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RESUMO 

 

A pesquisa buscou compreender a prática docente da Educação de Jovens e 

Adultos/EJA na Penitenciária Juiz Plácido de Souza/PJPS, situando-a no 

interior da finalidade da educação. Discutimos o conceito de EJA, buscando 

entender a sua expressão no âmbito prisional. Abordando a investigação a 

partir da visão dialética freireana, refletimos a finalidade da educação escolar, 

com ênfase na finalidade da escola na prisão. Nessa construção, analisamos a 

organização e a efetivação do trabalho das professoras em sala de aula. Como 

procedimentos, numa aproximação com o estudo etnográfico, valemo-nos da 

observação, do questionário, da entrevista, da análise documental e de 

seminários. O estudo revelou que, intencionalmente, a prática docente da EJA 

na PJPS aproxima-se de uma concepção de educação transformadora, cuja 

finalidade é contribuir com a (re)construção de atitudes e de valores dos 

presos/alunos. Identificamos esse mesmo ideal nos documentos da Secretaria 

de Educação e Cultura/SEC e da Secretaria de Defesa Social/SDS de 

Pernambuco. Contudo, esses documentos e seu ideário não são trabalhados 

sistematicamente com as professoras. Elas exercem a docência de acordo com 

as possibilidades existentes em suas condições de trabalho, bem como dos 

livros didáticos de que dispõem e da sua compreensão do que deve ser a 

educação e, especialmente, a escolarização no nível inicial. Nesse processo, 

vão enfrentando as situações a partir dos saberes elaborados nas experiências 

do dia-a-dia e como permitem a situação profissional e de trabalho. 



 

 

 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this research was to understand teaching practice in adult and 

youth education in the Judge Plácido de Souza Prison and to situate it within 

the broad purposes of education. The concept of adult and youth education is 

discussed with the intention of understanding its expression in the prison 

environment. The reflection on school education aims to emphasise the 

purpose of the school in the prison, employing Freire’s dialectical vision as the 

starting point for the investigation. To this end, the organisation and 

development of the teachers’ work in the classroom is analysed. The research 

employed observation, questionnaires, interviews, documentary analysis and 

seminars, procedures generally associated with studies of an ethnographic 

nature. The study revealed that teaching practice in adult and youth education 

is aligned with the concept of education for social change whose finality is to 

contribute to the reconstruction of prison students’ attitudes and values. This 

same ideal was identified in documents produced by the Secretariats of 

Education and Culture and Social Defence of the State of Pernambuco. 

However, evidence revealed that these documents and the respective 

theoretical formulations are not discussed systematically with the teachers. 

These teachers carry out their teaching practice in accordance with the existing 

possibilities offered by their working conditions, using the textbooks they 

possess and based on their understanding of what education and especially 

elementary education should be. In this process they face up to situations 



 

 

 
 
 

 
 
calling on that knowledge elaborated on the basis of their daily experiences and 

in accordance with their professional and working situation.  



 

 

 
 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A pesquisa buscou compreender a prática docente da Educação de 

Jovens e Adultos/EJA na Penitenciária Juiz Plácido de Souza/PJPS, situando-a 

no interior da finalidade da educação. Para organizar o trabalho, dispomos da 

seguinte estrutura: Introdução – na qual apresentamos uma visão panorâmica 

da organização do texto dissertativo, anunciando os interesses pelo objeto da 

pesquisa, as razões que nos motivaram ao estudo, os objetivos, o locus, os 

partícipes do trabalho, evidenciando as considerações de alguns teóricos que 

subsidiaram o estudo/análise. Ainda na Introdução do trabalho, evidenciamos 

os procedimentos metodológicos da pesquisa, com a intenção de esclarecer 

ao/à leitor/leitora o caminho percorrido e, assim,  facilitar-lhe a compreensão do 

estudo, pois ao tempo em que for apreendendo a discussão analítica teórico-

empírica, poderá articulá-la à base metodológica. 

Após a Introdução, seguem-se quatro capítulos que se entrecruzam:  

 Capítulo 1 – A Educação de Adultos Sentenciada – onde iniciamos 

anunciando alguns princípios orientadores da investigação. Discorremos, 

brevemente, sobre a construção histórico-teórica da EJA, objetivando 
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esclarecer o conceito que atualmente orienta a educação de adultos no Brasil, 

situando-a no interior das diretrizes legais em níveis nacional e local, a fim de 

melhor entender a sua expressão no âmbito prisional.  

Capítulo 2 – Educação  Escolar na prisão: um diálogo com a realidade – 

no qual analisamos alguns aspectos complicadores do âmbito prisional, para 

identificar os problemas que um processo de ensino terá que fazer face e, 

assim, perceber as características e contornos que vão configