e as forças vitais necessárias 

para a mudança da condição desses sujeitos, atribuindo valor à promoção escolar, à 

permanência na escola, ao desenvolvimento da aprendizagem significativa e à 

promoção da qualidade do ensino que o sistema oferece. Promover a EJA, hoje, é 

reconhecer o desafio a se empreender, de modo que, por meio dessa ação 

educativa, seja possível promover o diálogo efetivo entre os vários campos do saber, 

sejam acadêmicos ou mesmo aqueles vinculados à vida em sociedade, como os 

conhecimentos advindos do campo do trabalho, da saúde, do convívio com o meio 

ambiente, da cultura, da comunicação, entre outros aspectos ou assim definida: 
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[...] A educação de adultos engloba todo processo de aprendizagem, formal 
ou informal, em que pessoas consideradas adultas pela sociedade 
desenvolvem suas capacidades, enriquecem seu conhecimento e 
aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, ou as redirecionam, 
para atender suas necessidades e as de sua sociedade [...] (UNESCO, 
2010). 

 

Nesse contexto especial de escolarização, indica-se a aprendizagem de 

conteúdos vivos, concretos e significativos como já os indicara Freire (1979), 

enquanto fio condutor para uma educação libertadora, a partir da qual é inadmissível 

a prática metodológica da “educação bancária”, composta por pautas previamente 

estruturadas, compostas de exercícios mecânicos para posterior verificação da 

aprendizagem, medindo o que foi aprendido ou apreendido. Alertara Freire (1979) 

para a condução de um olhar de preocupação sobre o tema, hoje ressignificado por 

outros dizeres, como a necessidade de se refletir sobre a construção, aplicação e 

avaliação de uma metodologia específica, para uma educação imersa nos princípios 

da “politicidade, dialogicidade e criticidade” já definidos anteriormente pelo mestre e 

definidas por Arroyo (apud SOARES et al., 2005, p.44) como: 

 

[...] Superação de estruturas e lógicas seletivas, hierárquicas, rígidas, 
gradeadas e disciplinares de organizar e gerir o direito ao conhecimento e à 
cultura é uma das áreas de inovações tidas como inadiáveis. Nesse quadro 
de revisão institucional dos sistemas escolares, torna-se uma exigência 
buscar outros parâmetros para reconstruir a história da EJA [...]. 

 

Nesse sentido, para poder admitir uma nova concepção para a EJA, é 

necessário contrapor-se ao engessamento dos sistemas escolares que, em geral, 

apresentam, nessa modalidade de ensino, certo distanciamento dos universos 

culturais do seu entorno, fazendo reproduzir uma prática que tende a contribuir com 

a forma hegemônica dos currículos, reconhecida pela escola convencional. Muitos 

dos currículos adotados pela EJA distanciam-se das necessidades educativas dos 

adultos sem escolarização, assim como da crescente massa jovem urbana que, em 

função da dinâmica escolar do Brasil e das pressões oriundas do mundo do 

trabalho, buscam a EJA. Por conseguinte, essa modalidade não atende de forma 

satisfatória àqueles que a procuram porque, estando ela ainda concebida sob o 

estigma da “aceleração de estudos”, esquece-se daquilo que essas pessoas trazem 

consigo: uma herança arraigada na cultura rural desvalorizada, negada ou apagada 

pela escola, que nada de popular consegue expressar (GALVÃO & DI PIERRO, 

2007). 
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Todavia, entendendo-a como ação específica e diferenciada para o devido 

atendimento ao público-alvo a que se destina, essa concepção guiará as políticas 

públicas para a EJA fazendo parte da ampliação de seus horizontes, das situações 

de aprendizado por que passam ao longo da vida (BRASIL, 2008b). Cabe ressaltar 

ainda que, como modalidade da Educação Básica, a nova LDB 9394/96 prevê: 

 

[...] A educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na 
idade própria. Cabe aos sistemas de ensino assegurar gratuitamente aos 
jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos 
e exames [...]. 

 

Assim, além de viabilizar e estimular o acesso à escolarização desses jovens 

e adultos que buscam tardiamente a escola, deve especialmente preocupar-se com 

a sua organização curricular, a fim de que se cumpra a obrigação atribuída ao poder 

público com “a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si” (BRASIL, 1996, p.22).  

Considerando ainda que a LDB está completando 20 anos de vigência e que 

já recebeu, particularmente em relação à Educação Básica, uma série de alterações 

significativas – como a obrigatoriedade do respeito à diversidade cultural e religiosa 

do Brasil –, outras leis já lhe promoveram significativas modificações, o que se 

exemplifica com o Parecer CNE/CEB (07/2010) que julga “oportuno e necessário 

considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando 

recuperar, para a função social da Educação Básica, a sua centralidade, que é o 

estudante”. Assim, entende-se que educar exige cuidado e isso quer dizer uma 

propensa indicação para o intercultural.  

De acordo com a atual LDB, conteúdos, metodologias e formas de avaliação 

devem ser organizados de tal forma que o educando possa demonstrar habilidades 

e competências para dar prosseguimento aos respectivos estudos. Essa orientação 

é enriquecida pela orientação para que se contemple o aspecto intercultural 

(UNESCO, 1997; 2010). Nessa concepção, a partir de um eixo temático, como uma 

“rede de conhecimento e de aprendizagem”, expressa-se por meio de planejamento 

sistemático e integrado a disposição para o diálogo entre os componentes 

curriculares, porque todo conhecimento é cultural. Assim, dá-se o diálogo de uma 
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cultura com outra cultura de tempo diferente, de local diferente, de etnia diferente, de 

pontos de vista diferentes.  

Segundo AGUADO (2003, p.25), recolhe-se a orientação para uma nova 

prática pedagógica capaz de desenvolver e 

 

[...] situar as variáveis culturais no centro de toda reflexão sobre a 
educação. Assumir um enfoque diferencial, que questiona visões restritivas 
e marginalizantes para a definição de grupos e indivíduos, em função de 
suas características culturais. Propõe-se ajudar a ‘desconstruir’ as visões 
fundamentalistas da identidade, da cultura; a lutar contra a percepção 
etnocêntrica do outro, que leva a encerrá-lo numa representação de 
caricatura [...]. 

 

A EJA e seus principais fundamentos, na atualidade, geram uma forma 

cultural de conhecer e fazer EJA, talvez mais aproximada do que preconiza a 

literatura especializada a esse respeito. Efetivamente, sabe-se que, face à 

complexidade que envolve o tema, não se pode prescindir da sua natureza política, 

terreno pelo qual passam todas as decisões importantes em questão de poder. 

Quem pode modificar alguma situação? Que poder lhe é atribuído? A quem 

interessa o poder que a competência da leitura e da escrita confere?  

Anseia-se, por fim, alcançar a possibilidade de desconstruir o atual “mundo da 

escola” destinado a esse público, marcado por percepções nascidas de estereótipos, 

tais como déficits cognitivos marcados por expressões como: “não está pronto para 

aprender”; “não consegue aprender” etc. Por fim, acredita-se que seja determinante 

para estabelecer inovações nesse universo escolar e um novo perfil para a formação 

docente inicial e continuada, a fim de que surjam antídotos em potencial úteis para 

esse viés de percepção distorcida acerca da EJA dentro do contexto da educação 

básica.  

 Para tanto, defende-se a presença dos vieses interdisciplinares 

desencadeados a partir da leitura de um texto como ponto de partida e de chegada 

de toda ação educativa, vivenciando uma proposta que permite ao aluno analisar os 

problemas, as situações e os acontecimentos, a partir de um determinado contexto e 

em sua globalidade, utilizando-se, para isso, dos conhecimentos presentes nas 

diversas disciplinas ou componentes curriculares, cujos saberes são partilhados e 

reconhecidos a partir de sua experiência cultural. 

 Assim, recolhe-se de ALMEIDA (2012) a orientação para o processo de 

formação docente para EJA, a favorecer a existência de um elo significativo entre os 
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interlocutores em sala de aula através da prática da leitura, a promover um 

movimento contracorrente em relação ao que se estabelece como hegemonia 

cultural, a exemplo da supremacia atribuída à variante linguística denominada 

padrão.  

E, por um olhar voltado especificamente para a EJA, defende-se uma ação 

educativa para discutir essa e outras questões sociais a partir da leitura e da escrita 

– tomadas como prioridade e determinantes para a inserção no contexto de luta por 

justiça social. Ainda que não seja essa uma questão propriamente nova, somente 

nas últimas décadas, a formação docente a partir desse enfoque tem se identificado 

como uma necessidade para o contexto educacional brasileiro, ganhando uma 

dimensão cultural mais ampla (CANDAU e MOREIRA, 2008). E, na ampliação desse 

conceito, sob o enfoque intercultural, sugere-se o desenvolvimento do profissional 

docente pelo viés da competência intercultural ou capacidade para o convívio com a 

alteridade em espaços socioculturais caracterizados pela diversidade, a exemplo do 

escolar da EJA (ALMEIDA, 2012).  

No contexto da formação profissional do educador de adultos, são 

apresentados dois aspectos, a consciência ingênua e a consciência crítica. Para 

Pinto (1997, p. 59), 

 

[...] a consciência ingênua é sempre nociva, pois engendra as mais 
equivocadas ideias, que se traduzem em ações e juízos que não coincidem 
com a essência do processo real [...]. [...]A educação como transferência de 
um conhecimento finito. Esta ingenuidade se refere à noção de conteúdo e 
forma da educação. Supõe que o professor é apenas o transmissor de uma 
mensagem definitivamente escrita, de um conjunto de noções, de acordo 
com determinado método, e que essa mensagem não se modifica com as 
condições de tempo e lugar, com os interesses do educador e com o 
mesmo ato de ser transmitida [...]. 

 

Já a consciência crítica é o oposto, pois compreende que o educador é 

participante das influências sociais. Esses fenômenos acontecem mutuamente nos 

espaços culturais, educativos, econômicos e em todas as esferas sociais nas quais 

esse educador está inserido e remetem à pergunta, de acordo com PINTO (1997, p. 

107): Quem educa o educador? Quem forma o educador? Na consciência ingênua, 

essas perguntas teriam uma resposta óbvia, qual seja: outro educador, mas seria 

uma resposta de caráter de cadeia regressiva dentro de uma simples petição sem 

valor lógico. Para esse autor, a sociedade sempre delega uma 
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[...] resposta correta [que] é a que mostra o papel da sociedade como 
educadora do educador. Em última análise, é sempre a sociedade que 
adota a concepção que cada educador tem do seu papel, do modo de 
executá-lo, das finalidades de sua ação, tudo isso de acordo com a posição 
que o próprio educador ocupa na sociedade. A noção de posição está 
tomada aqui no sentido histórico-dialético amplo e indica, por isso, não só 
os fundamentos materiais da realidade social do educador, mas igualmente, 
o conjunto de suas ideias em todos os termos e muito particularmente o da 
própria educação [...] (PINTO, 1997, p.108). 

 

De acordo com essa reflexão sobre a formação do educador da EJA, a 

sociedade é a fonte de aprendizagem que pode ter influência direta e indireta dos 

meios naturais humanos, entre os quais se encontra o homem; esses elementos 

fundamentais dos estímulos e desafios são enfrentados cotidianamente e, com ação 

do tempo e da história, os conteúdos são modificados de acordo com os interesses 

de cada época da sociedade. Além disso, em épocas de aceleração do processo 

social, observar, frequentemente e com plena nitidez, o descompasso entre a 

consciência (respectiva formação profissional) do educador e os acontecimentos 

sociais (PINTO, 1997).  

Observamos que a história recente já nos deu lições das quais não podemos 

esquecer. É preciso investir mais na Educação de Jovens e Adultos. É o que 

recomendou a UNESCO, na Conferência de Hamburgo (1997), enfatizando o direito 

do educador de ter uma formação específica para essa modalidade. É 

responsabilidade do Estado, diante da educação da EJA, fortalecer a sociedade civil 

e a cidadania, integrar e reconceituar a EJA como processo permanente de 

aprendizagem de adultos. 

É uma humilhação para um adulto ter que estudar como se fosse criança, 

renunciando a tudo que a vida lhe ensinou. É preciso respeitar o aluno adulto, 

utilizando uma metodologia apropriada. Esses alunos já foram desrespeitados e 

negados ao longo do processo histórico da educação do Brasil ao seu direito, a uma 

educação e uma metodologia que firmava o direito a sua identidade, a seu saber, 

sua cultura e sua história.  

 

2.3 Educação prisional 

 

A disposição legal, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, no 

item 13, aponta a necessidade de incentivar o desenvolvimento de programas e 

projetos de Educação em Direitos Humanos nas penitenciárias e demais órgãos do 



54 
 

sistema prisional. Inclusive foi contemplado no Plano Nacional de Educação-PNE 

(2000), na meta 17: Implantar, em todas as unidades prisionais e nos 

estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens infratores, programas de 

educação de jovens e adultos em nível fundamental e médio, assim como de 

formação profissional. 

No que tange à legislação penal brasileira, há previsão da assistência 

educacional, na qual se compreende a instrução escolar do preso e institui como 

obrigatório o Ensino Fundamental, integrando-se ao sistema escolar (JULIÃO, 2007, 

p.4). Ainda segundo o autor, acredita-se que 70% deles não chegaram a completar o 

Ensino Fundamental.  Para TEIXEIRA (2007, p. 23), “é importante assegurar essa 

educação escolar não como ‘prêmio’ ou privilégio como o aponta”. 

O princípio fundamental que deve ser preservado e enfatizado é que a 

educação no sistema penitenciário não pode ser entendida como privilégio, benefício 

ou, muito menos, recompensa oferecida em troca de um bom comportamento. 

Educação é direito previsto na legislação brasileira. A pena de prisão é definida 

como sendo um recolhimento temporário, suficiente ao preparo do indivíduo ao 

convívio social e não implica a perda de todos os direitos (TEIXEIRA, 2007). 

Diante do exposto, a oferta e a manutenção dessas classes nas Unidades 

Prisionais se consolidam enquanto meio para garantir o direito que todo cidadão tem 

à educação, independentemente de sua faixa etária, na perspectiva de uma 

formação humanizadora, que contribua para a sua reinserção na sociedade, 

sustentada em princípios como diferenças culturais, ética solidária, valores morais, 

dentre outros. 

No que diz respeito à lei sobre esse atendimento, o Ministério da Educação 

referenda, na resolução de nº. 2, de 19 de maio de 2010, que dispõe sobre as 

diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais, considerando as determinações 

de diversos dispositivos, como as Diretrizes Nacionais, Conferências Internacionais 

de Educação de Jovens e Adultos-CONFINTEAS, o Plano Nacional de Educação, 

Projetos e a Constituição Federal, responsabilizando a união, estados e municípios 

na organização e oferta de todas as modalidades de ensino, de acordo com a 

realidade de cada sistema penal do território nacional. 

No que se refere aos docentes, a resolução deixa em aberto as decisões 

contratuais, de modo que cada órgão governamental possa adotar as suas, 



55 
 

respeitando o nível de escolaridade para lecionar e dando preferência aos 

professores com nível superior. A concepção de educação será estabelecida de 

acordo com os fundamentos teóricos que cada programa deve desenvolver, 

regularmente, para cada uma das suas formações pedagógicas, sempre agregando 

as especificidades metodológicas, de acordo com o regime.  Para ONOFRE (2002, 

p. 24), no que diz respeito aos espaços prisionais, 

 

[...] As escolas no interior das instituições prisionais seriam “as mediadoras 
entre saberes, culturas e a realidade, oferecendo possibilidades que, ao 
mesmo tempo, libertem e unam os excluídos que vivem no interior das 
unidades prisionais”.   

 

A partir dessa concepção e refletindo à luz de outros teóricos, nos espaços 

escolares das prisões brasileiras existe uma sobreposição de duas instâncias – 

presídio e escola; e, em alguns momentos, esses espaços não comungam dos 

mesmos objetivos de desenvolvimento humano e social, pensados para aqueles 

indivíduos que estão envolvidos. 

Entretanto, o sistema prisional em sua rotina escolar configura-se como mero 

cumprimento da lei, que determina frequentar a escola para alcançar uma redução 

em sua pena, sem validar o percurso formativo educacional desses sujeitos. 

Segundo Foucault (1977, p.126), esses mecanismos “permitem o controle minucioso 

de operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõem uma relação de docilidade - utilidade; são o que se podem chamar as 

‘disciplinas’”. Continuando a discorrer sobre essa questão, o autor afirma que a “(...) 

disciplina fabrica assim corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo (em 

termos econômicos de utilidade), mas diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência)” (FOUCAULT, 1977, p.127). 

A disciplina exige, assim, um espaço específico para seu exercício, um 

espaço no quais os indivíduos possam ser vigiados nos seus atos, que tenham seu 

lugar específico para visualizar seu comportamento para poder sancioná-lo ou medir 

suas qualidades. O espaço deve ser visto como algo útil e funcional, a escola deve 

ter séries e classes e as mesmas devem individualizar os alunos, por meio da 

disposição em filas, o que facilita a vigilância e o controle. 

O Decreto 7.676/12 instituiu o Plano Estratégico de Educação no Âmbito do 

Sistema Prisional e estabeleceu a ampliação da qualificação e da oferta dos 
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estabelecimentos penais. Houve também uma parceria entre o Ministério da 

Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI), em articulação com os sistemas de ensino, a qual 

se propõe a implementar as políticas educacionais nas áreas de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos. 

Em outra parceria com o Ministério da Justiça, referenda as atribuições, 

diretrizes e ações conjuntas na garantia da oferta da educação básica para as 

pessoas que se encontram em situação de privação de liberdade e tem como foco a 

universalização da alfabetização. Segundo a resolução, as consolidações das 

práticas metodológicas acontecem por meio da formação inicial e continuada, sendo 

um pré-requisito para a contratação do alfabetizador voluntário. Nesse momento, os 

educadores serão orientados em suas práticas no atendimento das especificidades 

dos alunos encarcerados. 

Diante dessas questões, torna-se relevante pontuar a importância do respeito 

ao direito à educação, não só no que diz respeito à oferta de vagas na educação 

básica na modalidade da EJA, mas também no que se refere aos programas 

alternativos de alfabetização. Importante ainda é haver uma educação de qualidade, 

emancipatória e sustentada em uma formação integral, centrada nas diretrizes dos 

direitos humanos e que contribua para refletir o exercício da cidadania numa 

perspectiva ativa e da dignidade humana. Nesse sentido, segundo ARROYO (2011, 

p.340), 

 

[...] O acesso à escola não pode ser reduzido a uma política de vagas, de 
ampliação de escolas por parte dos governos. Adquire um senso político 
mais radical, se vermos esse ir de milhões de crianças e adolescentes 
populares à escola básica ou de jovens e adultos da EJA como uma 
tentativa de passagens do lado de lá, dos não lugares para o lado de cá, os 
lugares sempre negados [...].   

 

Além disso, a formação docente encontra-se atrelada a um habitus entendido 

como o processo de incorporação de crenças, valores e percepções em relação ao 

modo da prática e do fazer docente. Para BOURDIEU (1983, p.65), habitus significa. 

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma 
matriz de percepções, de apreciações e de ações–e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências 
analógicas de esquemas [...].  
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O conceito habitus surge, portanto, da necessidade empírica de apreender as 

relações de afinidade entre o comportamento dos agentes e as estruturas e 

condicionamentos sociais, à medida que surgem obstáculos e desafios nas práticas 

em sala de aula, de forma a contribuir para a conservação ou transformação das 

atividades escolares. Nessa perspectiva, o professor que hoje leciona com educação 

prisional, visto que não é habilitado para tal, traria práticas heterogêneas que 

variariam de acordo com o contexto social, constituindo, assim, o seu repertório-

habitus professoral (LAHIRE apud SILVA, 2008, apud MACEDO, 2011). 

 

As situações sociais nas quais vivemos constituem verdadeiros “ativadores” 
de resumos de experiências incorporados que são os nossos esquemas de 
ação ou nossos hábitos que dependemos assim fortemente desses 
contextos sociais que tiram de nós certas experiências e deixam outras em 
estado de gestação. Mudar de contexto é mudar as forças que agem sobre 
nós (LAHIRE, 2002, p. 59).  

 

Analisar as práticas, a formação e o fazer docente construído e/ou apropriado 

pelo professor é considerado de suma importância, porque o sistema educacional 

recebe diversas influências e tem representado, no decorrer da história, um papel 

vital, especialmente no que diz respeito ao processo de formação da identidade 

educacional contemporânea; em especial, nas políticas voltadas para formação 

continuada e permanente, nas quais se vão cristalizando e moldando o fazer 

pedagógico e as concepções educacionais desses profissionais.  

MACEDO (2011, p.135) reflete as narrativas como: reciclagem, 

aperfeiçoamento (termo usado na LDB 9394-96ª, inciso II, artigo 67), treinamento 

(termo usado na LDB 9394-96, inciso IV, artigo 87), capacitação (termo usado na 

LDB 9394-96, inciso I e II, artigo 61) que não devem, nem podem ser 

compreendidas ingenuamente, dissociadas de interesses políticos, de significação e 

suas lógicas de linguagem e poder. 

De acordo com esse mesmo autor, essas narrativas implicam uma questão 

antagônica de poder, da formação do professor perpassar uma atitude de 

abordagem crítica das políticas, que, muitas vezes, se distanciam da realidade da 

escola e das itinerâncias em outros espaços formadores. Além disso, muitas vezes, 

essas experiências são ocultadas e desperdiçadas ou não consideradas como 

referenciais para outras práticas. Para MACEDO (2011, p.140), 
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[...] A intenção fundamental dessas nossas reflexões é provocar uma 
abordagem à questão da formação continuada a partir da itinerância, da 
percepção e compreensão das implicações dos próprios professores, 
reivindicado um exercício interpretativo de autoria e produção discursivo 
teórico de interpretar recriando. É aqui que a edificação de uma experiência 
intercrítica vai querer retirar de circulação os tão propalados “pacotes” de 
formação continuada para os professores [...]. 

 

Nesse sentido, o professor deve pleitear esse processo relacional, constituir a 

sua história, suas experiências, vivências, autoria; essa formação configura uma 

relação de interesses, mas o que é oferecido desconsidera essa prescrição autoral e 

nega voz aos professores e às políticas de ações de sua própria formação. De 

acordo com essa reflexão, a formação dos educadores da educação prisional está 

inserida, timidamente, nessa política de formação de professores, visto que não 

ressaltam e nem direcionam essas realidades construídas historicamente nos 

corredores das escolas prisionais.  

Apesar das tensões resultantes de posições antagônicas em relação ao papel 

da escola nas unidades prisionais, há uma convergência em relação ao papel 

determinante, embora não exclusivo que ocupa o professor, no sentido de se 

promover uma educação com qualidade, independentemente do espaço em que 

esteja inserido. É necessário, portanto, pensar na implementação de políticas 

públicas que visem à qualidade e equidade no campo educacional, as quais não 

podem deixar de priorizar questões relativas à formação docente. Sendo o professor 

elemento-chave da mudança educativa, 

 

[...] ainda que não se pretenda atribuir aos professores toda a 
responsabilidade pelo êxito das reformulações dos sistemas educacionais, 
todos partilham do pressuposto de que mudanças qualitativas dependem 
também do envolvimento do professorado e da transformação dos modelos 
formativos existentes [...] (REGO & MELLO, 2002, p. 10). 

 

No entanto, temos assistido a poucos avanços significativos e 

recomendações frágeis sobre a necessidade de reformulação dos modelos 

formativos vigentes e do perfil desejável para o professor. Tal situação caracteriza a 

formação de professores que atuam em diferentes níveis do ensino e em diferentes 

espaços educativos e, no caso das escolas das prisões, a situação é agravada pelas 

circunstâncias e peculiaridades do sistema prisional. A existência de uma cultura 

própria da prisão torna a escola singular, contudo, o seu cotidiano nem sempre 

permite apreender os significados vividos naquele espaço-tempo. O desafio posto é 
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compreender o modo de o professor se inserir nesse mundo, sem abdicar de seus 

elementos culturais próprios, sem perder fios da tessitura da trama que revela a sua 

essência. Nessa perspectiva, as práticas sociais vivenciadas na escola podem 

desvelar outras possibilidades do fazer escolar, cabendo ao professor promover 

práticas anunciadoras de novas possibilidades de humanização e produção de 

subjetividades (STRECK; ADAMS; MORETTI, 2010). 

Dadas as características da prisão e a situação social dos sujeitos que nela 

vivem, torna-se, portanto, imprescindível, a compreensão do espaço no qual a 

escola está inserida, a fim de estabelecer uma estratégia educativa que contemple a 

complexidade e a singularidade da instituição. A “sociedade dos cativos” se organiza 

em função de regras e códigos, o que nos leva a supor que tais regras e códigos 

produzam efeitos perceptíveis na convivência diária desses indivíduos, nas suas 

concepções de realidade e em sua própria condição no âmbito da escola. Portanto, 

a escola, mesmo inserida na prisão, é considerada uma instituição com 

responsabilidades específicas, que se distingue de outras instâncias de socialização 

e tem identidade própria e relativa autonomia. 

Nessa perspectiva, PÉREZ GÓMEZ (1995) concebe o papel da escola como 

o de um “espaço ecológico de cruzamento de culturas”: a cultura escolar, a 

experiencial e a cultura social. Os professores chegam influenciados pela cultura 

acadêmica e ao confrontá-la com a cultura escolar e experiencial eles sofrem, na 

maioria dos casos, um “choque de realidade” (HUBERMAN, 1988, p.22). Para 

compreender e enfrentar esse cruzamento de culturas, o professor necessita não 

apenas de reflexão pessoal, mas também do apoio dos mais experientes, com os 

quais possa compartilhar seus estranhamentos, angústias e problemas, em busca 

da construção de sua identidade docente. 

De acordo com HUBERMAN (1988), o “choque de realidade” indica o corte 

que se dá entre os ideais criados durante a formação inicial e a realidade do dia a 

dia numa sala de aula. Desse modo, fica claro que a entrada na carreira docente é 

brusca e repentina, e o professor iniciante precisa desempenhar tarefas e funções 

de um professor experiente.  

Esse período da docência se qualifica, para GUIMARÃES (2004), como um 

período de vulnerabilidade, pois é marcado por insegurança, angústia e medo, 

sentimentos que podem “atingir mais ou menos o professor, ser mais ou menos 
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perturbador, consoante às características pessoais e o contexto em que está 

inserido” (GUIMARÃES, 2004, p.482). 

A passagem de aluno a professor assemelha-se ao que White (1989) chama 

de “ritual de iniciação”. Esse ritual de passagem para um novo grupo sócio 

profissional nem sempre ocorre sem sobressaltos, ao contrário, quase sempre há 

cortes bruscos que afetam o jovem professor. Para se adaptar à nova situação, este 

jovem professor deverá condicionar seu modo de pensar e agir, de modo a estar em 

conformidade com os demais membros do novo grupo. É como adquirir um novo 

estatuto com direitos e obrigações e, assim, para sobreviver a esse momento de 

crise, ele passará a pautar o seu comportamento, sua aparência e o seu discurso 

pelas normas vigentes na instituição da qual, agora, faz parte.  

Tomando como referência o espaço prisional, é importante considerar que os 

professores passam por processo semelhante ao de chegada do novato na prisão, 

momento em que lhe são informadas as “regras da casa” pela equipe dirigente. É o 

momento das “boas-vindas”, no qual se avalia a dupla condição de iniciante: como 

professor em um espaço com características próprias e como alguém que se vê 

diante de necessidade de aprender rapidamente para sobreviver. É nesse momento 

que ele percebe a importância de buscar saberes, não só para lidar com diferentes 

culturas, mas para lidar com conflitos e dilemas para os quais não foi preparado 

durante a sua formação inicial e nem em experiências em outros espaços escolares. 

A gestão dos dilemas é difícil para o professor que entra em um mundo diferente, 

que dele espera que seja responsável e tome decisões acertadas. 

Em se tratando da formação dos educadores do sistema penitenciário, 

estamos convictos que os conceitos apresentados aqui servem também como 

parâmetro para o perfil de todos os demais servidores desse contexto. Não nos cabe 

mais entender educação como treinamento, e sim como formação. Não se trata de 

qualquer formação, mas daquela que aproxime o sujeito do seu potencial enquanto 

ser humano. Partimos desse ponto para chegarmos à compreensão de uma 

educação reflexiva e restaurativa. 

Como primeiro ponto de discussão quer apresentar apenas três –, 

salientamos que, historicamente, as poucas oportunidades que nos foram oferecidas 

para propor mudanças significativas em nossa educação acabaram sucumbindo a 

especulações financeiras e políticas firmadas por negociatas especulativas que não 

tinham o menor comprometimento com o popular, com a massa, com o povo 
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brasileiro. Basta observarmos nossa Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) e os Parâmetros e Diretrizes Curriculares. A educação oferecida no 

sistema penitenciário enfrenta os mesmos problemas. PINTO (1997, p.190) ressalta 

ainda que “é fato conhecido na história política do Brasil que os intelectuais eram 

perseguidos e exilados para não difundirem o saber, porque o pensar é perigoso e 

leva à conscientização, e esta, à mudança da realidade”. Não podemos, portanto, ter 

dúvida quanto à abrangência da educação na formação do sujeito e de sua 

necessidade no contexto prisional. Falta-nos, contudo, consciência dos objetivos que 

devem ser assumidos nessa perspectiva e superar as vaidades e os interesses 

pessoais e infrainstitucionais para que essa prática se efetive: 

 

[...] O grande problema do educador não é discutir se a educação pode ou 
não pode, mas é discutir onde pode, como pode, com quem pode, quando 
pode; é reconhecer os limites que sua prática impõe. É perceber que o seu 
trabalho não é individual, é social e se dá na prática social de que ele faz 
parte. É reconhecer que a educação, não sendo a chave, a alavanca da 
transformação social, como tanto se vem. Afirmando, é, porém, 
indispensável à transformação social [...] (FREIRE, 2001, p. 98). 

 

Como segundo ponto de discussão, demonstraremos que a transformação 

dos alunos/presos em cidadãos ativos, críticos e reflexivos precisa ser entendida 

como função dos professores. Para tanto, é necessário que seja desenvolvida uma 

perspectiva teórica que redefina a referida situação e forneça as bases de uma visão 

alternativa de educação no sistema penitenciário. Nesse sentido, nos ensina HENRY 

A. GIROUX (1997, p.161) quando argumenta: 

 

[...] que uma forma de repensar e reestruturar a natureza da atividade 
docente é encarar os professores como intelectuais transformadores [...].Ao 
encarar os professores como intelectuais, podemos elucidar a importante 
ideia de que toda a atividade humana envolve alguma forma de pensamento 
[...] o uso da mente é uma parte geral de toda atividade humana, nós 
dignificamos a capacidade humana de integrar o pensamento e a prática, e 
assim destacamos a essência do que significa encarar os professores como 
profissionais reflexivos [...]. É importante enfatizar que os professores 
devem assumir responsabilidade ativa pelo levantamento de questões 
sérias acerca do que ensinam como devem ensinar, e quais são as metas 
mais amplas pelas quais estão lutando. Isto significa que eles devem 
assumir um papel responsável na formação dos propósitos e condições de 
escolarização. 

 
Quando os professores tomarem consciência de todo o seu potencial como 

estudiosos e profissionais ativos, reflexivos e intelectuais, poderão contextualizar 

suas aulas em termos políticos e normativos, demonstrando aos seus alunos que a 
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escola no âmbito do sistema penitenciário tem como função não só alfabetizar 

adultos ou remir pena, mas entendê-la como local econômico, cultural e social 

inextrincavelmente atrelada às questões de poder e controle, significando. 

 

[...] que as escolas fazem mais do que repassar de maneira objetiva um 
conjunto comum de valores e conhecimento. Pelo contrário, as escolas são 
lugares que representam formas de conhecimento, práticas de linguagem, 
relações e valores sociais que são seleções e exclusões particulares da 
cultura mais ampla. Como tal, as escolas servem para introduzir e legitimar 
formas particulares de vida social [...] as escolas são, de fato, esferas 
controversas que incorporam e expressam uma disputa acerca de que 
formam de autoridade, tipos de conhecimento, formas de regulação moral e 
versões do passado e futuro que devem ser legitimadas e transmitidas aos 
estudantes [...] escolas não são locais neutros e os professores não podem 
tampouco assumir a postura de serem neutros [...] (GIROUX, 1997, p. 162).  

 

Tanto professor quanto o aluno/preso devem se reconhecer no contexto 

social, principalmente, em sua história, ou seja, quais os fatos históricos que 

contribuíram para que ele estivesse cumprindo pena. Talvez esse exercício seja um 

tanto traumático, porém, a conscientização é o caminho para a mudança de 

paradigma. O preso tem que saber que estar na prisão não é opção de vida, mas 

circunstância advinda da marginalização que foi, e ainda é imposta por políticas 

desconexas e populistas que insistem em controlar o Brasil desde o seu 

descobrimento.  

Portanto, o professor deve se entender como condutor da liberdade. E não 

estou dizendo liberdade das grades, pois o cumprimento de pena restritiva de 

liberdade também tem os seus objetivos (porém, esses extrapolam os limites desta 

publicação) e precisam ser cumpridos. Por outro lado, a liberdade que falamos é 

aquela vinculada à consciência, à reflexão sobre a vida, sobre a cidadania e 

dignidade que foi negada, mas que é possível de ser conquistada. Por isso, 

afirmamos, o professor (bem como todos os servidores do sistema penitenciário) 

deve ser preparado para dialogar com o público por ele atendido, estando ciente de 

que 

 

[...] conscientizar não significa, de nenhum modo ideologizar ou propor 
palavras de ordem. Se a conscientização abre caminho à expressão das 
insatisfações é porque estas são componentes reais de uma situação de 
opressão [...] (FREIRE, 2004, p.20). 
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 Deve-se educar para a liberdade, nesse caso, para o convívio em sociedade 

fora da prisão, que muitas vezes continua desigual, injusta e excludente oferecendo, 

inclusive, poucas oportunidades de socialização para os ex-presidiários. Entretanto, 

pode-se ainda buscar formas de resistência que possam viabilizar a reconstrução 

social desses sujeitos, sobretudo considerando que “[...] a libertação é exatamente a 

briga para restaurar ou instaurar a gostosura de ser livre que nunca finda, que nunca 

termina e sempre começa” (FREIRE, 2001, p. 100). 

Essa proposta não é uma tarefa fácil. Afinal, assumir uma postura crítica e 

reflexiva pode causar inquietações e questionamentos ou, como menciona 

LAROSSA (2011, p.4) ao apresentar o processo de reflexividade como um 

“movimento de ida e volta”, um pensar sobre os acontecimentos exteriores ou “isso 

que me passa”, resultando, muitas vezes, na formação ou na transformação do 

“sujeito da experiência”. FREIRE (2001, p.102) nos incentiva e nos dá pistas de 

como realizar esse movimento e propõe uma. 

 

[...] Educação para a liberdade, essa educação ligada aos direitos humanos 
nesta perspectiva, tem que ser abrangente totalizante; ela tem a ver com o 
conhecimento crítico do real e com a alegria de viver. E não apenas com a 
rigorosidade da análise de como a sociedade se move, se mexe, caminha, 
mas ela tem a ver também com a festa que é a vida mesma. Mas é preciso 
fazer isso de forma crítica e não de forma ingênua [...].  

 

No terceiro, e último, ponto a ser abordado neste trabalho, vislumbramos a 

busca por uma formação específica para os servidores do sistema penitenciário, 

formação essa amplamente ligada à atitude reflexiva, tanto da prática pedagógica do 

professor quanto da formação/conscientização do educando/preso. Como afirma 

SCHÖN (2000, p.70), ao professor cabe conceber os problemas e as situações do 

local onde se pretende lecionar, determinar características observáveis, interpor a 

ordem que tentará impor e as linhas que serão efetivadas para a superação do 

paradigma vigente, para além da educação formal e, procedendo desse modo, ele 

identifica tanto os fins a serem buscados como os meios a serem empregados. 

SCHÖN (2000) cunhou o conceito de educação reflexiva que, em grande 

medida, está voltada para uma formação baseada na epistemologia da prática, ou 

seja, na valorização da prática profissional como um momento de construção de 

conhecimento por meio da reflexão, análise e nova reflexão sobre os problemas que 

se pretende resolver. Essa teoria tem ganhado força nos meios educacionais 
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brasileiros e têm sido a tônica das discussões tanto educacionais quanto no âmbito 

do sistema penitenciário. Basta analisarmos as publicações disponíveis no site do 

Ministério da Justiça e do DEPEN (http://www.mj.gov.br/depen), onde se apresentam 

as novas perspectivas para o tratamento dos presos, ou seja, a preocupação com 

um cumprimento de pena mais humano e que esteja engajado no processo de 

reinserção social de pessoas que cumprem pena restritiva de liberdade. Desse 

modo, o professor precisa ter pleno conhecimento de algumas teorias e conceitos, 

nas quais possa embasar sua prática pedagógica, e disso não temos dúvidas. 

Salientamos ainda que essas teorias podem e devem ser articuladas em torno do 

bem comum. 

Pode parecer um tanto insipiente essa afirmação, porém, nós a explicitamos 

pelo fato de que podemos observar a reticência de alguns educadores em modificar 

o seu modo de compreender a educação, com medo, talvez, dos novos limites, dos 

novos rumos que tais atitudes podem tomar. Com certeza, a manutenção do 

processo “informador” corresponde a menos serviço, menos problemas, menos 

compromisso e, consequentemente, menos conscientização e menos presos 

ressocializados. Esse ponto de vista também é comungado por Pimenta (2006), 

quando afirma que: 

 

[...] O saber docente não é formado apenas da prática, sendo nutrido 
também pelas histórias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância 
fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados 
pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de 
análise para que os professores compreendam os contextos históricos, 
sociais, culturais, organizacionais de si próprios como profissionais (...). A 
teoria é importante na formação docente, uma vez que, além de seu poder 
formativo, dota os sujeitos de pontos de vista variados para uma ação 
contextualizada. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas 
de análise para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais de si mesmas como profissionais, nos quais se dá sua 
formação docente, para neles intervir, transformando-os[...] (PIMENTA, 
2006, p.24-26). 

 

Não estamos aqui menosprezando a prática pedagógica vigente ou o 

conhecimento adquirido e implementado até então. Destacamos, inclusive, a fala de 

GHEDIN (2006, p. 133) quando ele afirma que “perceber a teoria e prática como dois 

lados de um mesmo objeto é imprescindível para se compreender o processo de 

construção do conhecimento”. Assim, a produção do conhecimento deve estar 
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pautada no suporte teórico e na reflexão intencional do professor sobre a sua própria 

prática. Como salienta TARDIF (2004, p.52), 

 

[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem, por meio 
do quais os professores retraduz em sua formação e a adaptam à profissão, 
eliminando o que lhes parece, inutilmente abstrato ou sem relação com a 
realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou 
de outra [...].  

 
Pois bem, se pretendemos que a mudança seja efetiva, precisamos ter a 

consciência de que ela depende dos posicionamentos que tomamos hoje. A reflexão 

deve, portanto, permear a atuação do professor que trabalha no sistema 

penitenciário, visto que não podemos ignorar a especificidade do tipo de educação 

que tem como pano de fundo a busca pela reinserção de presos na sociedade. 

Sociedade essa que é complexa, mas que tem nessa complexidade o ponto chave 

para a busca dos objetivos propostos. Aliás, é no bojo dessa sociedade que 

encontraremos a base para a superação dos paradigmas. 

 
[...] A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua 
experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios 
simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários 
políticos. O conhecimento acadêmico, teórico, científico ou técnico, só pode 
ser considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado 
significante, não em parcelas isoladas da memória semântica, mas sem 
esquemas de pensamento mais genéricos ativados pelo indivíduo quando 
interpreta a realidade concreta em que vive e quando organiza a sua própria 
experiência. A reflexão não é um conhecimento puro, mas sim um 
conhecimento contaminado pelas contingências que rodeiam e impregnam 
a própria experiência vital [...] (PÉREZ GÓMEZ, 1997 p.103). 

 

Portanto, o ponto de partida de qualquer atividade no sistema prisional é a 

conscientização do preso frente à realidade social que permeia as atitudes de todos 

nós. O preso deve compreender os fatores que levaram a sociedade a adquirir as 

características que está vivenciando, o que significa como afirma Larossa (2011, 

p.13), “pensar a experiência e desde a experiência”, quer dizer, compreender “isso 

que me passa”, ou um movimento que deve refletir na própria pessoa. Para esse 

autor, “não se trata de algo passar frente a mim, mas em mim”. Nesse sentido, 

 
[…] A experiência supõe um acontecimento exterior a mim, mas o lugar da 
experiência sou eu, é em mim ou em minhas palavras, ideias, 
representações, sentimentos, projetos, intenções, saber, poder, ou na 
vontade onde se dá a experiência, onde a experiência tem lugar [...] 
(LAROSSA, 2011, p.13). 
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Nesse contexto, o professor deve ser o mediador desse esclarecimento, que 

pode resultar nesse tipo de experiência, conforme salienta Giroux (1997, p.163), 

 

[...] Como tal, o ponto de partida destes intelectuais não é o estudante 
isolado, e sim indivíduos e grupos em seus diversos ambientes culturais, 
raciais, históricos e de classe e gênero, juntamente com a particularidade de 
seus diversos problemas, esperanças e sonhos. Os intelectuais 
transformadores precisam desenvolver um discurso que una a linguagem da 
crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores sociais 
reconheçam que podem promover mudanças. Desta maneira, eles devem 
se manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e 
fora das escolas. Ao mesmo tempo, eles devem trabalhar para criar as 
condições que dêem aos estudantes a oportunidade de tornarem-se 
cidadãos que tenham o conhecimento e coragem para lutar a fim de que o 
desespero não seja convincente e a esperança seja viável.  
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CAPITULO III - ANÁLISE DOS DADOS EMPÍRICOS 

 

Neste capítulo, propomos analisar os dados extraídos de fragmentos das 

entrevistas com os professores e das observações descritas no diário de campo. 

Para tanto, exploramos as informações obtidas durante as entrevistas e reunimos 

um grupo de elementos significativos. A definição dessas categorias se deu em 

função da percepção de que dos conteúdos das entrevistas emergiram elementos 

similares com inquietações semelhantes. 

Desse grupo, identificamos as categorias que consideramos relevantes para a 

interpretação e compreensão do ser docente e do fazer pedagógico dos professores 

entrevistados, que envolvem aspectos como a mobilização pessoal para ser 

professor; as circunstâncias que os levaram a assumir a docência no sistema 

prisional e as experiências formativas que tiveram durante sua trajetória pessoal e 

profissional. 

Assim, as entrevistas e as observações nos forneceram indícios para inferir 

que, no Complexo Penal de Itabuna, alguns elementos se entrelaçam e, muitas 

vezes, comprometem as atividades da escola, como, por exemplo, o tempo 

destinado às aulas, que quase sempre vai de encontro à dinâmica de funcionamento 

do presídio – preocupada com a segurança dos detentos, dos agentes e dos 

docentes. Nesse contexto, a restrição do tempo torna-se determinante para o 

planejamento e organização das aulas, indicando a ausência de políticas públicas de 

formação de professores específicas para a educação prisional, políticas que 

deveriam envolver e comprometer as secretarias de educação em relação a essa 

modalidade educativa, sobretudo no que tange à orientação pedagógica das 

atividades docentes, de forma a assegurar o direito à educação a estudantes em 

privação de liberdade. Portanto, as análises contemplam a forma como os 

professores buscaram os saberes, como os utilizaram no exercício da docência e 

também indicam que os saberes aqui compreendidos tem relação direta com as 

experiências docentes dentro da escola prisional, a partir das práticas reflexivas que 

dialogam com as vivências dos alunos pertencentes à “massa carcerária” do 

Complexo Penal de Itabuna. 
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3.1 O fazer docente – As experiências 

 

Ao indagarmos sobre a relevância da formação acadêmica ou da preparação 

para ensinar no sistema prisional, como subsídio para enfrentar os desafios, a que, 

estão expostos os professores a todo o momento nessas circunstâncias, 

percebemos diversas reflexões críticas a esse respeito, especialmente pelo fato de 

as academias de ensino superior não oferecerem os suportes pedagógicos ou 

conhecimentos específicos para esse perfil de prática docente.  Em geral, considera-

se que esses saberes foram construídos ao longo da trajetória de cada profissional, 

em situações reais e singulares no contexto de sala de aula.  

Os professores entrevistados apontaram a existência de um hiato entre a 

formação acadêmica que receberam e as práticas que vivenciaram em sala de aula.  

Eles contaram também que essas experiências e saberes adquiridos poderiam servir 

de subsídios para a melhoria dos programas de formação inicial de professores da 

educação prisional. De acordo com o professor Lima, 

 

[...] a universidade infelizmente não tem diálogo com essa perspectiva de 
educação. Por exemplo, na universidade hoje não tem um grupo de trabalho 
que desenvolva práticas educativas com um público de jovens e adultos, 
com comunidades quilombolas, comunidades indígenas..., pelo menos, 
desconheço. Ou com a educação do sistema prisional, a gente não vê isso, 
pelo menos dentro da UESC. A minha militância em movimentos sociais é 
que me dá uma base para trabalhar com a educação prisional, a 
universidade não contribui para essa formação e eu acredito que dentro dos 
cursos de licenciaturas ainda não fazem esse diálogo sobre a educação 
prisional, a educação indígena. Com a educação profissional, então, eu 
acho que a universidade não ajudou para minha formação na prática 
educativa. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Para os entrevistados, o espaço escolar na prisão tem características próprias 

e especificidades para a prática da docência, esses fatores não são considerados na 

formação inicial principalmente no que ele considera como fundamental explicito em 

sua a “universidade não contribui para essa formação e eu acredito que dentro dos 

cursos de licenciaturas ainda não fazem esse diálogo sobre a educação prisional”. E 

que deve estar preparado para receber alunos/internos com problemas de baixa 

autoestima, com marcas pessoais profundas, provenientes de realidades distintas, 

nas quais, muitas vezes, eles não têm contato com os seus familiares ou são 
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privados de direitos elementares. Muitas vezes, esse espaço escolar passa a ser o 

fio condutor para uma realidade diferente, mais humana, mais sociável; ele constrói 

uma ponte que une o mundo do cárcere e o mundo exterior, condição que 

sobrecarrega emocionalmente o profissional do ensino.   

Na realidade, a maioria dos professores já tinha conhecimento da existência 

das escolas prisionais durante o processo de formação acadêmica. Todos foram 

unânimes ao afirmar que a formação acadêmica não deu subsídios suficientes para 

a realização das atividades nesse espaço tão diferenciado. Segundo a professora 

Laranjeira, 

 

[...] No meu curso de pedagogia, não vi nada voltado para Educação 
Prisional. Claro que tem o autor Michael Foucault, li muito... Não 
obrigatoriamente na minha formação em Pedagogia, porque estudávamos 
tudo. Busco mais coisas, porque estou no contexto. É tanto [assim] que, 
hoje, quero fazer uma especialização voltada para educação em prisões. 
Mas, na minha formação, no meu curso de pedagogia, nunca pensei em 
trabalhar com esse público [...] (Entrevista, 2015) 

 

Na fala dos professores há referência à insuficiência na formação profissional 

inicial. Da professora Lima refere-se que “No meu curso de pedagogia, não vi nada 

voltado para Educação Prisional”. E há, também, menção à importância de se 

reconhecer as especificidades das atividades docentes em uma escola situada no 

cárcere. Isso aponta para a necessidade de se repensar a formação docente nos 

diversos campos de atuação do professor durante a sua trajetória profissional. O 

mesmo se observa em relação às leis sancionadas no decorrer dos últimos dez 

anos, que em seus textos expressam à necessidade de se repensar nas 

universidades e nos centros de formação de docentes, o campo de atuação 

pedagógico, a emergência de significados que esses espaços específicos atribuem 

à profissão, os valores aos saberes dos profissionais e as realidades vividas em seu 

trabalho cotidiano. Para o professor Carvalho, 

 
[...] Precisamos estar preparados para lecionar no Ensino Médio, ou no 
Fundamental II, mas não existe uma preparação para o professor que vai 
para uma situação extrema. Você vive no campo teórico e quando você vai 
fazer o estágio, você entra em desespero, porque é a única experiência que 
você vai ter então. [...] [Precisamos] da preparação, antes de ir para prática. 
Os cursos de pedagogia não preparam para a prática, eles visam 
exclusivamente à teoria e nada para a prática. Isso é uma realidade. Talvez 
uma preparação maior para que o professor possa comportar-se melhor em 
determinadas práticas nas diversas situações educacionais [...] (Entrevista, 
2015) 
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 De acordo o professor Carvalho que frisa; “[Precisamos] da preparação, 

antes de ir para prática.” As formações acadêmicas dos professores não levam em 

conta o trabalho real dos docentes, muitos cursos de licenciaturas ou técnicos 

baseiam-se em uma visão prescritiva da profissão e relegam as diferentes práticas 

pedagógicas desenvolvidas nos espaços escolares típicos, nas quais estão expostas 

as condições e limitações do trabalho real dos professores. Em vista disso, os 

profissionais, quando se deparam com realidades específicas ou com espaços 

atípicos das escolas regulares, como é o caso da educação prisional, não se sentem 

preparados para desenvolver suas atividades pedagógicas, mesmos tendo 

experiências em outros locais de ensino, pois há um verdadeiro abismo entre as 

competências adquiridas na formação acadêmica e os saberes advindos das 

situações do trabalho. 

Os entrevistados reconheceram a importância dos saberes curriculares 

apreendidos, porém, no contexto da realidade de seu trabalho atual, eles precisam 

de segurança e estabilidade quanto ao exercício da profissão. Entre os participantes 

da pesquisa, durante as entrevistas e conversas informais, nós observamos um tipo 

de prática comum ao grupo, há uma constante reflexão sobre o trabalho que 

realizam, principalmente sobre a atitude pedagógica e as necessidades dos alunos. 

A figura do professor reflexivo destaca-se, segundo eles, pelas particularidades em 

lidar com o grupo de internos e pela capacidade de gerenciar acontecimentos 

inusitados.  

Após o término das aulas sempre têm algum fato que os fazem parar e refletir 

sobre a sua maneira de agir como professor. Essas reflexões fazem com que se 

sintam mais bem preparados para o desenvolvimento de seu trabalho no cotidiano 

no presídio.  O depoimento da professora Oliveira dá conta da resposta para o 

esforço desses professores, pois explicita a criação de um ambiente propício ao 

ensino, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades existentes, há alguma 

sintonia em relação a esse espaço escolar específico. 

 

[...] Buscamos uma maneira de demonstrar que a escola é um espaço para 
aprender e ressocializar, mas por enquanto, se você pergunta para os 
internos, é local de refúgio, uma fuga de um ambiente para outro ambiente 
mais saudável, embora pra nós esse ambiente não pareça nada salubre [...] 
(Entrevista, 2015) 
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Vale ressaltar de acordo a professora Oliveira “a escola é um espaço para 

aprender e ressocializar” as universidades e os centros educativos deveriam 

possibilitar, por meio de suas diretrizes educacionais, o diálogo com os possíveis 

futuros professores, especialmente no que tange às práticas educativas decorrentes 

das escolas em espaços atípicos. Seria uma forma de possibilitar a articulação entre 

os conhecimentos científicos provenientes da formação acadêmica e as condições 

reais de atuação profissional, que poderão acontecer em diferentes instâncias da 

área educativa e em condições bastante específicas – como no caso dos 

professores das escolas prisionais. 

 No período do exercício do professor segundo relatados nas entrevistas o 

convite ocorre no início do exercício da atividade docente, em uma escola prisional, 

como uma etapa particular e – porque não dizer? – uma etapa atípica dentro do 

processo de desenvolvimento da carreira, momento em que principia uma nova fase 

de exploração e aprendizado, antes da estabilização naquele espaço educacional, 

mesmo que o profissional já tenha tido experiências anteriores.  

Todos os entrevistados disseram que haviam vivenciado, anteriormente, um 

período de estabilidade profissional até conhecer a realidade ímpar do cárcere. Essa 

avaliação dos entrevistados não mostrou dependência com fatores como idade, 

tempo de carreira ou experiências anteriores de cada um. O momento de 

desestabilização, pelo qual passaram todos os docentes, aconteceu ao final da 

formação acadêmica e início das atividades profissionais e em função das 

particularidades do local de atuação, a prisão.   

No depoimento do professor Lima, notamos alguma hesitação do docente ao 

tomar conhecimento da vaga de trabalho no Complexo Prisional, mesmo que em 

seu depoimento tenhamos percebido que ele já possui experiência como 

profissional. Vejamos o que ele diz: 

 

[...] “Eu já tinha pedido uma extensão da carga horária, [pois] eu tinha só 20 
horas no estado”. [...] O pessoal da área de Recursos Humanos informou 
que a vaga tinha surgido no presídio e que eu tinha a opção de aguardar 
mais um pouco, até surgir vaga em outra escola ou ir para o presídio. No 
primeiro momento, fiquei pensando como seria o trabalho lá, mas, de 
imediato, aceitei. Pra mim seria um desafio novo, trabalhar com uma 
população do sistema prisional e a oportunidade de fazer um trabalho com a 
população que é bastante excluída, marginalizada pela sociedade, que são 
os alunos detentos.  Já militando na causa dos marginalizados e excluídos 
em outros ambientes sociais [...] (Entrevista, 2015) 
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  O professor Lima apresenta uma resistência inicial em aceitar esse convite 

“No primeiro momento, fiquei pensando como seria o trabalho lá, mas, de imediato, 

aceitei.” Podemos dizer, inclusive, que a receptividade ao convite feito aos 

professores entrevistados se deve ao fato de eles serem pessoas já sensíveis às 

causas sociais e que demonstram interesse pelas dificuldades alheias e procuram 

contribuir, apesar das dificuldades e dos receios, como podemos observar pela fala 

da professora Laranjeiras: 

 

[...] Fui convidada para substituir a professora que atendia o complexo 
(cadeia), que já tinha conversado comigo e era muito legal. Fiquei 15 dias, 
no ano de 2008, e então, assim que ela foi embora, já tinha conhecimento 
de tudo [...] e [mas] não senti medo. As pessoas perguntam muito sobre 
essa questão de medo... não senti nada. Hoje, já encontrei na rua com ex-
alunos que saíram de lá pelo alvará. As coisas podem acontecer com 
qualquer um. Na primeira semana há certo suspense, apreensão, o medo 
do novo, do desconhecido, mas logo me familiarizei [...] (Entrevista, 2015) 

 

Percebemos, no relato sobre a atuação no espaço do cárcere, que 

inicialmente a professora não expressava o sentimento do medo, “já tinha 

conhecimento de tudo [...] e [mas] não senti medo” e tratava o ambiente com 

naturalidade. Mas em seguida ressalta que: “Na primeira semana há certo suspense, 

apreensão, o medo do novo, do desconhecido, mas logo me familiarizei”; com essa 

observação percebemos que anteriormente o que era natural em um espaço atípico 

da escola tradicional torna-se um momento forte que perpassa pelo sentimento de 

apreensão do desconhecido e que a natureza da profissão não consegue formar 

especificamente o professor para assumir espaços atípicos. 

Na literatura sobre a carreira em locais atípicos, em específico nos estudos de 

HUBERMAN (1989), ele trata das fases de docência. Os estudos empíricos falam 

sobre a entrada na carreira, nos dois ou três anos iniciais, como uma fase de 

sobrevivência e descoberta; duas fases que podem ser vividas conjuntamente ou 

não. A fase da sobrevivência ou choque do real é marcada pela confrontação inicial 

com a complexidade da situação profissional. A fase da descoberta se apresenta 

como a possibilidade para o indivíduo resistir ao choque com a realidade, 

ocasionado com a entrada na carreira. É o momento de entusiasmo inicial, de 

responsabilidade e de participação junto a um corpo profissional.  

De acordo com TARDIF (2004, p. 84), “[...] o choque com o real se refere à 

assimilação de uma realidade complexa que se apresenta incessantemente diante 
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do novo professor, todos os dias que Deus dá [...]”. Sendo assim, o fato de ter que 

lidar cotidianamente com uma realidade nova e complexa, tendo que desenvolver as 

atividades profissionais em um meio para o qual não está preparado e que é 

desconhecido, traz para esse já “experiente” alguns conflitos que o levam a repensar 

a sua formação profissional, as condições de trabalho a que está submetido, assim 

como em outros aspectos ligados à docência. É o que encontramos no depoimento 

da professora Oliveira: 

 

[...] Eu nunca quis, não passava em minha cabeça... Trabalhei sempre com 
adultos, depois com criança e agora, que me adaptei a trabalhar com 
criança, depois trabalhar com bandido! Tinha um veto, entendeu?! Bandido, 
não! Vou não. A coordenadora me chamava... Mas, quando foi em 2013, 
precisei de um professor que trabalhava no presídio para resolver uma 
questão de um projeto, que estava embolada na faculdade, justamente no 
TCC, e ele me ajudou. E o professor aconselhou: ‘Você, dessa idade, uma 
velha dessa trabalhando com criança?! Vai arranjar adulto pra trabalhar!’ 
Mas eu não achava adulto para trabalhar. Mas, no ano seguinte, em 2014, 
aceitei e, depois disso, não quero mais sair da escola prisional. [...] 
(Entrevista, 2015) 

 
Os professores entrevistados que atuam nas escolas prisionais já 

vivenciaram, ao certo, os conflitos pertinentes da carreira, vale ressaltar a fala da 

professora Oliveira quando diz “Eu nunca quis, não passava em minha cabeça... 

trabalhei sempre com adultos, depois com criança e agora, que me adaptei a 

trabalhar com criança, depois trabalhar com bandido!” nesta fase de exploração e 

superaram das expectativas em relação à permanência na carreira, que são 

revelados os conflitos da profissão. No entanto, pensamos que a prática docente em 

uma escola na prisão apresenta-se como uma atividade que exige em demasia de 

seus profissionais, contudo, notamos que, apesar das dificuldades, especificidades e 

complexidade da docência nesse ambiente, alguns fatores se apresentam como 

facilitadores da fase de estabilização para esses professores.  De acordo a 

professora Oliveira são fatores que parecem contribuir, de maneira categórica, para 

a permanência no trabalho desenvolvido na prisão, se o compararmos com o 

trabalho em escolas convencionais – extramuros –, como o número de alunos em 

sala de aula, as questões disciplinares, a valorização pelos alunos em relação ao 

desempenho do professor nessa função, o aprendizado sobre a cultura da prisão e 

sobre o trabalho docente na prisão, oportunizado pelos colegas mais antigos, e a 

remuneração. 
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 Nas observações feitas no diário de campo, os professores com maior 

experiência são colegas “acessíveis”, que transmitem os conhecimentos por eles 

adquiridos no decorrer de sua trajetória profissional. Embora todos os profissionais 

entrevistados tenham mais de 10 anos de carreira no Magistério, é fato que o início 

do exercício da docência em uma escola prisional foi um choque.  Mesmo eles tendo 

vivido experiências e socialização anteriormente. É o que podemos notar no 

depoimento dado pela professora Figueira: 

 

[...] Era um desejo [meu] trabalhar com o adulto. Como surgiu a vaga para 
trabalhar aqui (escola prisional) e é difícil trabalhar aqui (escola prisional), 
[porque] as pessoas têm medo, têm receio, por se tratar de detentos... Mas, 
como eu queria trabalhar com adulto, aceitei [...] (Entrevista, 2015) 

 

Segundo o depoimento do professor Carvalho, 

 

[...] Na verdade, foi um convite da assessora. Eu trabalhava na escola à 
noite. Na época estava fazendo mestrado e, em uma reunião, ela disse que 
estavam com o projeto para ir para o presídio. Então, ela me perguntou: 
Você quer ir? A princípio, eu fui por curiosidade e, depois, eu não saí mais. 
[...] (Entrevista, 2015). 

 

 

 Além da adaptação à realidade escolar, o profissional tem que se adequar às 

regras da prisão, como a revista que antecede a entrada no complexo prisional, para 

as quais esse profissional não está preparado, pois não tem conhecimento dos 

procedimentos. Assim, alguns não se sentem confortáveis em ter de atender a essa 

imposição, especialmente da maneira como são postas em prática; enquanto outros 

entendem que elas são necessárias. Mas, de fato, todos os entrevistados 

informaram que a assimilação da cultura da prisão é um fator desconfortável no 

início do trabalho na escola prisional. 

O professor Carvalho conta a sua experiência com a revista: 

 

[...] Não, a nossa revista era diferenciada; a nossa revista era detector de 
metal e suspender a barra da calça. A gente tirava o relógio, mas aliança 
podia entrar. Se fosse o relógio analógico, podia entrar; se fosse digital, era 
proibido. Os óculos de grau entravam com a gente, só passava pelo 
detector de metal; não tinha aquela revista íntima, não. Se fosse, seria 
terrível! A revista, só o detector de metal para o professor. [...] (Entrevista, 
2015) 
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 E mediante a realidade atípica dos procedimentos não convencionais de uma 

escola, o tempo de passagem de uma etapa para outra é menor no ambiente 

prisional. O profissional ou se adapta ao meio com maior rapidez, sobrevivendo ao 

choque de realidade nesse curto espaço de tempo ou, então, acaba desistindo. O 

início da atividade docente, em uma escola prisional, leva o profissional de ensino a 

se questionar e a refletir sobre a sua formação inicial, assim como no momento em 

que ele realmente inicia a sua profissão pela primeira ou como acontece no decorrer 

da formação continuada. Os professores, nesse início da docência prisional, passam 

por uma fase crítica e julgam sua formação universitária anterior. 

Esses profissionais percebem que estavam mal preparados para enfrentar 

condições de trabalho tão difíceis, principalmente, no que diz respeito ao interesse 

pela função, a turma de alunos, a carga de trabalho, etc. Em relação aos 

profissionais das escolas de presídio, os aspectos que mais se destacam são o 

ambiente da prisão e sua imobilidade, a massificação da identidade dos alunos 

detentos, os objetivos contraditórios que convivem cotidianamente – punir e 

ressocializar –, as questões de segurança que prevalecem sobre as questões de 

cunho pedagógico, a falta de assistência dos serviços específicos e, por fim, o perfil 

dos sujeitos em situação de privação de liberdade; sujeitos marcados, em sua 

maioria, por uma vida de exclusão, especialmente no que concerne aos direitos 

básicos do cidadão, como o direito à educação, ao trabalho, à saúde e ao lazer. O 

modo de viver a carreira docente a partir da entrada em uma instituição prisional foi 

uma questão relevante que emergiu através das entrevistas dos professores. De 

acordo com a narrativa da Professora Oliveira, observamos as seguintes questões 

de incorporar essa nova realidade: 

 

[...] A primeira semana foi um choque, eu te confesso. O cheiro, o ambiente, 
aquele jeito deles, assim fechados, mal-encarados, gírias que não entendia, 
A primeira semana foi muito difícil o diálogo, eu não dominava nenhuma 
dessas gírias que eles falavam lá. Mas, na primeira semana, senti que esse 
negócio era bom, senti muita carência, o que mais me fez ficar. Não precisa 
falar alto, foi o inverso do trabalho com as crianças. O cuidado para não cair 
o lápis, primeiro que já não usa estilete, não pode, não facilitava muito o 
trabalho da gente, porque lá temos menos preocupação. Não é a mesma 
coisa de estar na sala com adolescente. Com a criança, você fica mesmo 
tensa em relação ao cuidar, porque o professor de criança é um cuidado 
infinito. Eu relaxava quando eu chegava em casa, porque ela poderia cair 
no recreio. Era em sala, era no lanche, era tudo com cuidado, era muito 
tenso pra mim essa questão do cuidar da criança e isso lá me relaxou; essa 
preocupação acabou embora venha aquela tensão e preocupação pelo 
ambiente. Foi um ano que teve rebelião, aquele barulho da grade me 
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deixava um pouco tensa, mas eu sabia que era uma tensão diferente; que 
tinha de me deixar despreocupada, porque sabia que aquilo não iria chegar. 
Eu não iria responder pelo que acontecesse ali; eu não era responsável, 
não tinha que dar conta ao pai, porque se machucou, caiu. Isso me ajudou, 
na medida em que ia compreendendo o trato com eles, o que eles queriam 
e as carências deles, porque você pode chegar hoje e sair de lá, com 
alguém na sua mente, com uma ou duas palavras que troque com você, já 
sente a carência. Estão ali por uma fatalidade, não são santinhos, não são 
mesmo. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Nas narrativas reproduzidas anteriormente, há marcas de experiências 

capazes de levar o professor a sentir-se novamente como um iniciante na profissão: 

Na fala da professora Oliveira ressaltam essas experiências. “A primeira semana foi 

um choque, eu te confesso. O cheiro, o ambiente, aquele jeito deles, assim 

fechados, mal-encarados, gírias que não entendia, A primeira semana foi muito 

difícil o diálogo, eu não dominava nenhuma dessas gírias que eles falavam lá”. E 

transparecem diversos questionamentos, conflitos, reflexões e inseguranças, comuns à 

fase inicial da carreira reapareceram, o que significa que passaram por esse período 

de desestabilização na carreira, ao iniciar o trabalho docente no cárcere, mesmo os 

que possuíam anos de experiências na profissão. Eles afirmaram que conseguiram 

superar o choque de realidade, por conta de fatores como experiência anterior e 

jogo de cintura – também resultado de anos de profissão.  

De acordo com os relatos extraídos das entrevistas, os professores retrataram 

as experiências adquiridas durante o período de vivência em sala de aula, de modo 

que foi necessário adequar o planejamento diário, preparado pelo coletivo das 

escolas anexadas, porque ele não foi pensado para a realidade da escola carcerária 

ou para as turmas de Educação de Jovens e Adultos. Em sua visão crítica, o 

professor Lima relata: 

 

[...] É um grande problema, atuar em escola de sistema prisional. E quem 
não tem perfil para trabalhar com esse público? E consegue trabalhar com 
alguma circunstância como eu, por exemplo. Saiu minha carga horária e o 
RH da Secretaria de Educação do Estado, eles não quiseram saber de onde 
eu vim só falaram: ‘Tem a vaga lá. Vai querer?’ Nem foi feito um 
questionário para saber se tinha o perfil adequado; surgiu a carga horária e 
pega. Mas, durante esse percurso, já estou há quase dois anos, a 
Secretaria não fez uma formação organizada para o trabalho no sistema 
prisional. O que nós temos, assim, são os próprios professores, junto com a 
coordenação. Eles fazem uma discussão, uma reflexão sobre a prática 
pedagógica dentro sistema prisional e, fora isso, não há uma política da 
Secretaria de Educação para formação. O que nós temos são umas visitas 
que o pessoal vem, faz uma avaliação, mas não volta a discussão para 
como está a educação no sistema prisional. [...]. Durante esses dois anos 
lecionando no sistema prisional, acho que houve uma evolução muito 
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grande, uma sensibilidade a alguns temas, para ouvir os que eles pensam 
e, a partir daí, escolher alguns conteúdos, algumas temáticas que envolvam 
os alunos e que eles conseguem se identificar. Eu acho que conseguiria 
desenvolver mais com essas atividades concretas dentro no sistema 
prisional. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Mesmo com a perspectiva do novo e, em alguns momentos, com o 

descompromisso com a realidade da escola prisional em Itabuna, fica evidente para 

os entrevistados que as secretarias de educação compreendem que essa 

modalidade de Educação e sua formatação organizacional são novas e precisam de 

adequações e políticas públicas específicas; contudo, ainda não se atende à 

demanda desse público. Avalia a professora Oliveira: 

 

[...] Creio que falta uma interação da educação prisional com o sistema de 
ensino, o que acho é que é algo muito novo para as pessoas que estão 
lidando como coordenador, diretor, que não vão lá visitar, não sabem de 
nada. Se eu falar que a sala de aula é rosa, eles acreditam! Então, falta 
esse caminhar junto, um olhar direcionado para aluno e não para bandido 
[...] (Entrevista, 2015). 

 

Percebemos também que não existe um acompanhamento frequente dessas 

instâncias educacionais, a fim de compreender e até melhorar esse sistema de 

ensino, mesmo com a entrada de outras instituições escolares anexas, para atender 

todas as modalidades de ensino. Na fala da professora Laranjeiras,  

 
[…] Com a chegada da escola estadual, melhorou muito. Hoje tem os 
professores com disciplina pedagógica. Melhorou. O que eu acho que ainda 
continua e que deveria mudar, já que tenho um olhar de mudança, é a 
questão do olhar aos presos. Têm pessoas que acreditam que, se você 
estiver preso, você não tem direito a nada; se você está preso é porque 
você fez uma coisa muito feia ou muito errado. Cá fora, devem existir 
pessoas que acham que eles não deveriam estudar. Então, a gente vê que 
são pessoas que não se preocupam com a ressocialização. Entenderam? 
Penso assim: gostaria que tivessem pessoas com a mente aberta para isso 
também. Precisa melhorar o equipamento, o material didático na escola, 
mesmo para essa quantidade de pessoas envolvidas e que querem estudar. 
Penso que essa educação deveria melhorar em todos os sentidos. […] 
(Entrevista, 2015) 

 
 Já segundo a professora Figueira, 

 
[...] Precisa melhorar muito a educação. Lá fora está muito a desejar e 
imagine no conjunto penal, que é limitado. Muitas coisas deveriam estar 
mais avançadas e a educação prisional não é a ideal; não é a que se 
deseja. É preciso ser bem melhor até mesmo para poder oferecer a eles um 
curso mais amplo, um curso que você poderia estar oferecendo também a 
parte pedagógica junto com a profissional. Aí, sim, esse conjunto vai melhor 
a vida dele lá fora. [...] (Entrevista, 2015) 
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Nos diálogos com os professores, durante o período da pesquisa, 

percebemos que o espaço escolar requer alguns cuidados, que o ambiente é hostil 

e, em alguns momentos da rotina da sala de aula, o professor se sente à vontade 

para trabalhar sem nenhuma dificuldade, mesmo sabendo que toda a estrutura 

prisional está organizada segundo a ótica militar da segurança máxima, portanto, da 

disciplina baseada na relação de poder e que, diversas vezes, esse funcionamento 

se pauta pela ausência dos direitos mais básicos de um ser humano.  

Para o professor Lima, este é um mito muito prejudicial. Vejamos por que ele 

diz isso: 

 

[...] Primeiro, há uma ideia que se faz que o estudante é uma ameaça 
constante para o professor e que, a qualquer momento, o estudante irá 
fazer uma rebelião, vai te sequestrar e te tornar como refém: isso é um mito. 
São alunos que, a partir do momento que se estabelece uma relação de 
confiança com o professor, existe respeito mútuo como em qualquer lugar. 
E então, esse mito de que o aluno é uma ameaça constante para o 
professor é, com o tempo, quebrado. Não existe uma ameaça constante, 
mas ao mesmo tempo, não se pode garantir que isso não possa acontecer. 
Mas, na escola, é muito difícil que uma situação como essa possa ocorrer. 
Outro mito que a sociedade coloca é o de ver o preso como animal, como 
uma pessoa que não tem um mínimo valor ou escrúpulo; e que, por causa 
do crime que essa pessoa cometeu que essas pessoas não têm direito à 
educação e que o Estado não poderia ter gasto nenhum com essas 
pessoas. O mito que a sociedade mantém é de que essas pessoas não têm 
valor. Na verdade, são pessoas que têm conhecimento de vida e 
aprendemos muito com o contato com elas e muitos querem se superar 
para sair daquela situação de vida. [...] (Entrevista, 2015) 

 

A professora Oliveira mostra sua indignação em relação aos colegas da rede 

educacional que a questionam sobre o seu local de trabalho: 

 

[...] Não sei bem se posso dizer que é um mito. Ainda causo espanto às 
pessoas, principalmente, aos professores da rede de ensino e até aos 
professores formadores. Eu percebo, quando digo onde trabalho, que as 
pessoas indagam: no presídio? Como fosse uma coisa fora do normal, 
extraordinária, trabalhar neste local. Eu encarei a sala de aula normalmente 
e são pessoas normais. Há um mito de achar que eles são agressivos. [...] 
(Entrevista, 2015) 

 

A professora Laranjeiras, em relação ao mito, declara: 

 

[...] Pelas minhas experiências, as pessoas acham que seremos reféns 
deles, entendeu? Que eles vão, a qualquer momento, pegar a gente, já que 
você está ali diante deles. E, se tiver qualquer tipo de rebelião, vão usar 
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você como refém. Acham que é um mito existir uma relação professor-aluno 
como existe em qualquer lugar. Isso vai depender de você como em 
qualquer outro lugar. Você pode ter algum problema com aluno como já 
vimos em outras escolas. E então, assim, isso é mito; que você vai ser 
refém a qualquer momento ou cobaia deles por conta de uma necessidade 
qualquer ou para uma reivindicação de alguma coisa. Acho isso um mito e o 
professor, para trabalhar com eles, tem que ter coragem. [...] (Entrevista, 
2015) 

 

3.1.1 Formação continuada  

 

Entendemos que a formação continuada proporciona novas reflexões sobre a 

ação profissional e contribui para aprimorar o trabalho pedagógico, sendo um 

processo permanente de aquisição de conhecimentos a partir da formação inicial. 

Sendo assim, as pessoas mais indicadas para falar sobre formação docente 

são os próprios envolvidos no processo, ou seja, os professores; e, para que a 

formação continuada tenha impacto positivo, de modo que as reflexões e práticas 

advindas dessa formação continuem contribuindo para o desenvolvimento de novos 

caminhos pessoais e expandido as competências profissionais, nós precisamos 

ouvir esses profissionais, trazer à tona suas experiências e conhecer suas 

atividades. Esse é um fator imprescindível no momento de formação. 

Por entenderem a própria formação inicial como insuficiente para o 

cumprimento dos objetivos propostos à educação no cárcere, os professores, 

durante as entrevistas, apresentaram – como um dos recursos disponíveis e 

capazes de amenizar as dificuldades encontradas na prática – as prováveis 

propostas de formação continuada oferecidas, de forma sistemática, pela Secretaria 

de Educação, desde que esse processo seja organizado e implementado por 

pessoas que conheçam a realidade do desenvolvimento. 

Dos cinco professores entrevistados, três não possuem nenhuma certificação 

referente a processos de formação continuada como cursos de pós-graduação lato 

sensu na área que administram. No entanto, todos já participaram de atividades, 

cursos de extensão, seminários, encontros pedagógicos, simpósios, entre outras 

práticas formativas. Em contrapartida, eles consideram que algumas formações 

oferecidas pelo município não condizem com a realidade dos professores do Ensino 

Fundamental I. O Professor Carvalho diz o seguinte sobre isso: 
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[...] Não na verdade, a formação ofertada pela SEC não condiz com a nossa 
realidade. Eu me perguntava: o que vou ficar fazendo aqui? Vou embora, 
não tem nada a ver comigo, falar de criança que está na pré-escola, que 
está na creche, não tem nada a ver para adequar a minha realidade. O 
Estado, sim, deu essas formações, fomos umas quatro vezes para 
Salvador, e o Estado estendia o convite para os professores do Município. 
[...] (Entrevista, 2015) 

 

Em relação ao mesmo assunto, o professor Lima afirma que: 

 

[...] A Secretaria de Educação do Estado não fez uma formação organizada 
para o trabalho dentro sistema prisional. O que temos são os próprios 
professores que conjuntamente com a coordenação fazem uma discussão, 
uma reflexão sobre a prática pedagógica dentro sistema prisional e, fora 
isso, não há uma política da Secretaria de Educação de formação. O que 
temos são algumas visitas, que o pessoal da SEC vem fazer uma avaliação 
em uma perspectiva de formar os professores e depois não retorna essas 
discussões de como está a educação dentro do sistema prisional. [...] 
(Entrevista, 2015) 

 

Os profissionais entrevistados entendem que a formação continuada ofertada 

no espaço de atuação é mais eficaz e eficiente, pela necessidade de discussões 

pontuais e urgentes sobre o trabalho desenvolvido nas escolas, principalmente no 

que eles revelam para o professor Carvalho “Não na verdade, a formação ofertada 

pela SEC não condiz com a nossa realidade” e o professor Lima “Secretaria de 

Educação do Estado não fez uma formação organizada para o trabalho dentro 

sistema prisional”. 

Eles acreditam que a formação continuada, necessária ao exercício da 

docência, deve ter um espaço privilegiado para a escola prisional. A formação 

continuada dos profissionais que atuam no sistema prisional poderia ser pensada de 

forma integral com outras áreas que atendem esses grupos de alunos, como 

assistente social, defensoria pública, profissionais na área de saúde, agentes de 

segurança, visto que a escola precisa de ajuda desses profissionais, na tentativa de 

reabilitar os sujeitos privados de liberdade, e o professor precisa de algumas 

orientações desses serviços para lidar melhor com as especificidades desse público; 

sem contar que esses serviços devem mostrar mais atuantes junto aos alunos para 

que estes consigam ter melhores condições de repensar seus atos, rever valores, 

reintegrar-se à sociedade e, principalmente, cumprir sua pena com mais 

humanidade e apoio. 

Destacamos que, além da necessidade de uma formação integrada em 

serviço, há a importância de profissionais atuando nas escolas, como gestores, 



81 
 

psicólogos, assistentes sociais e coordenadores pedagógicos. Esses serviços são 

essenciais à escola prisional para o bom atendimento aos alunos e professores. 

A formação continuada, in loco, ajuda a aproximar a teórica com a pratica das 

realidades das escolas, principalmente nos espaços de encontros, como na sala dos 

professores, nos conselhos escolares e nas reuniões pedagógicas. E, no processo 

de observação, percebemos que é neste espaço que os professores amenizam suas 

dúvidas, apaziguam seus anseios e validam as suas experiências.  

Na troca de experiências entre os professores sobre o dia a dia na sala de 

aula, encontram contribuições para o aprimoramento do trabalho pedagógico. 

Os professores com mais tempo de docência no sistema prisional são 

preferências e os próprios alunos tornam-se, também, fonte de apoio ao professor 

que chega sem experiência, pois eles transmitem algumas diretrizes, a cultura da 

escola prisional, fazendo com que eles adquiram, ao longo de sua trajetória 

profissional, competências, interiorizem rotinas e saberes, o que lhes proporcionará 

domínio progressivo sobre as situações de trabalho. 

 

 

3.2 O fazer docente: Metodologia 

 

O tempo escolar, tal como ocorre atualmente nas escolas, ou seja, com a 

distribuição de conteúdo, matérias e atividades durante o ano letivo e o 

estabelecimento de horários, é fruto de mudanças das concepções de educação 

escolar e das reformas educacionais. Embora os tempos escolares tenham sido 

definidos pelo currículo nacional único e pela legislação, as discussões em torno 

dessa dimensão importante no trabalho educativo ganharam relevância no fim do 

século XX e continuam em relevância no início do século XXI. Essas discussões 

trazem elementos para a reflexão sobre a sequência temporal que orienta a 

organização do trabalho escolar, as diferentes formas pelas quais passou e tem 

passado, bem como suas múltiplas temporalidades, seus usos e significados.  

Da mesma forma que o tempo é uma instituição social construída 

historicamente, o tempo escolar é um tempo social vinculado à regulação da vida na 

escola. Durante o período da pesquisa, observamos que o fator tempo nasce 

fortemente no campo empírico, principalmente nas falas dos professores 

entrevistados. O tempo de aula, na rotina pedagógica da escola, depara-se com 
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diversas dificuldades encontradas, em especial, na execução das atividades 

planejadas pelos educadores, já que são previstas ao tempo de aprendizagem por 

disciplina, formatação do Programa Tempo de Aprender Ensino fundamental II e 

Médio.  

De acordo com o Ministério da Educação, do Conselho Nacional de 

Educação, da Câmara de Educação Básica e da Resolução nº. 2, de 19 de maio de 

2010: 

 

[...] Artigo VIII - será organizada de modo a atender às peculiaridades de 
tempo, espaço e rotatividade da população carcerária levando em 
consideração a flexibilidade prevista no art. 23º da Lei nº. 9.394/96 (LDB).  

 

Mesmo instituída em lei, essa organização temporal, rotativa e flexível no 

decorrer das observações não foi considerada nos planejamentos das duas 

instituições educacionais. Os planejamentos dos professores eram pensados e 

debatidos para atender um movimento temporal, estabelecido pelas Secretarias de 

Educação. Percebemos que, durante o período da pesquisa, diversos fatores 

prejudicaram esse tempo de aprendizagem, tais como suspensões das aulas 

motivadas por falta de água nas escolas, reordenamento de alunos/internos, 

deslocamento de internos para audiências ou atendimento médico, as mudanças 

constantes de horários da alimentação (almoço ou jantar). Fatores que implicavam 

constantemente no início e no encerramento das aulas. 

De acordo com essas dificuldades apresentadas e devido à resistência da 

organização em fazer um planejamento adequado para o bom atendimento dessa 

inconstância nos horários de aulas, concluímos que, de fato, em diversos momentos 

esse fator prejudicou a construção do conhecimento dos alunos, por causa da 

descontinuidade das atividades. Entretanto, os professores entrevistados 

compreendem esse dado, como poderemos observar pelos trechos de falas 

retiradas das entrevistas.  

O professor Carvalho afirma que 

 

[...] O tempo do presídio é exímio extremamente... às vezes, planejava para 
essa quinzena e levava o mês inteiro com aquele planejamento[...] 
(Entrevista, 2015) 

 

O professor Oliveira sugere a mudança no horário das aulas:  
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[...] Que tenham quatro horas de aula, porque começa 9h e terminam 11; o 
ideal seria quatro e, por conta disso, tenho que refazer o conteúdo 
programático [...] (Entrevista, 2015) 

 

Sobre a questão do horário, o professor Lima comenta: 

 
[...] A aula não começa no horário, às 13h, porque tem o horário de almoço 
dos internos, e nós ficamos aguardando até às 14h, horário em que os 
internos chegam à sala de aula. Depois, tem um período do intervalo, às 
15h30, em que os internos e os professores fazem o lanche e, por volta 16h 
e 10 min, a segurança encerra as aulas e eles retornam para as celas. Com 
as aulas se encerrando neste horário, temos um período muito curto que 
não dá para trabalhar muito. Assim, o tempo fica limitado por essas 
questões de segurança que existem. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Esse dado empírico “tempo de aprendizagem”, citado pelos professores, 

revela a imensa dificuldade de preparar as aulas de acordo com as condições do 

sistema prisional. Destacamos a fala do professor Lima, que ressalta “o tempo 

pedagógico versus esquema de segurança que é emitido pelas prisões. Assim, o 

tempo fica limitado por essas questões de segurança que existem.” Nesse contexto 

escolar, as ações pedagógicas ou a construção do conhecimento dos alunos em seu 

tempo de aprendizagem esbarra no fator segurança, tal qual está interligado ao 

planejamento pedagógico que considera esse tempo, aproveitando de forma precisa 

os conteúdos relevantes para o processo de ensino e aprendizagem, já que o tempo 

escolar prisional não condiz com o tempo escolar tradicional. Para Onofre (2012), 

esse tempo é uma característica de ordem organizacional das prisões, 

principalmente no que se refere ao ato de controle dentro do sistema social do 

cárcere. 

 

[...] O princípio fundamental da educação escolar, que é por essência 
transformadora, aponta o tempo-espaço da escola como possibilidade, 
enquanto a cultura prisional, caracterizada pela repressão, pela ordem e 
pela disciplina, visando adaptar o indivíduo ao cárcere e aponta para um 
tempo-espaço que determina mecanicamente as ações dos indivíduos [...] 
(ONOFRE, 2012, p.24). 

 

 Em consonância com autora a organização da escola normal, o tempo 

pedagógico e planejamento não condizem com a realidade estabelecida numa 

escola de sistema prisional. Os tempos pedagógicos mal estruturados ou planejados 

implicaram no desenvolvimento das aulas e, principalmente, no que diz respeito ao 

pré-requisito das unidades de tempo de aprendizagens, estrutura curricular 

estabelecida pelo Programa “Tempo de Aprender”, ofertado pela Secretaria de 
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Educação do Estado da Bahia, para os alunos matriculados nas modalidades de 

Ensino Fundamental II e Médio. 

Nas reuniões pedagógicas com professores, o foco das discussões estava em 

elaborarem meios ou mecanismos para os alunos estudarem de maneira disciplinar 

e cumprir com a programação anual. E, de forma contundente, os professores 

deveriam ter o cumprimento do horário de aula, mesmo que naquele dia o aluno não 

fosse liberado para participar da aula. Desse modo, deve-se garantir que as 

individualidades se integrem a uma funcionalidade “orgânica”, ou seja, que 

funcionem como um organismo com atividades controladas e codificadas. De acordo 

com FOUCAULT (1977, p.141), 

[…] o corpo, do qual se requer que seja dócil até em suas mínimas 
operações, opõe e mostra as condições de funcionamento próprio a um 
organismo. O poder disciplinar tem por correlato uma individualidade não só 
analítica e ‘celular’, mas também natural e ‘orgânica. [...] 

 

O horário esgotado e totalmente utilizado requer do professor um controle 

bastante rígido. A configuração espacial que permite esse controle, um olhar 

disciplinador e consistente. Não basta apenas o cumprimento do horário por parte 

dos professores e alunos. E o autor continua: 

 

[...] procura-se também garantir a qualidade do tempo empregado: controle 
ininterrupto, pressão dos fiscais, anulação de tudo que possa perturbar 
distrair; trata-se de constituir um tempo integralmente útil [...] (FOUCAULT, 
1977, p. 137). 

 

Nessa perspectiva, a vigilância se efetiva na escola com a presença da 

supervisão pedagógica, da orientação educacional, dos professores e, finalmente, 

dos alunos. No caso da escola prisional, essa tarefa é delegada aos agentes de 

segurança, de modo a garantir ou intervir e vigiar o tempo, que estabelece a rotina 

pedagógica dos professores e alunos. Essa hierarquia é fundamentada em um 

controle disciplinar: 

 

[...] um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função 
maior ‘adestrar’; ou sem dúvida, adestrar para retirar e se apropriar ainda 
mais e melhor [...] (FOUCAULT, 1977, 153). 

 

Esse poder disciplinar não procura reter as forças, mas sim interligá-las, 

multiplicá-las e utilizá-las. Sua consolidação se utiliza dessa vigilância hierárquica e 

outros meios coercitivos. Esse controle rigoroso, aliado as outras regulamentações, 
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forma um sistema punitivo composto por dispositivos disciplinares, que fazem 

funcionar normas gerais da educação. Essas normas permitem a medicação dos 

desvios e a redução dos mesmos. Segundo FOUCAULT (1977, p.159), a aplicação 

dos dispositivos disciplinares dar-se-ia por meio de 

 

[...] micropenalidades do tempo (atrasos, ausências, interrupções das 
tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de 
ser (grosseira, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do 
corpo (atitudes incorretas, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade 
(imodéstia, indecência) [...]. 

 

São inúmeros os exemplos que caberiam nessas colocações. No cotidiano 

escolar, esses fatos permeiam a maioria das relações. Constatada a transgressão à 

norma, a penalidade é uma consequência lógica. Percebemos que o tempo 

pedagógico ou tempo escolar do cotidiano prisional não condiz com o mesmo tempo 

pedagógico realizado no interior de uma escola regular, cuja logística foi estruturada 

para receber os alunos. 

Em cada pavilhão, as aulas iniciam em tempos diferenciados, dependendo da 

passagem dos alunos até as salas. Nas observações feitas durante as entrevistas, 

percebemos que, na hora da entrada, os alunos parecem não saber as salas em que 

estudam, mas, em seguida, vão se acomodando. 

Nesse contexto, aparecem as figuras dos alunos-monitores dos pavilhões, 

que são alunos-internos escolhidos pelas “organizações dos internos de cada 

pavilhão” e que têm “poder” de representatividade para controlar a organização dos 

alunos nas salas, observar, controlar e entregar a merenda dentre outros. Eles, 

inclusive, dialogam com a coordenação e com os professores sobre reivindicações 

ou sugestões para a melhoria do atendimento educacional dos alunos, observam as 

pessoas que circulam nos corredores e ajudam nas renovações e novas matrículas.  

Durante as observações, nós também notamos que o ritmo de cada sala é 

diferente. São fatores externos que vão ditar o modo como a aula se inicia. 

Percebemos também que o fluxo dos alunos se modifica a cada turno. Pela manhã, 

as turmas contam com mais alunos, em virtude das modalidades de ensino que são 

ofertadas, Alfabetização e Fundamental I; já no turno vespertino, são oferecidas 

duas turmas do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio e, então, temos o fluxo 

de alunos reduzido.  
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O espaço da sala de aula está pichado com grafite, exibindo palavras de 

ordem, as carteiras estão sujas, o telhado quebrado e há muito barulho, em virtude 

de as paredes das salas serem vazadas. Em relação ao comportamento dos alunos 

transparece que, em alguns momentos, eles estão entediados, por causa do calor e 

do mau cheiro que exala por todo o ambiente escolar. 

Destacamos duas aulas e analisamos os procedimentos metodológicos e 

suas intervenções. No início dessas aulas e como parte da rotina dos professores, 

acontece uma conversa informal entre os alunos sobre questões que se referem à 

ausência de alguns alunos, sobre a rotina do grupo no contexto do cárcere. Durante 

esse momento, foi possível perceber uma relação de confiança na relação entre 

professor e aluno. É nesse momento que eles revelam as angústias e aflições que a 

prisão desencadeia no comportamento dos sujeitos que se encontra em situação 

privação de liberdade. Além disso, nessa conversa é que acontecem os 

comunicados sobre a rotina escolar.  

A primeira aula escolhida como fonte de observação ocorreu em um espaço 

diferenciado. Em virtude da organização da segurança, os alunos foram relocados 

do Pavilhão 1 para participar das aulas no Pavilhão 2. Já na sala de aula, os alunos 

observaram o zelo com o espaço escolar, o cuidado e a limpeza da sala, e 

questionaram a professora sobre isso. Ela disse que não permitiam que seus 

colegas rabiscassem as paredes ou sujassem as carteiras (o valor do pertencimento 

ficou presente na fala desses alunos). Eles, então, apelidaram os alunos da sala de 

aula: “São esses alemães que não cuidam do espaço da escola; eles são pessoas 

ruins na linguagem do presídio” (Fala do aluno A). 

Logo em seguida, a professora deu continuidade à aula sem questionar as 

falas dos alunos e escolheu um texto dentre outros que estavam em seu armário 

para os alunos lerem em voz alta. Depois, designou uma atividade de produção 

textual baseada na leitura de uma imagem, na qual se via um barco encalhado em 

alto-mar. Dentro daquele contexto, ela criou uma situação-problema para os alunos 

resolverem e fez a seguinte pergunta: “O barco encalhou. E agora, como você irá 

fazer para sair dessa situação?” Na sequência, professora Oliveira começou a fazer 

perguntas aos alunos, a fim de criar uma “chuva de ideias” que contribuísse para a 

produção textual. Contudo, os alunos responderam de forma tímida, silenciaram e 

iniciaram a escrita do texto. Segundo a professora, os alunos estavam nos níveis 

silábico-alfabético e alfabético de aquisição da escrita. Ao final da escrita, ela 
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questionou a produção textual de alguns alunos e elogiou a criatividade de outros e, 

em seguida, começou a explicar “pontuação” questionando as dificuldades 

percebidas nos textos, para depois entregar a folha de exercício de gramática sem, 

no entanto, fazer a conexão com a primeira atividade trabalhada. Feito isso, ela 

passou a explicar a diferença de sentido entre o adjetivo “mau” e o advérbio “mal”; 

houve uma explicação rápida da professora, mas os alunos, em sua linguagem 

própria, exemplificaram a diferença dos dois termos: “Mal com I é quando alguém 

passava mal (doente) e mau com u seria a pessoa com ruindade, ‘miseravi, 

miseravão’” (novamente a Fala do aluno A). 

Depois da exemplificação do aluno “A” sobre os sentidos das palavras, a 

professora começou a questionar a ausência dos outros alunos e os presentes 

justificaram que alguns alunos foram transferidos para o Pavilhão 3, enquanto outros 

estavam na faxina ou no isolamento, chamados “latões”. 

Durante a aula, houve a entrega do lanche em sala, sem interrupção da 

atividade, e observamos que, em alguns momentos, o tédio tomava lugar. Era visível 

nas feições dos alunos que eles não tinham interesse em realizar aquela atividade, 

porque não havia nenhum elo com o texto produzido. Percebemos que a atividade 

proposta possuía um grau de complexidade e dificuldade grande em relação aos 

níveis de escrita dos alunos, que em diversas ocasiões solicitavam a ajuda da 

professora para a realização da tarefa. 

No decorrer dessa atividade, surgiram algumas falas referentes ao cotidiano 

dos alunos na prisão, a reação apática da professora ficou evidente. Percebemos, 

inclusive, a dificuldade da professora em discutir os assuntos, que tratavam de 

valores, saúde masculina e família. 

A aula encerrou com o som do apito dos agentes prisionais, que indica que os 

alunos devem se recolher às suas celas.  No entanto, os mesmos saíram da sala, 

preocupados com a assinatura da frequência para o processo da sua remissão e 

também com as atividades que ficaram incompletas sobre as carteiras escolares. 

Notamos que a metodologia adotada, nessa aula, foi improvisada e de 

abordagem comportamental (estímulo e resposta), havendo também, de forma 

implícita, uma abordagem da Genealogia (disciplina ou poder disciplinar), pois nas 

intervenções referentes à linguagem as características estavam centradas na 

linguagem normativa, para o trabalho prescritivo sobre a língua. Com relação às 

escolhas das atividades, ficou perceptível a ausência do planejamento especifico de 
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uma sequência didática condizente com a necessidade dos alunos; os recursos 

didáticos utilizados não condiziam com a realidade ou concepção do universo adulto 

e, principalmente, atendiam aos aspectos da alfabetização ou do contexto dos 

sujeitos que estão submetidos à privação de liberdade. 

A segunda aula aconteceu na sala do Ensino Médio, no mesmo espaço onde 

acontecem as aulas de Geografia, porém no turno oposto. Observamos que o 

professor entrou em sala antes dos alunos, organizou as carteiras, selecionou o 

material didático, os livros que seriam usados na aula. O professor iniciou sua aula 

explicando a organização do “Tempo de Aprender”, um programa educacional 

promovido pelo Estado que atende o Ensino Médio da escola e, também, sobre o 

processo da remissão que suscitou questionamentos dos alunos. 

Logo após os esclarecimentos, o professor apresentou uma leitura de 

imagem, A viagem dos alimentos, um texto extraído do módulo dos alunos. Ao 

explorar a imagem com os alunos, ele extraiu o máximo de conhecimentos prévios 

dos alunos, informações advindas da vivência pessoal de cada um. Os alunos, 

diante da atividade dinâmica, apresentaram uma extensa lista de informações sobre 

o assunto, principalmente correlacionando as informações com os alimentos 

consumidos nas refeições diárias na prisão. 

Neste momento, o professor aproveitou ao máximo todos os tipos de 

informações fornecidas pelos alunos e orientou sobre o manuseio dos alimentos, a 

higiene e, principalmente, sobre valores nutricionais. Logo em seguida, a aula 

transcorreu com a apresentação da dimensão territorial da Europa e da rota dos 

alimentos em outros continentes. Assim, o dinamismo desse professor contribuiu 

para que ele conseguisse transportar o aluno, com sua aula expositiva, para o 

universo dos alimentos até chegar ao seu destino final. Ele mostrou esse percurso 

usando um mapa-múndi político, que foi pendurado na parede da sala de aula e 

aproveitou todos os conhecimentos prévios de cada aluno, as informações e o 

conhecimento de mundo obtido antes e durante o período de detenção. Ele 

ministrou uma aula dinâmica e interativa e não ficou aprisionado à cadeira do 

professor. O término da aula tinha gosto de “quero mais”, mesmo com o calor 

elevado, quase insuportável. O professor, ao ouvir o apito do agente para encerrar a 

aula, concluiu com os encaminhamentos de atividades referentes ao conteúdo para 

o dia seguinte. Mas, antes de saírem da sala, houve questionamentos dos alunos 

que sentiram falta de alguns materiais didáticos na sala de aula, materiais que 
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contribuiriam para melhor compreensão do conteúdo. Vejamos a fala do aluno B: 

“Porque não temos um globo terrestre na sala? Seria mais fácil entender a trajetória 

dos alimentos para outros continentes”. Infelizmente, o professor não respondeu ao 

questionamento e os alunos retornaram às celas.  

Ao analisarmos as duas aulas – que aconteceram nas mesmas condições de 

trabalho –, percebemos que a primeira professora utilizou uma abordagem 

tradicional, positiva, reprodutora e centralizada em erros e acertos. Na segunda aula, 

a abordagem utilizada pelo professor baseou-se em uma perspectiva teórica  sócio 

interacionista, na qual o professor atua como mediador do conhecimento, 

respeitando a constituição da pessoa humana, seus valores e o seu ritmo de 

aprendizagem. 

Os materiais didáticos utilizados foram planejados considerando o espaço, o 

tempo de aula, as possíveis eventualidades decorrentes da precariedade das 

condições estabelecidas. Além disso, todo material utilizado em sala, como globo 

terrestre, pendrive, livros, cartazes ou qualquer outro tipo de material deve ser usado 

com a autorização da coordenação de segurança do presídio que, muitas vezes, 

limita a atuação do professor, impedindo-o de realizar uma aula mais dinâmica. 

Mesmo com essas limitações didáticas, o segundo professor utilizou uma 

linguagem interativa, que levou os alunos a refletirem sobre o conteúdo de uma 

forma interdisciplinar. O tempo de aula observado foi produtivo e o professor 

conseguiu transmitir o conteúdo de forma dinâmica e clara sem quebrar a rotina de 

aprendizado e aproveitando o máximo de todos os conhecimentos expostos pelos 

alunos e agregando aos conhecimentos científicos. 

Teoricamente, o processo de ensino-aprendizagem num sistema carcerário 

deveria ter o mesmo comprometimento pedagógico e de infraestrutura como as 

demais escolas do Estado ou Município. No entanto, mesmo que os materiais 

didáticos sejam iguais, vários fatores contribuem para que o processo seja 

extremamente diferente. O meio em que os alunos estão inseridos e a falta de 

qualidade de vida torna o processo de ensino-aprendizagem lento, mas não 

impossível de ocorrer. Divergindo das escolas regulares, como bem alegou à 

professora Laranjeira, a escola no sistema penitenciário "precisa ser um instrumento 

de ressocialização". Se houvesse mais investimento para capacitar os professores e 

melhorar as condições de vida dos detentos, o processo de ressocialização não 

estaria tão distante. 
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De acordo com a professora Laranjeira, a sociedade rejeita, discrimina, prega 

coisas bem diferentes da realidade, que é dura. Quem de nós daria um emprego a 

um ex-detento? O sistema penitenciário não prepara o detento para um retorno à 

sociedade e ainda contribui para o retorno dos mesmos à prisão. Portanto, por mais 

que haja esforços por parte dos professores em ensinar e dos detentos em 

aprender, a ressocialização só será possível se todo o sistema carcerário for 

reformado. 

 

Mesmo com um processo lento do ensino-aprendizagem em virtude das 

adversidades do cárcere, a linguagem é um dos traços mais marcantes da cultura da 

prisão; é a identidade desse público. É usada não só para comunicar, mas também 

para restringir a comunicação e proteger.  

A linguagem de certos grupos, ou seja, o uso que certos grupos fazem da 

língua é uma forma de restringir a comunicação. Em nosso idioma (a Língua 

Portuguesa) temos inúmeras variantes linguísticas: a regional, por faixa etária, de 

gênero, classe social, atividade profissional, dentre outras. Para o professor 

Carvalho, em um grupo como esse, de excluídos e sofredores, a compreensão dos 

códigos linguísticos é também uma das formas de nos aproximarmos dos alunos: 

 

[...]É como dizia o teórico Paulo Freire, porque o sujeito é pedreiro então 
vamos trabalhar as condições linguísticas da construção civil. No presídio 
você recebe diariamente as noções linguísticas do aluno, que está uma 
condição semianalfabeta e que no mundo do crime tem uma linguagem 
especifica, você não vai falar igual a ele, mas tem que estar próximo, se 
você não aproximar dele no campo linguístico desse cidadão, você não vai 
conseguir conquistá-lo, a conquista se dá através da aproximação do 
campo da linguagem também, do jeito que eles pensam, de como eles 
falam e proporcionar as transformações que se pode fazer. [...] (Entrevista, 
2015) 

 

A linguagem usada pelos detentos é como um código usado no cotidiano do 

cárcere; ele é de difícil entendimento para os de fora, mas isso tem um motivo 

específico: resguardar esse grupo e manter a ordem dentro da cadeia.  É uma forma 

de resgatar o mínimo de dignidade e preservar o pouco de identidade que ainda lhes 

resta. Como a maioria dos detidos mora em bairros populares (favelas) da região, os 

códigos usados são provenientes dessas comunidades. Nos relatos dos 

professores, alguns códigos estão bem presentes na fala dos internos. O professor 

Carvalho fala um pouco sobre isso: 
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[...] Porque tem assim “latão”, “comarca”, mas eles têm muita coisa que a 
gente não faz ideia e tem outra coisa: existem palavras que a gente tem que 
ter o maior cuidado em falar ou usar em sala de aula, por exemplo, “relaxe”, 
que tem outro significado, porque relaxar é um termo pejorativo. Tem coisa 
que você não pode dizer como “relaxe aí, camarada” é uma expressão 
pejorativa; relaxar tem uma conotação que eles não aceitam por dinheiro 
nenhum, tem que ter todo o cuidado com o campo linguístico, o que você 
vai falar; algumas coisas você não pode pronunciar. [...] (Entrevista, 2015) 

 

A professora Oliveira conta a sua experiência: 

 

[...] O que fiz foi chegar aprendendo primeiro a linguagem deles. Então, 
quando ele dizia lá “rampa”, tinha gente que traduzia para mim. Em alguns 
lugares, a gente é leigo e, em outros, a gente é mais ignorante ainda. Então: 
“Traduz para mim o que é ‘rampa’?” O aluno respondia: “Tá bom, professor! 
Nós vamos fazer uma relação das palavras que a gente fala para você 
aprender”. E foram fazendo. “Rampa”, “comarca”, e eu fui anotando... “Ah! 
Tenho que aprender isso”, dizia. “Por que você não veio ontem?”, 
perguntava e o aluno dizia: “Porque a ‘rampa’ não desce, então tive que 
fazer alguma coisinha para comer” [...]. [...] Então fui construindo, que 
poderia dizer? Mas nunca perguntava o que eles resolviam lá dentro, 
porque eles não poderiam falar. Porém, quando você começava a 
conversar, você já sabia o que tinha acontecido. Não podia perguntar nada. 
Mas, logo no princípio, eu que fui me adequando à linguagem que 
construíam, o seu campo linguístico, que eu não tinha noção. [...] 
(Entrevista, 2015) 

 

Porém, há determinados usos que só são pertinentes dentro da carceragem, 

como, por exemplo, “boi”- que é uma espécie de banheiro onde não há vaso 

sanitário”; “plim” –código secreto para designar celular, uma vez que é proibido 

portar aparelhos telefônicos dentro de presídio, ficando o infrator sujeito à pena 

legal. Podemos observar, através desses exemplos, que o uso de códigos, por 

vezes, se torna imprescindível para sobrevivência e relativo bem-estar do grupo, 

atendendo ao cumprimento das leis dessa comunidade. 

Percebemos, pelas observações e entrevistas, alguns indicativos sobre o 

planejamento escolar, de acordo com o desenho de cada programa, principalmente 

no que diz respeito à dinâmica das aulas, aos materiais didáticos utilizados, à 

organização curricular e ao processo de avaliação. Mas, dentro desse espaço 

escolar distinto, esse planejamento está comprometido, em virtude dos horários de 

entrada e saída dos alunos, dos materiais didáticos (livros ou módulos) que não 

condizem com o contexto da EJA. 

O planejamento pedagógico ou organização do trabalho docente tem como 

finalidade envolver a organização nas ações dos educadores durante o processo de 
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ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma 

proposta de ensino que será projetada para todo o ano letivo e constantemente 

avaliada. No planejamento de ensino, essas ações devem ser bem delineadas para 

ser concretizadas nas aulas, mas o que observamos é que o planejamento na 

escola do cárcere não se difere de uma escola regular da EJA. E, em consequência 

disso, tem sido uma prática desvinculada da realidade social, marcada por uma ação 

mecânica, repetitiva e burocrática, contribuindo pouco para mudanças na qualidade 

de ensino. 

De acordo PARECER CNE/CEB Nº:5/2015 o artigo 12 da resolução esclarece 

que  

[...] O planejamento das ações de educação em espaços prisionais poderá 
contemplar, além das atividades de educação formal, propostas de 
educação não formal, bem como de educação para o trabalho, inclusive na 
modalidade de Educação a Distância, conforme previsto em Resoluções 
deste Conselho sobre a EJA. [...] 

 

Conforme as observações in loco concluímos que a prática educativa do 

planejamento tem o mesmo rito da escola extramuros, com a mesma estrutura e 

linguagem. Nas entrevistas, os professores balizaram esse contexto afirmando 

principalmente que o planejamento tem de ser adequado à realidade da EJA e, 

especialmente, à realidade do cárcere; os conteúdos em diversos momentos não 

condizem com o processo de desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. De 

acordo com os professores, a professora Laranjeiras afirma que: 

 

[...] O colégio tem uma orientadora pedagógica que orienta no trabalho 
pedagógico da escola, não de fato de estar lá dentro, não tive alguém para 
ficar comigo, me fortalecer, me ajudar. Eu tenho uma orientadora 
pedagógica que orienta na questão da disciplina que estou atuando e do 
planejamento da área, mas não na questão de ser no conjunto penal, por 
estar lidando com pessoas privadas de liberdade não tenho nenhuma 
contribuição. [...] (Entrevista, 2015) 

 

A professora Oliveira corrobora com as informações: 

 

[...] Embora a minha coordenadora busque muito adaptar, hoje ela veio me 
trazer um projeto de consciência negra. Mas a realidade lá não é a 
realidade da escola prisional. É esse andar junto... Calço-me na escola, mas 
pela necessidade deles, pela experiência deles é que vou adaptando os 
conteúdos programáticos da escola. Porque a escola pensa no conteúdo 
para criança, embora o conteúdo ensinado seja igual, a metodologia que é 
aplicada é diferente. A metodologia é sugerida pelo projeto, mas não aplico 
em minha sala de aula. […] (Entrevista, 2015) 
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A professora Figueira fala sobre o planejamento: 

 

[...] Com esse material, era produzido pela escola, a gente adaptava e 
depois a gente pesquisava nos sites, em que existiam projetos prontos de 
outros estados e que o município oferecia e adaptávamos a realidade, e o 
conteúdo seria o mesmo. [...] (Entrevista, 2015) 

 

O professor Lima afirma que 

 

[...] Contribuição não, a contribuição que há é mais de maneira informal: o 
diálogo com os colegas em sala de aula, em algumas propostas, mas não 
de maneira organizada.  Em alguns temas, a gente trabalha de comum 
acordo com os professores, mas não é planejado para o semestre. Mas 
poderia desenvolver em equipe, este trabalho; em equipe ainda não existe, 
ainda é feito no improviso. Mas não há uma articulação para desenvolver 
uma atividade interdisciplinar; a gente poderia juntar todas as áreas de 
conhecimento para fazer algo, poderia ser significativo para os alunos. [...] 
(Entrevista, 2015) 

 

O professor Carvalho diz o seguinte sobre o planejamento: 

 

[...] Eu usava o planejamento na escola, organizava o material; e o outro 
planejamento era das oficinas que nós fazíamos. Quando tirava o 
planejamento, as atividades demoravam até quinze dias. [...](Entrevista, 
2015) 

 

De acordo com esses relatos, a organização do planejamento dentro do 

sistema de cárcere retrata diversas dificuldades na adequação dos planejamentos 

pedagógicos em função dos espaços e tempos do complexo prisional. O que 

percebemos é que, muitas vezes, o planejamento é visto como um dos instrumentos 

de controle do poder disciplinador dentro da organização; organizador do tempo, das 

disciplinas, da linguagem, da normatização do saber, dos métodos, das avaliações, 

todos estes preparados para uma instituição escolar típica. Nas nossas 

observações, concluímos que os planejamentos pedagógicos realizados nos 

momentos das Atividades Coletivas A/C, não consideram as especificidades da 

concepção da Educação de Direito, da EJA ou da Educação Prisional tornando-se 

um entrave para o processo de ensino e aprendizagem. 

 Mas entendemos que, tanto na prisão como fora dela, as escolas para 

jovens, adultos e idosos precisam ser diferenciadas sempre. Diferenciadas pelo 

respeito à diversidade dos que ela acolhe, às histórias de vida e de interdições que 



94 
 

os internos trazem às expectativas que passaram a conformar o projeto de estudo 

como um caminho possível de reconciliação com processos de aprendizagem.  

De acordo com a professora Oliveira, o olhar do trabalho docente para com o 

aluno interno não deve ser diferenciado, já que o processo de conhecimento é 

construído a partir das mesmas cobranças e metodologias da escola regular. 

 

[...] Eu digo assim, que eu aprendi com os meus próprios erros. Digo que 
não aconteceu nada porque fiquei muito vigilante ao andamento deles; 
porque era cada um na sua, não tinha AC com o pessoal. Eu acho errado, 
meu AC na escola; eu que trago as informações, ninguém sabe de nada. 
Esse AC poderia ser coletivo, com os professores que trabalham nas 
escolas do anexo prisional. Mas quem sou eu para dizer para o estado que 
precisava ser junto; eles vivem brigando entre eles. Mas ninguém visa o 
aluno como merecedor de mais atenção; ele é renegado, mas eu não vejo 
meu aluno como bandido, eles são privados e, por isso, o máximo que pode 
levar de informações, como um panfleto distribuído pela igreja com carimbo 
ou sem carimbo, etc. Ali, desenvolvemos uma aula agradabilíssima, porque 
tudo para ele é bem-vindo. Lógico que eu levo isso com o prazer, como uma 
coisa extraclasse. Eu cobro na sala de aula uma atitude do aluno, um 
acompanhamento do aprendizado; chamo a atenção: – Isso aqui tem que 
chegar, não entende nada da atividade. Vamos explicar, mas eu quero uma 
resposta. – Não entendeu? – Então vamos voltar ao final. Tenho que dar um 
acompanhamento, um currículo e, quando sair de lá, ele tem que ter um 
documento de escolaridade; tem que ter um acompanhamento. Não posso 
passar a mão na cabeça e, depois, no dia que qualquer um deles sair, como 
vão dar conta?  Lá fora, na vida, o que vale é o documento, mas se não veio 
documento nenhum... Mas, quando você sair, você leva é um trabalho que 
você tem que fazer olhando o ser humano e o técnico; uma coisa não pode 
ser desassociada da outra. Você é sistema e lá dentro tem que ser pensada 
à situação dos alunos. [...] (Entrevista, 2015)  

 

 Impossível pensar que não possa ser assim, fazer educação sem conquista, 

sem modificações do sistema cristalizado. Nas armadilhas que os projetos 

pedagógicos muitas vezes preparam para os sujeitos, o desejo e o sonho, de todo 

modo, não se aprisionam se professores e alunos não quiserem. E juntos, com 

certeza, podem articular um encontro de uma escola diferenciada que seja o espaço 

da liberdade de aprender e de conhecer. 

Mesmo repensando uma escola diferenciada, os materiais didáticos usados 

nas escolas prisionais são os mesmos usados nas escolas regulares: os livros 

didáticos trabalhados estão defasados e em péssimo estado de conservação. 

Observamos que, no Fundamental II, os conteúdos das disciplinas que estavam 

sendo trabalhadas no período da pesquisa são módulos e foram destacados dos 

livros. Assim, cada professor leva para a sala de aula sua parte do livro e os alunos 

não conhecem o módulo como um todo, porque esse material não pode ser levado 
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para as celas. A maioria sente dificuldade, em função da escassez de um material 

que seja permanente ou em trabalhar alguns tipos de conteúdo específicos ou, 

também, de realizar atividades pedagógicas, para serem trabalhadas no dia 

seguinte, já que é uma norma do presídio que os alunos não podem levar nenhum 

material didático para a cela, tais como livro didático, caderno, lápis, borracha, 

dentre outros. Nas entrevistas, os professores apontam essas dificuldades. O 

professor Lima avalia:  

 

[...] Olha, as dificuldades são desde as básicas, que a gente não tem os 
recursos mínimos, não tem um aparelho de televisão ou Data show para 
passar um vídeo para utilizar um recurso da nova tecnologia da educação. 
Além disso, a gente esbarra nesta concepção que existe de que o preso, o 
interno, está ali para garantir que continue preso. Então, a gente não tem 
dentro do sistema prisional, hoje, condição de trabalho adequado para 
desenvolver a educação.  E falta de material, por exemplo, o interno não 
pode passar com os livros pra fazer um estudo em sala de aula. Eu 
mesmo não sei que perigo um livro ou caderno tem. Que mal tem o preso 
fazer um estudo na cela, é um exemplo que estou dando o livro é pra 
desenvolver uma atividade na cela deles, um material de sala de aula que 
não pode fazer uma atividade extraclasse. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Para a professora Laranjeiras, 

 

[...] Não existe diferença nenhuma; o material é dirigido para educação de 
jovens e adultos, mas não para educação prisional. Você trabalha com o 
material mesmo: caderno, lápis, etc. Existem algumas restrições como 
estiletes; você não pode usar nada perfuro cortante, entende?! O máximo 
que você pode usar é o apontador, mas assim é esse tipo de restrição. 
Porém, esse material não é específico para a escola em prisão, os livros 
são os mesmos do EJA utilizados aqui fora; e, quanto ao material didático, é 
você, profissional, que vai se adequando; você vai vendo a demanda,vai 
pesquisar as perguntas que eles fazem, procurar saber a resposta que você 
vai dar. Eles fazem muitas perguntas, porque envolve a LEIPA, a lei das 
questões penais. Muitas questões são da área jurídica e, muitas vezes, 
você não está preparada para responder. Você não sabe responder, você 
tem de estudar, estar alerta ao Código Penal, pois há muitas perguntas em 
relação a isso. Você tem que entender um pouco dessa questão, do 
jurídico. Aí, você pesquisa, estuda e, quando você não sabe, você faz a 
mesma coisa que o professor daqui de fora, você promete que vai levar 
uma resposta. Mas você leva, se você prometeu, tem que levar a resposta; 
se isso não for possível, você faz os encaminhamentos possíveis, se é que 
você tem algum encaminhamento para quem possa responder. [...] 
(Entrevista, 2015). 

 

 

 De acordo com os dados fornecidos pelos professores entrevistados e 

também com as observações in loco, percebemos que esse material didático é 

considerado instrumentos importantes à prática docente. Eles entendem que esse 
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material auxilia nessa prática, mas não condiz com a realidade que precisa ser 

modificada.  Também é necessário responder às perguntas dos alunos sobre a falta 

de materiais que poderiam facilitar a compreensão dos conteúdos e também na 

assimilação dos conhecimentos. Além disso, é preciso que as aulas sejam mais 

dinâmicas e interativas, de modo a contar com o uso de materiais audiovisuais ou 

recursos pedagógicos específicos, como globo terrestre, mapas, jogos pedagógicos, 

materiais ilustrativos e científicos. 

Percebemos que, apesar de todas as dificuldades relatadas, alguns 

professores improvisam ou usam a criatividade com os materiais disponíveis, feitos 

de sucatas ou sobras de materiais de outros programas educacionais ou provisórios. 

Por fim, é preciso encerrar as constantes negociações com a coordenação de 

segurança do presídio exigindo que se permita o uso de materiais capazes de 

amenizar a dinâmica das aulas dialógicas ou livrescas. 

Outro mecanismo indicador do poder disciplinar nas escolas são os exames 

ou provas, realizados para o encerramento do ano letivo, mesmo e apesar das 

condições sub-humanas do contexto escolar prisional. Assim também ocorreu com o 

fator tempo, que em nenhum momento foi priorizado, isso porque há um organismo 

maior que prepara o planejamento e o material de acordo com as normas das 

Secretarias de Educação do Estado.  É através deles que o professor conhece seus 

alunos, que passam a ser descritos, mensurados, comparados uns aos outros, 

treinados, classificados, normalizados. De acordo com Foucault (1977, p.164): “[...] 

O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e a sansão que normaliza. É 

um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir 

[...]”. 

As aplicações das atividades avaliativas envolveram todo um ritual, desde a 

padronização de sua estética até a conduta disciplinar e temporal. Os exames foram 

aplicados de maneira sistemática e objetiva, em classes com alunos enfileirados, 

proibidos de qualquer conversa ou gesto e com um horário mínimo para término. 

Esse ritual renova constantemente o poder, demonstra a força que a disciplina 

possui no cotidiano escolar. O exame compara os alunos e permite analisá-los e, se 

necessário, sancioná-los. Através dele, obtém-se o conhecimento sobre o aluno, 

sobre suas aptidões e deficiências, sobre sua evolução ou desvio, ao mesmo tempo 

de transmissão do saber, esse método é, pressupõe Foucault (1977, p. 166) “[...] um 
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mecanismo que liga certo tipo de formação de saber a certa forma de exercício do 

poder [...]”.   

Pode-se dizer que o exame se constitui em uma das peças fundamentais para 

a edificação da pedagogia (FOUCAULT, 1977). De maneira geral, pode-se afirmar 

que, na escola, o poder disciplinar torna-se natural e legítimo. A construção de um 

saber qualitativo na educação, com ações e projetos pedagógicos, é sobreposta 

pelo caráter disciplinar das escolas.  O ato de educar significa ensinar, qualificar, 

esclarecer, mas também disciplinar, vigiar, punir. 

Percebemos, pelas observações feitas, que esse conceito é, de fato, 

considerado como natural e legitimado, assim como no sistema de ensino regular. 

Portanto, o ato de avaliar, na escola prisional, ocorre dentro do mesmo 

procedimento organizacional da escola regular, sem levar em consideração o 

contexto ou a organização do tempo e espaço dessa e de outras escolas prisionais. 

Logo no primeiro dia de aula e momento do contato inicial com os internos, 

existe uma grande expectativa, tanto por parte do professor quanto por parte do 

aluno. O professor fica curioso para saber quem é cada aluno e de como pode 

ajudá-lo na aquisição de conhecimentos, no processo de tomada de decisão e de 

consciência sobre as suas ações através da educação, sem procurar saber o que 

cada um fez, pois seu papel ali não é o de julgar, pois esse é o papel da Justiça. De 

sua parte, o aluno está na expectativa de conhecer o professor, na esperança de 

que ele seja dinâmico, amigo e, acima de tudo, alguém em quem se possa confiar. 

Para isso, eles indiretamente apresentam diversas situações só para testar o 

professor. Como exemplo, a professora Oliveira relata, na entrevista, que foi 

surpreendida com a entrada desse interno na sala de aula; ele se apresentou 

usando seu apelido e, então, educadamente solicitou que ele dissesse o seu nome 

de registro. 

 

[...] No segundo dia de aula, chegou um “rasta”, aquele negro mal-encarado. 
Eu não nego, fiquei com medo, me segurei. Meu Deus! Como organizo a 
minha sala em círculo, é difícil fazer uma fila ali, trabalho em círculo. Então, 
ele virou a costa da cadeira e se sentou assim, com a cadeira pra frente e 
começou a falar usando gíria com os outros. Não entendia nada, estava 
discutindo com os alunos um assunto legal; todos eles com o texto na mão, 
colhendo dados para formamos um texto coletivo e ele falando tanto e 
tanto... Quando olhei, me subiu um fogo... uma sensação... Meu Deus! Ou 
tomo uma atitude agora ou não vou mais e, então, eu disse: – Por favor, 
como é seu nome? Ele falou o nome todo, eu continuei: – Por favor, você 
está vendo algum dos seus colegas sentando assim? Igual a você? E ele 
respondeu: – Sim, eu gosto de ficar assim. Eu respondi: – Sim, mas você, 
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neste período, depois de atravessar a porta da sala, vai sentar como todo 
mundo. Você é aluno e se matriculou porque você tem necessidade de 
aprender; você precisa, além de aprender, você precisa da remissão. Cinco 
dias letivos desconta um dia; isso aqui não é de graça, você precisa se 
comportar. Então, o aluno respondeu: – Há! Se for assim, eu vou e não 
volto mais. Eu pensei que seria bom. Então perguntei: – Eescola é 
desordem? Primeiro lugar, você precisa aprender ordem e ordem se 
aprende na escola. Por favor, fique à vontade, se você quiser sair, pois aqui 
dentro você é aluno e, portanto, você tem que se comportar como aluno. A 
gíria que ele falava, eu não entendia; falei demais, falei muita coisa: – Você 
pensa que qualquer professor que quer vir pra cá? Você está pensando o 
quê? É difícil estar aqui. Da primeira vez, quando você teve contato com a 
escola, foi quando você era criança. Agora, vocês são adultos e sentem a 
necessidade de aprender mais. O círculo que vocês estão permite um olhar 
para o outro; eu não quero ninguém dando as costas para o outro! Ou você 
senta como os outros estão sentados, ou fique à vontade para retornar a 
sua cela.  
O agente desceu para dizer que eu estava errada, porque ali estava lidando 
com bandido. Ele me disse: a senhora errou; a senhora correu muito risco, 
foi muito dura com ele. Eu respondi: Sim, mas se eu não tivesse feito isso, 
ele passaria a fazer o que quisesse na sala e isso eu nunca deixei 
acontecer com alunos regulares, normais. Eu tenho outra visão, por favor, 
não faça mais isso.  
Quando retornei, ele estava sentado normalmente e pediu o material, 
participou da construção do texto coletivo e, atualmente, é o aluno, meu 
melhor aluno, meu colaborador. Ele é artesão – faz trabalhos manuais muito 
bonitos e conta diversas histórias –, mas se for ouvi-las, não dou aula, 
porque todo dia ele tem assunto pra contar. Seu comportamento mudou; 
hoje, não levanta da cadeira para ir ao banheiro sem pedir e, por intermédio 
dele, muitos outros bastante atrevidos, atrevidos mesmo, estão 
participando. Quando queria fazer algumas coisas, os outros diziam: – Aqui 
é BO, é forte; essa professora não é brincadeira – segundo a gíria deles. 
Então, eu acredito que aquele dia foi o dia D e você tem que estar 
preparada, porque você é uma autoridade ali; tem de ser com o coração na 
mão e não tem necessidade de ser grossa... O que precisa é ser dura. Tem 
outro professor, com mais experiência, que diz sempre que ele se 
apaixonou pelo trabalho docente prisional. Mas não é fácil. Se você não 
tiver paixão pelo que faz, a paixão sai na frente, por conta da situação, e é 
uma situação muito difícil a deles, que não têm nada. [...](Entrevista, 2015) 

 

Nesse relato, observamos a posição do aluno que tenta se impor frente à 

professora, mas ela soube utilizar o poder de autoridade que provém do exercício de 

ser professor. De acordo com ONOFRE (2002, p. 2): “Há uma contradição muito 

grande entre o que a educação se propõe na vida do aluno interno e a estrutura do 

sistema carcerário que se baseia na repressão, obediência [...]”.  

O que se percebe é que, na sala de aula, se revela a força do poder 

disciplinar na organização escolar. Mesmo que a relação seja de respeito mútuo e o 

diálogo aconteça, isso independe do local em que esse aluno está em uma sala 

carcerária ou em uma sala de aula de uma escola regular.  

De acordo com o professor Carvalho, 
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[...] Trabalhar com os alunos da educação prisional não é diferente de 
trabalhar com os alunos da escola regular. Pra mim, era a mesma coisa; 
Falo sempre para os alunos da escola prisional: – Aqui, você é meu aluno, 
mesmo que seja considerado um ladrão ou assassino. Não me interessa. 
Se você colocar o pé em cima da cadeira, eu vou mandar colocar em 
embaixo, não tem acordo! E eles não faziam isso, porque sabiam que o 
monitor era olheiro do chefe e que ele não iria fazer isso. Mesmo assim, eu 
alertava: – Você aqui é meu aluno, você não é bandido, ladrão, assassino. 
Você é meu aluno na sala de aula. A minha convivência com eles era essa, 
não fazia diferença do aluno da EJA, que trabalhava à noite na escola 
regular ou aluno da EJA da educação prisional. Eu tinha o mesmo tipo de 
relacionamento. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Mas os mecanismos de poder, que tornam os “corpos dóceis” (submissos), 

são valorizados no ambiente escolar; enquanto aqueles que lutam e resistem para 

não serem anulados são vistos como revoltados, agressivos e indisciplinados. Para 

FOUCAULT (1999 d, p. 119): “A disciplina fabrica, assim, corpos submissos e 

exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas forças (em temos políticos de obediência)”. 

Pelas nossas observações, em algumas aulas, esse comportamento é 

notório; a forma opressora do sistema penitenciário se revela e se impõe sobre os 

alunos e professores contradizendo qualquer concepção de educação que se 

pretenda crítica, reflexiva, humana ou transformadora. Algumas situações 

corriqueiras em sala de aula revelam essas relações de poder que, muitas vezes, 

aparecem implícitas no falar dos professores ou em algumas atitudes que servem 

para controlar a ordem e a segurança do ambiente escolar prisional. O que vai de 

encontro ao relato feito pelo professor Carvalho: 

 

[...] Só tive uma experiência ruim e foi por questão externa. Tínhamos dois 
ventiladores em sala e os agentes viravam os ventiladores para cima, para 
a parte onde eles faziam à vigilância, mas o aluno queria que eu virasse os 
ventiladores. Eu expliquei: – Eu posso falar com os agentes, mas não posso 
fazer isso. Então, o aluno questionou: – Par a quê temos isso aqui? Para 
benefício da gente. E ele foi suspenso por causa disso; foi penalizado. Essa 
foi uma experiência negativa. Porque ele falou: – Professor, não pode! O 
senhor tem que dar um jeito! Ele falou meio alto, depois disso, ele foi 
punido.  O monitor relatou ao chefe e, por mais que eu tivesse pedido, ele 
ficou, dezoito dias preso, na solitária. Mas ele não foi agressivo comigo; ele 
só falou alto para que o agente percebesse. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Esse tipo de comportamento, que deixa transparecer certo tipo de desconforto 

do professor ou da turma, é reprimido pelos próprios colegas ou pelo aluno-monitor. 

Se alterar o tom da voz ou tiver algum comportamento mais agressivo, irá gerar uma 

penalidade e o afastamento das atividades escolares, por tempo indeterminado; ou, 
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até mesmo, uma represália da organização constituída no interior da prisão.  Como 

o professor Carvalho diz, 

 

[...] Sempre conversarmos com colegas, tanto do Estado como os do 
Município, e percebemos que nós não somos ingênuos em achar que não 
corremos riscos aqui. Não existe essa ingenuidade. Você está trabalhando 
e não há riscos, isso porque a convivência elimina esses fatores de risco; 
por exemplo, você se assustar, ter medo... a convivência é extremamente 
pacífica, extremamente respeitosa. A maioria dos professores, que está lá, 
são mulheres e nunca passaram por nenhum tipo de constrangimento e 
nunca nenhum preso disse alguma coisa, alguma gracinha, senão toma um 
bilhete! Então é a hierarquia que existe, no conjunto penal, entre eles 
mesmos, que faz com que você, em sala de aula, se sinta extremamente 
tranquilo. Essa convivência é extremamente tranquila. [...] (Entrevista, 2015) 

 

Os professores precisam entender que não podem tudo num lugar com 

estrutura tão singular como esse, mas podem muito. A começar pelo respeito que os 

alunos internos têm com a figura do educador dentro dos pavilhões. Não só 

respeitam como procuram proteger o professor em situações conflituosas, como em 

alguma evidência de rebelião. Tanto é assim que, numa determinada situação, eles 

fizeram um círculo de proteção ao redor do professor, bem no momento do início de 

uma rebelião. Geralmente, eles comentam: 

 

Ninguém é doido de tocar a mão em vocês! Só pelo fato de largarem suas 
famílias para estarem aqui com a gente, em um lugar onde nem nossas 
famílias querem vir, porque eles nos consideram o lixo da sociedade... 
Achamos vocês muito corajosos e agradecemos por isso. [...] (Fala do aluno 
B) 

 

Percebemos um comportamento pacífico dos alunos ao se comunicarem com 

os professores. Eles estão sempre com voz serena, respeitosa, têm um 

comportamento de obediência, sem nenhum questionamento ou posicionamento 

contrário perante os professores. E, além disso, entre os alunos o que se manifesta 

é o sentimento de companheirismo, altruísmo e respeito pela autoridade do aluno-

monitor de pavilhão, para quem, primeiramente, todas as reivindicações ou 

reclamações são direcionadas. É por meio dele que a voz do grupo se faz ouvir para 

a coordenação pedagógica, aos professores, para as Secretarias de Educação, 

coordenação do presídio ou outros órgãos que eles acharem necessários para 

comunicar seus interesses educacionais. 
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3.3  O fazer docente - Direitos Humanos 

 

Os professores têm consciência de que o aluno apenado, ao procurar a 

escola, tem diversos interesses, seja a remição, seja o refrigério para os seus 

problemas cotidianos, seja a busca de novos conhecimentos. Entretanto, é 

consenso que o aluno da escola prisional vem principalmente para encontrar um 

espaço de diálogo, um local onde possa ser ouvido, ser valorizado, onde seus 

direitos e sua dignidade estejam assegurados. 

Durante a entrevista, os professores não comentam o desrespeito ao interno 

no ambiente escolar prisional. Ficou evidente que todos assumem a postura de 

trabalhar para o resgate do ser humano, para a mudança de atitudes e 

comportamentos, para a transformação do ser humano, para uma educação que 

contemple, antes dos saberem cognitivos e intelectuais, a formação de um cidadão 

crítico e consciente de seu lugar no mundo.  

Nas observações e nas entrevistas, dois professores ressaltaram que 

trabalhar com os direitos humanos, neste espaço de privação de liberdade, é muito 

complexo e difícil. Segundo a professora Oliveira,  

 

[...] Ética e valores são conteúdos complicados. Como vou trabalhar com 
direitos humanos? Só com leitura? Falar sobre direitos humanos em um 
lugar onde estes não existem? É complicado! Você tem que estar buscando 
um viés para chegar a um objetivo sem atingi-los, sem agredi-los; para 
chegar até eles de uma maneira branda, falar de lei, direito, trabalho, 
dignidade, humanidade... e eles sabem o que é isso. O que são os direitos 
que eles não têm. Fizemos um trabalho que achei que foi muito bom sobre 
dignidade e cidadania. Escrevi essas palavras bem grandes, no quadro, os 
alunos ressaltaram em sua fala que: – Agente sabe tudo o que é isso, mas 
ninguém tem. Ele mesmo percebeu que já tinha consciência da falta desses 
direitos. [...] Foi justamente neste contexto que tive a dificuldade em 
trabalhar com esses conteúdos. Pode ser que um dia eu arranje uma forma 
de trabalhar...  Já que eles questionam que as sociedades não os veem 
como serem dignos. [...](Entrevista, 2015) 

 

Mesmo com toda a complexidade de se trabalhar com esses conteúdos, 

torna-se visível, pelas entrevistas, que os professores desenvolvem um trabalho 

docente baseado na educação sobre e para o direito, de modo a formar alunos com 

uma atitude reflexiva, capazes de assumir a sua responsabilidade como cidadãos. 

Isso mostra que esse processo educativo não é um mero repassar de informações 

pontuais sobre a disciplina que se ministra. De acordo com outro trecho da 

entrevista com o professor Laranjeiras, em 2015, o que se percebe é que, mesmo 
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nesse espaço em que os direitos humanos são negligenciados, em razão da própria 

natureza da organização penitenciária – que prioriza o cumprimento das sentenças – 

é possível realizar reflexões nas salas de aula com alunos internos. 

 

[...] Tem temas extremamente difíceis e complicados para se trabalhar por 
questões éticas. Como você trabalha com ética com um cidadão que pegou 
um carro, vendeu por quatro mil reais e transformou em trezentos papelotes 
de crack, depois comprou dois apartamentos, um em nome da mulher e 
outro no nome da irmã? Quando ele estava preso, a irmã disse que não iria 
desenvolver o apartamento, e ele respondeu que iria pegar o filho de três 
anos e iria matá-lo. Você tem que pensar como trabalhar com um relato 
desses... Agora, vamos conversar com esse aluno, até chegar muito perto, 
para que esse cidadão mude de ideia e perceba que aquilo não estava 
certo. Mas, para o mundo do crime, essa situação está correta: ela roubou o 
irmão que colocou o apartamento no nome dela; é algo que pertence a ele, 
que não pertence a ela... Se ela roubou, tem que pagar de alguma forma; e 
a forma mais eficiente é machucar seu próprio sobrinho! É complicado você 
discutir ética, moral. Você não vai chegar a lugar nenhum, se você chegar e 
disser que aqui para mim todos estão errados; eles irão sair da sala e você 
vai ficar sozinho. [...] Mas é possível discutir estes assuntos: ética, moral, o 
que é certo ou o que é errado; e aquilo que você faz para ferir o outro. Não 
é fácil, mas é uma conquista e, quando você conquista e é o grande 
segredo, eu não me arrependo de trabalhar no presídio. [...] (Entrevista, 
2015) 

 

Entendemos que somente o conhecimento e aprendizagem dos conteúdos 

disciplinares não são suficientes para as mudanças necessárias daquelas vidas, 

para que possam retornar à sociedade. Esse fato chama a nossa atenção, pois as 

situações cotidianas de trabalho escolar não são suficientes para as mudanças 

necessárias, já que são sistematizadas de acordo com as estruturas curriculares dos 

programas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos. E, ainda, sabendo que essas 

atividades são impregnadas pelas marcas do ambiente prisional e que, mesmo 

assim, o professor não se resigna ou esmorece diante desse quadro. 

Observamos, durante os dois meses de pesquisa em campo, que os 

professores estão motivados para enfrentar as dificuldades, confiantes e conscientes 

de seu papel no resgate daquelas pessoas, compreendendo que o espaço da 

prisão, local onde se cumpre a punição, deve também oferecer oportunidades 

diversas para que essa pessoa possa retornar ao convívio social. As resistências 

que encontram no exercício da docência não os fazem apenas reclamar ou 

reivindicar direitos, elas fazem com que eles trabalhem mais, como forma de driblar 

tais adversidades. Os professores entendem que a sua postura profissional é a 

verdadeira “arma” para combater a ineficiência do Estado perante os cidadãos, que 

agora se encontram encarcerados, mas que antes já não tiveram os seus direitos 
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assegurados por lei. E, em sendo assim, o que observamos é que no próprio 

sistema do Conjunto Penal de Itabuna (2015), a maioria parte dos internos é 

composta de jovens, negros, solteiros, sem religião declarada, com baixo nível de 

instrução.  

Os professores que participaram da pesquisa reconhecem que os sujeitos 

privados de liberdade enfrentam problemas de baixa autoestima, em razão das “leis” 

da prisão, da massificação de seus comportamentos e, portanto, eles veem a escola 

como um espaço que atenua o sofrimento da vida no cárcere. Logo, é importante 

que a formação profissional enfatize e ajude no desenvolvimento do comportamento 

desses internos, a partir dos direitos individuais e coletivos, que se apresentam 

como imprescindíveis para os docentes que atuam no espaço diferenciado da 

prisão.  

A educação prisional deve se estabelecer em verdadeiro instrumento de luta, 

visando a uma vida mais digna para aquelas pessoas; deve apresentar propostas, 

mobilizar governos e a sociedade civil, para que compreendam os efeitos da falta de 

assistência para com essas pessoas quando em poder do Estado. É preciso não só 

olhar, mas reparar nesse contingente, nessas pessoas que têm (e muitas tiveram) 

seus direitos mínimos de cidadania negados. 

A formação do professor, tanto inicial quanto continuada, deve ser capaz de 

oferecer subsídios pertinentes à prática em uma escola prisional, deve aproximar-se 

de uma formação em Direitos Humanos. Conforme Morgado (2001, p. 44): “As 

exigências deste tipo de formação giram em torno da formação de cidadãos de 

conhecer, defender e promover estes direitos, nos níveis individual e coletivo”. 

Sendo assim, os direitos humanos devem ser à base de uma formação ética, 

profunda e completa, para que se possa lidar com um saber que, assumidamente, 

não é neutro. 

A possível formação em Direitos Humanos possibilitaria ao professor as 

condições de reflexão sobre os diversos aspectos que envolvem o ato de educar 

alunos em condição de privação de liberdade. Ela contemplaria um saber docente 

capaz de privilegiar a experiência de um sujeito social, histórico. A partir dessa 

formação, o que se espera do professor é um forte compromisso com o meio social 

e político em que atua, a constante reflexão sobre suas práticas e sobre seu papel 

como agente desse processo educativo. Sendo assim, oferecer aos profissionais 

que atuam em escolas prisionais uma formação em Direitos Humanos vem ao 
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encontro dos anseios desses professores que reconhecem o abandono em que 

vivem os sujeitos privados de liberdade; a necessidade que eles têm de uma 

educação transformadora; de atitudes e comportamentos diferenciados, baseados 

em uma educação dialógica que afirme valores e respeite as diferenças. Espera-se 

também que esse professor possa acreditar que seu trabalho é prática 

transformadora e que ele, além de esperança, ele possa carregar consigo uma 

bagagem que lhe dê suporte para efetivar seus anseios e objetivos. 

No contexto da prisão, em que o respeito à dignidade humana é 

frequentemente violado, faz-se importante que o professor tenha consciência do 

valor que é restabelecer tais direitos àqueles sujeitos. Cabe ao docente, imbuído do 

sentimento e da certeza de que o objetivo da educação no cárcere precisa ser 

contemplado, guiar esse processo a partir de suas vivências, de suas experiências 

e, também, a partir de sua formação, de modo que ele possa articular todos os 

saberes que dispuser para enfrentar os desafios de uma formação insuficiente em 

relação às necessidades específicas desse público. 
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CAPITULO IV – PROPOSTA DE ORIENTAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PRISIONAL 

 

        O IV capítulo tem por finalidade cumprir uns dos objetivos específicos, ou seja, 

elaborar orientações para a formação de professores que atuam em escolas do 

sistema prisional. Tais orientações terão como base as experiências relatadas pelos 

professores durante as entrevistas, assim como as observações em sala de aula. 

No Parecer CNE/CP 009/2001, a perspectiva metodológica, focada em 

situações-problema, aparece associada ao desenvolvimento de projetos. A defesa 

pela situação invertida entre a formação do professor e a do aluno nos leva a 

concluir que as estratégias sugeridas como adequadas à construção de um itinerário 

educativo inovador para o professor da educação básica seriam equivalentes às que 

ele iria, futuramente, utilizar para promover a aprendizagem dos alunos da educação 

básica.  

Refletir sobre a prática educativa é analisar as diversas variáveis que se inter-

relacionam no processo de ensino e aprendizagem, dentre as quais estão as 

relações interativas entre os sujeitos envolvidos, o currículo escolar, os conteúdos 

de aprendizagem priorizados nesse currículo, os recursos didáticos que o professor 

utiliza, a organização do tempo e do espaço, as tarefas propostas, os critérios de 

avaliação, enfim. Aspectos como estes necessitam ser bem definidos pelo professor, 

a fim de que ele realize seu fazer pedagógico de forma direcionada e com 

intencionalidade. Toda prática educativa é revestida de uma concepção que revela o 

valor, a intencionalidade, o currículo e o fazer pedagógico.  

Assim, cabe-nos indagar sobre o papel da Educação de Jovens e Adultos: 

qual a sua função de fato? As diversas variáveis envolvidas no processo educativo 

dos alunos da EJA na Educação Prisional estão bem definidas e contextualizadas? 

Quais são as nossas intenções? O que pretendemos que os alunos da educação 

prisional aprendam? Eles estão conseguindo aprender?  

As respostas a essas perguntas são fundamentais para qualquer atuação 

educativa institucionalizada. A partir daí, faz-se necessário avaliar o 

desenvolvimento da mediação pedagógica, ponderando a coerência dessa prática 

com a função da escola para o aluno da Educação de Jovens e Adultos. 

É importante também ter uma clara definição das intenções educacionais 

propostas, pois, dessa forma, é possível avaliar o que acontece em sala de aula e 
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quais as aprendizagens alcançadas pelos alunos. Por mediação pedagógica, pode-

se compreender a intervenção que o professor realiza enquanto facilitador e 

incentivador da aprendizagem. É a forma de realizar a prática educativa para ajudar 

seu aluno a alcançar os objetivos pretendidos. Assim, a sala de aula da EJA precisa 

ser espaço para dialogar, discutir, experimentar, duvidar, colaborar mutuamente, de 

modo a refletir sobre os conhecimentos que cada um possui obter novos saberes, 

dentre outros. 

O conhecimento escolar não pode ser esvaziado de significado, mas deve ser 

tratado de forma viva, cheia de sentidos para o aluno.  E, nesse percurso, o papel do 

professor é estabelecer relações dialógicas de ensino e aprendizagem, nas quais, 

ao passo que ele ensina, também aprende. Inclusive, nesse processo, o professor 

tem o dever de respeitar os saberes dos alunos, sobretudo aqueles pertencentes às 

classes populares, já que a maioria dos alunos internos é oriunda dessa realidade, 

assim como discutir com eles a razão de ser desses saberes, diante dos conteúdos 

escolares (FREIRE, 1996).  

Dessa forma, mediar é estabelecer o diálogo entre o saber, elaborado 

historicamente pela sociedade, e as vivências e conhecimentos que o aluno já 

possui, produzindo uma prática educativa problematizadora. O aluno deve ser capaz 

de reelaborar o conhecimento e de expressar uma compreensão da sua realidade. 

Mediar é problematizar, é desafiar o aluno para a aprendizagem do novo, é se 

aproximar das linguagens que ele utiliza.  

O verdadeiro papel do professor mediador é, portanto, contribuir para a 

formação de uma sociedade pensante, é possibilitar ao aluno a experiência de 

reelaboração do saber historicamente acumulado, ao mesmo tempo em que se torna 

crítico para uma atuação cidadã na sociedade enquanto sujeito ativo. É esta a 

perspectiva que deve permear a prática educativa da Educação de Jovens e Adultos 

no sistema prisional do Município de Itabuna. E, para atender essa necessidade, o 

professor utiliza desse processo de intervenções no processo de ensino, através das 

experiências acumuladas no decorrer de sua trajetória docente e respeitando as 

suas especificidades. 

De acordo com as observações e relatos dos professores nas entrevistas, nós 

percebemos algumas sugestões para contribuir para a formação específica dos 

professores que trabalham no sistema prisional, como meio de garantir o direito à 

educação de qualidade. Nesse sentido, a Educação de Jovens, Adultos e Idosos 
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pretende alcançar os seus objetivos específicos, que são contribuir para o resgate 

da dignidade dos sujeitos privados de liberdade, incentivar o exercício da cidadania 

ativa, investir numa formação mais humana, a partir de um currículo que contribua 

para o desenvolvimento da autoestima e reintegração harmônica desses sujeitos à 

vida em sociedade. 

Nesse enfoque, a organização do trabalho pedagógico dos professores na 

Unidade Prisional deve ser repensada, de modo a considerar os critérios de seleção 

dos conteúdos e as possibilidades educativas que assegurem o acesso aos 

conhecimentos básicos dos tempos de aprendizagem, relacionando-os a melhores 

perspectivas de futuro, à melhoria da qualidade de vida, à preparação para 

reinserção na sociedade. Deve ter em vista também a perspectiva problematizadora, 

dialógica e humana, proposta para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

4.1 Eixos orientadores para a formação continuada. 

 

Os estudos sobre educação de adultos em situação de privação de liberdade 

têm mostrado à possibilidade de se construir a escola nas prisões como espaço 

diferenciado das prerrogativas carcerárias (ONOFRE, 2002). Para a construção 

dessa escola, há que se considerar se existe descompasso entre o que ela deve e o 

que pode fazer no interior das prisões. Para que eixos sejam possíveis, propõe-se o 

seguinte: 

I. O desenvolvimento de práticas pedagógicas na perspectiva de uma 

formação humana, considerando a singularidade do ambiente prisional 

e a pluralidade dos sujeitos. E entender que a sala de aula de qualquer 

espaço educativo é portadora de várias culturas, várias cidadanias, 

várias entidades e a escola trabalhar com esse jogo complexo de 

filiações e pertencimentos. Apesar dos limites de caráter ideológico, 

social, político e cultural, o professor tem presente que o elemento 

fundamental da eficácia de seu papel reside no processo de resgate da 

liberdade e a escola é uma das instituições que melhor cumpre a tarefa 

de oferecer possibilidades que libertam e unem ao mesmo tempo. Se o 

aprisionado vive em função desse resgate, não há que se medir 
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esforços para o repensar da escola e de outras práticas educativas que 

ocorrem no interior das prisões.  

II. A compreensão do tempo pedagógico nas prisões-específico para 

desenvolver um planejamento que contemple as necessidades básicas 

dos alunos, principalmente que sejam otimizados os tempos dispostos 

para o atendimento da construção do conhecimento científico do aluno. 

III. A promoção de ações educativas que contribuam para o processo de 

reinserção social e o resgate da dignidade humana, considerando o 

tempo e o espaço dos sujeitos inseridos no contexto prisional; 

IV. A formação do sujeito encarcerado para o exercício de uma cidadania 

ativa, de acordo com as normativas instituídas pelos órgãos 

educativos. 

 

 

4.2 Recomendações didáticas 

 

De acordo com FOUCAULT (1977), a prisão no mundo moderno possui uma 

dupla finalidade, ou seja, punir e reabilitar para o convívio social indivíduos 

colocados sob sua guarda. Em suas palavras, trata-se de “[...] uma empresa de 

modificação dos indivíduos que a privação de liberdade permite fazer funcionar no 

sistema legal” (FOUCAULT, 1977, p. 209). O indivíduo preso, ao cumprir a pena que 

lhe foi atribuída, hipoteticamente, paga uma dívida à sociedade, além do fato de, 

supostamente, ser reabilitado para o convívio social. As dificuldades da prisão em 

cumprir o que preconiza em termos de reabilitação penal são evidentes; nas 

palavras de FOUCAULT (1977, p. 208), “[...] conhecem-se todos os inconvenientes 

da prisão, e sabe-se que é perigosa, quando não, inútil”. 

A dinâmica de ensino não deve estar restrita apenas à sala de aula. Ela pode 

se alargar para outros espaços possíveis e favoráveis à aprendizagem. Deve, 

inclusive, propor estratégias diversificadas que contribuam para estimular o gosto 

pelo aprender e para minimizar a apatia que acomete a muitos no espaço de 

cárcere. E, para o desenvolvimento de um trabalho coerente com os procedimentos 

metodológicos pretendidos no planejamento pedagógico coletivo com todas as 

instituições responsáveis da educação no sistema prisional local, sugere-se: 
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Propõe-se ainda que o profissional, ao desenvolver sua metodologia de 

trabalho, seja um estudioso de sua própria prática. Para isso, sugere-se que 

aprofundem temáticas como “Mediação pedagógica”, “Formas de intervenções na 

aprendizagem”, “Planejamento pedagógico na EJA”, dentre outras. 

 

4.3 Materiais didáticos 

 

Mesmo os melhores materiais da EJA não dão conta da diversidade de 

idades, de regiões e das escolas. De acordo ao Ministério da Educação (MEC), no 

Brasil, podemos destacar dois raros acervos que reúnem materiais didáticos dessa 

natureza ligados à EJA: o que pertence à ONG Ação Educativa e o Acervo EJA. 

Várias são as características dos materiais oriundos do meio escolar. 

Alguns indicam o protagonismo dos docentes num processo autoral de 

pesquisa e escrita, que envolve desde a elaboração da produção textual até sua 

concepção física, sendo que eles se destinam efetivamente à prática educativa. 

Outros representam o produto final de um processo de elaboração coletiva, que foi 

desenvolvido com a ajuda dos próprios alunos, de modo a reunir as suas produções 

individuais e/ou coletivas. 

Destacam-se também as produções de professores que atuam da sala de 

aula, mas no interior do espaço escolar, como coordenadores pedagógicos ou 

administrativos nas escolas ou, mesmo, em projetos específicos. As produções 

desses sujeitos, em geral, revelam o esforço de coletar e organizar textos e 

atividades de apoio à prática educativa, tendo como alvo direto o professor e 

indireto, o aluno. Encontramos ainda materiais identificados sob o nome de 

determinada escola que são conjuntos de textos e atividades foto copiados; alguns 

revelam que houve um trabalho de pesquisa e de reorganização de textos, a partir 

de uma diversidade de obras didáticas, enquanto outros são meras fotocópias de 

livros didáticos. 

Diante dessa realidade sugerimos a produções de materiais 

didáticos autorais desenvolvidos pelos docentes e discentes da educação prisional, 

dessa maneira possibilitando um recorte específico e que os conteúdos escolares 

dialoguem com temas considerados essenciais segundo alguns relatos declarados 

nas entrevistas tais como: código penal, direitos humanos, ética dentre outros, 

resultando a construção de um módulo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para concluirmos, nós retomaremos os aspectos que consideramos mais 

significativos desta dissertação, na qual buscamos investigar como se tem dado a 

formação dos professores que trabalham nas turmas do Conjunto Penal de Itabuna 

Bahia. 

A fim de responder a esse questionamento fundamental, cujo objetivo é 

compreender a natureza das experiências dos professores, adquiridas por meio do 

exercício da docência nas escolas do sistema prisional, adotamos como 

procedimentos metodológicos, na fase exploratória da pesquisa, a observação inloco 

e entrevistas com os professores dessas escolas. Esse método foi considerado o 

mais adequado, pois buscávamos os relatos de suas vidas profissionais, suas 

experiências com os saberes do “fazer docente”. 

Ao finalizarmos este estudo, nós retomamos os objetivos propostos, que 

foram: compreender a trajetória profissional dos professores, identificando as 

singularidades da docência na escola prisional; compreender a concepção de 

educação que os professores revelam ao ensinar na Educação de Jovens e Adultos 

e Idosos detentos; conhecer as possibilidades metodológicas possíveis ao ambiente 

da escola prisional e destacar a importância do planejamento para a boa execução 

da aula.  

A coleta de dados abarcou várias compreensões do que é ser professor e, 

portanto, foi possível analisar os saberes mobilizadores, tanto na perspectiva 

pessoal quanto profissional de suas práticas docentes na EJA e na Educação 

Prisional. A tarefa não foi simples, ao contrário, foi de grande complexidade, posto 

que discutir os saberes da docência por si só é entrar em contato com as diversas 

subjetividades. No entanto, procuramos analisar os saberes mobilizadores de forma 

objetiva, considerando as subjetividades presentes no processo de formar-se 

professora.  

A formulação dessas questões antecipa nosso posicionamento crítico e 

contrário ao paradigma da racionalidade técnica, que considera o docente como 

técnico ou entende que esse ofício é mera transmissão de conhecimentos 

produzidos por outros. As interpretações dos dados demonstraram que a inserção 
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dos professores na docência no cárcere não ocorre necessariamente pelo desejo de 

tornar-se docente profissional em escola prisional.  

Os dados analisados nesta pesquisa revelaram aspectos importantes da 

experiência dos professores que vão além de um saber experiencial da carreira e 

que, muitas vezes, indica um comportamento em forma de regra desenvolvido por 

força do hábito (TARDIF, 2014). Na fase inicial da carreira, seus saberes são, em 

parte, norteados pelos saberes pré-profissionais (TARDIF, 2004), aqueles que se 

apreendem de forma intuitiva, na observação enquanto aluno, e são construídos no 

contato com outros professores. Mas, com o decorrer do tempo, eles percebem que 

esses saberes não são suficientes para o exercício da docência, pois o cotidiano 

apresenta diversas problemáticas, sejam elas curriculares ou pedagógicas.  

Ficou evidente que as experiências vão se constituindo e se ampliando ao 

longo da carreira docente, a par e passo nossos interlocutores vão se constituindo 

professores da EJA e da Educação Prisional. Nesse sentido, o conhecimento de si 

mesmo se inscreve no universo de estudos e debates acerca da formação de 

professores, mediante a compreensão de que o professor é uma pessoa comum e 

que seus conhecimentos são constituídos de sentidos e se expressam no diálogo.  

A percepção desses professores quanto às demandas que exigem destes é 

não só de formação permanente, mas também de formação específica. Mas não 

basta ela ser acadêmica, pois, segundo afirmam, o curso de nível superior não 

marcou de forma determinante sua formação para o atendimento nesse tipo de 

educação tão específica, que é a educação prisional. Para eles, a licenciatura os 

aproximou de conhecimentos teóricos, contudo, apresentou poucas respostas às 

demandas práticas da sala de aula, em relação à aprendizagem dos alunos, bem 

como àquelas advindas do fato de ensinar em condições atípicas.  

Em contrapartida, é possível perceber as marcas dessa formação em suas 

práticas: na compreensão que têm da escola quanto aos conteúdos a serem 

ministrados aos alunos. Para os professores, as práticas docentes no sistema 

prisional estão em processo de construção e ainda não estão influenciadas pela 

formação continuada. Eles citam programas de formação de professores como 

seminários, encontros, fóruns e diálogos tímidos ou políticas educacionais 

experimentais, para atender a prática da educação no cárcere a partir de conteúdos 

e metodologias específicas. 
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Há uma preocupação por parte dos professores com relação aos conteúdos e 

metodologias específicas para a construção dos saberes. Entre os saberes 

assinalados por eles, estão Direitos Humanos, Leis da Execução Penal, Ética e a 

articulação desses conteúdos com a concepção da EJA e a realidade do cárcere. 

Os professores demonstram que é preciso ter formação específica para 

proporcionar em sala discussões que conduzam à autonomia dos sujeitos. É, 

portanto, instruí-los, municiá-los de ferramentas para ampliar suas possibilidades de 

inserção na cultura escrita e a uma possível ressocialização. Os dados demonstram, 

por meio dos relatos, os saberes relacionados com os conhecimentos do campo 

linguístico específico do cárcere, as experiências formativas adequando os 

conteúdos e metodologia para atender o tempo e espaço das prisões. Entretanto, 

esses conhecimentos precisam estar acompanhados do saber específico, capaz de 

desenvolver estratégias para diagnosticar os saberes dos alunos. Para os docentes, 

fica claro que ensinar não é transferência de conteúdos, mas um processo de 

construção coletiva e de mudança de comportamento ou de despertar dessa 

mudança. Esse é o objetivo principal. 

Os professores falam sobre suas práticas sem mencionar o respaldo de 

algum método específico, ou fazem uso não intencional de métodos e perspectivas 

diversas para a EJA. Seus fazeres estão atrelados à própria intuição e se baseiam 

nos saberes advindos das experiências formativas ao longo de suas trajetórias; eles 

trabalham visando à continuidade daquilo que dá certo. Isso reflete na ausência de 

apropriação de saberes teóricos e na supervalorização do saber prático. 

Os saberes dos professores estão embasados, fundamentalmente, no que 

sabem e aprendem na prática, embora tenham um percurso na formação 

acadêmica, pois é a prática que possibilita situações e experiências que formam 

seus saberes. 

No entanto, há um excesso de discursos sobre as práticas escolares. Por um 

lado, os discursos dos pesquisadores universitários, baseados nas diversas teorias; 

por outro, o discurso dos professores, que tomam a prática de ensinar como 

fenômeno concreto, na qual se produzem diversos conhecimentos. Nessa 

perspectiva, a competência profissional se estabelece a partir do conhecimento das 

práticas bem-sucedidas. Esses professores apontam as pistas para propor práticas 

alternativas que, na visão delas e de outras pessoas da escola, dão certo. Citamos 
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algumas dessas práticas: oficinas pedagógicas, palestras, a promoção de eventos 

de letramento com atividades práticas. 

É importante mencionar a elaboração de políticas e programas de formação 

contínua/permanente que pouco tem se valido das vozes dos professores.  Denota-

se também certa fragilidade preocupante na prática associativa desses professores, 

pois são desprovidas do trabalho coletivo entre as escolas que trabalham no 

presídio e a falta de articulação da coletividade profissional como possibilidade de 

construção de novos caminhos, não só da profissão docente, mas entre as 

Secretarias de Educação do Estado e do Município. 

Nosso posicionamento ético e político implicaram considerar as 

subjetividades, as potencialidades e a autoria das professoras na produção de 

saberes e reconhecer que as experiências no contexto escolar podem ser 

produtoras de saberes. Ora, é no estar cotidianamente em sala de aula, nas 

reuniões pedagógicas, nas conversas entre colegas que os saberes são refletidos e 

reorganizados. Contudo, os professores demonstram a falta de articulação da 

equipe escolar como um todo, o que compromete a aprendizagem tanto dos alunos 

como dos professores. 

Constatamos a partir dos dados das falas das professoras através das 

entrevistas e nas observações, que a escola, enquanto espaço educativo, pouco tem 

atendido ao seu objetivo principal: a transformação humana e formadora.  Eles 

assinalaram também a necessidade de se repensar a formação dos formadores, 

uma vez que há poucas experiências que integram, num mesmo universal conceitual 

e prático, o projeto pedagógico da instituição de formação e o projeto pedagógico 

das escolas no campo da prática. Uma vez que a formação em serviço não pergunta 

o quê me como o professor aprendeu em sua formação inicial, e esta não considera 

a continuidade do processo constitutivo do docente. 

Entretanto, não há uma preocupação coletiva no ato de ensinar, o que 

demonstra diversas tensões e conflitos entre as docentes e as instituições de 

ensino. Os docentes afirmam serem os únicos responsáveis pelo ensino no 

Conjunto Penal. Eles se sentem sozinhos, pois não encontram respaldo da 

Secretaria e do NRE na promoção de situações de ensino-aprendizagem que 

necessitam ultrapassar as paredes das prisões e se deparam com a solidão no ato 

de ensinar no sistema prisional. Para eles, a escola não é educativa, pois condiciona 
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a função de educar apenas ao professor que, ao invés de autonomia, encontra-se 

em situação de vulnerabilidade.  

O isolamento apresentado pelos professores no que diz respeito aos aspectos 

metodológicos da ação docente, considerando a participação da equipe da escola, 

torna-se ponto de reflexão, pois a ação realizada em determinada sala pode 

repercutir em outras e as ações realizadas em outros ambientes escolares ampliam 

a aprendizagem dos alunos. 

A escola pouco atende às condições de exercício de uma prática profissional 

reflexiva, onde todos os profissionais possam discutir e participar ativamente da 

construção do projeto pedagógico da instituição, com a incorporação de suas ideias, 

saberes, conhecimentos e representações. 

Os docentes apresentam a percepção de que a escola poderia ser um lócus 

privilegiado para as suas experiências formativas e para o desenvolvimento 

profissional, pois a demanda atual exige um movimento de mudança/inovação 

quanto ao seu papel, seja ela a de uma instituição organizacional “aprendente”, 

entendida como um terreno fértil à qualificação, tanto daqueles que nela estudam, 

como daqueles que nela ensinam. 

A experiência formativa no ambiente escolar pressupõe ampliar a discussão e 

a reflexão, o que implica necessariamente colocar em pauta as questões 

organizacionais, o projeto pedagógico das escolas, a importância do trabalho 

coletivo, o fator tempo, as questões referentes à autonomia dos professores e das 

escolas, aos materiais didáticos, às condições de trabalho, de profissionalização de 

professores, de identidade, incluindo a vida, a história, a trajetória pessoal e 

profissional. Se a escola e seus agentes não estiverem articulados, poucos serão os 

saberes produzidos e mobilizados nas práticas docentes.  

Essas experiências coletivas também são fontes de construção dos seus 

saberes, pois as relações que os professores estabelecem cotidianamente em sua 

sala de aula, com outros professores, nas trocas de experiências em reuniões 

pedagógicas, não só na própria escola como também em cursos, palestras, 

congressos, ou na interação entre professores mais experientes e professores mais 

jovens, são exemplos de experiências que ao longo da sua vida cotidiana e 

profissional vão delineando o processo de cada professora.  
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Porque, ao saber que a experiência na docência é parte da sua atividade 

docente, os professores assumem um papel autoformativo, à medida que se 

compreendem como sujeitos reflexivos de sua própria prática pedagógica. 

Essa compreensão leva-nos a perceber que os professores estão além da 

visão de executores de programas e currículos ou, simplesmente, de fornecedoras 

de problemas de pesquisa aos intelectuais pesquisadores, ou seja, simples objetos 

de pesquisa para outros. Elas também são produtoras de conhecimento e saberes 

válidos e coerentes com a realidade educativa. 

Para além de compreender os processos de desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor, é mister considerá-lo detentor de uma profissão, na qual o 

próprio sujeito histórico é capaz de produzir o seu próprio ofício. 

Por fim, quero ressaltar que a postura do professor frente à educação no 

sistema penitenciário necessita ser efetivamente reestilizada. Retomando 

novamente as falas de dois ícones de nossa educação, FREIRE afirma que é 

fundamental que o professor tenha “clareza em torno de, a favor de quem e do quê, 

e, portanto, contra quem e contra o quê, fazemos à educação” (FREIRE, 1982, p. 

27), e FRIGOTTO (1993) salienta ainda que o “conhecimento” (enquanto responde a 

necessidades concretas) sempre presta um serviço.  

Cabe perguntar: “Serve a quê? Serve a quem? Complementamos, além de 

todas as atribuições que a escola regular tem, a escola no âmbito do sistema 

penitenciário deve produzir um conhecimento específico” (FRIGOTTO, 1993, p. 135). 

Para que esse conhecimento aflore, o professor deve promover através de suas 

aulas uma educação restaurativa, ou seja, ele precisa compreender o âmbito de sua 

atuação, concentrando-se não na determinação de culpa ou punição de seu 

aluno/preso. 

De todo modo, a questão da formação, dos professores, para atuarem com a 

educação nas prisões é uma demanda histórica incontornável. Ela exige uma 

constante problematização daquilo que temos feito de nós mesmos em nossa 

contemporaneidade. O ronco surdo dessa batalha deve nos instigar ainda mais na 

busca de novas formas e experiências, com as quais seja possível pensar e agir 

diferentemente do que temos pensado e agido nesta e com esta temática. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 01 - DESCRIÇÃO DA OBSERVAÇÃO 

 

Data ___/______/____  

Instituição: Municipal (  ) Estadual (  )  

Turno: m (  ) t (   ) 

Segmento____________________Sala_____________ 

Pavilhão________________ 

Professor (a)____________________________________ 

Disciplina__________________ 

 

1. Aspectos físico-estruturais da sala de aula (descrição do ambiente físico, 

pedagógico dentre outros). 

2. Organizações dos alunos na sala de aula (entrada, sentar, interação com o 

professor e saída da sala). 

3. Organização didático-pedagógica – Rotina de sala de aula (conteúdo trabalhado 

pelo professor/a durante aula). 

4. Relações (professor e aluno – aluno e professor – aluno e aluno). 

5. Observações extras. 
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APÊNDICE 02 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome ___________________________________________________ 

Idade_______________ Sexo _____________ 

Naturalidade (cidade, estado país): ____________________________ 

Mora no município: (   ) sim  (   ) não  Qual? ____________________  

 

ESCOLARIDADE 

 

1. Magistério: (  ) Sim     (   ) Não  

2. Outro curso do Ensino Médio (qual)? ________Ano de conclusão: ________ 

3. Ensino Superior: (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Público  (  ) Privado  Instituição 

______ 

4. Graduação: Curso_____ Instituição: _______ Ano de 

conclusão_______________ 

5. Especialização: Curso _________________________ Instituição: ________ 

6. Trabalha em mais de uma instituição educativa: (   ) Sim  (  ) Não  Quantas? 

___  

7. (   )Pública   (   )Privada   (  )Conveniada 

8. Nível(is) de ensino para o(s) qual(is) ministra aulas atualmente na escola 

prisional:  

9. (  )Fundamental  (  )Fundamental II  (   )EJA (   )Médio (   ). 

10. Tempo de atuação na EJA: ____ (   ) anos (   ) meses (   ) dias.  

11. Tempo de trabalho como docente: _______________________ 

12. (   )Rede Municipal _________   (   )Rede Estadual _______    (   )Privada 

_________   

13. Carga Horária: (   )20 horas semanais (   )40 horas semanais (  )60 horas 

semanais 

14. Período de atuação na Instituição: (   )Matutino (   )Vespertino  (  )Integral 

15. Descreva um dia de trabalho na intuição (se quiser coloque os possíveis 

horários em que cada momento ocorre): Chegada - Intervalo – Saída 
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APENDICE 3º - PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO 

 

1. Para chegar a ser professor (a), com certeza percorreu um caminho de 

preparação para ministrar aulas. Conte como foi essa trajetória de preparação 

para ensinar no sistema prisional. 

2. O que você entende por EJA?E por Educação Prisional? 

3. Você fez alguma especialização para trabalhar com a EJA? Você gosta de 

trabalhar com Jovens e Adultos? Quais as principais dificuldades 

encontradas? Como você percebe o seu trabalho (com a Educação de 

Jovens e Adultos em regime de privação de liberdade)?   

4. Dos conteúdos que você estudou e se preparou, qual deles você acredita que 

mais lhe possibilita segurança para ensinar no sistema prisional? 

5. De quais cursos, encontros, planejamentos e estudos você já participou? 

Onde? Em que momentos? Quem organizou? Quem coordenou?  

6. Que procedimentos didáticos na sala de aula você utiliza para ensinar seus 

alunos a ler e escrever, e de que forma faz? 

 

EXPERIÊNCIAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA PRISIONAL  

 

1. Pensando em seu trabalho como professor (a), como e onde aprendeu a 

ensinar? 

2. Em que momento você escolheu lecionar na escola do conjunto penal?  

3. Como foi a primeira semana? Quais competências desenvolvidas durante a 

graduação contribuirão para sala de aula prisional? 

4. A metodologia de algum professor ajudou no planejamento das aulas? 

5. Quais as maiores dificuldades para ser professor de escola prisional? 

6. O que tem de mito na escola prisional? 

7. Existem contribuições ou ajuda pedagógica para o seu planejamento?  

8. Relate uma experiência positiva enquanto professor de alunos detentos. 

9. Relate uma experiência negativa enquanto professor de alunos detentos. 

10. Qual a sua opinião sobre escola prisional? 

11. E, diante das experiências vividas, como você analisa sua atuação enquanto 

professor hoje? 

 


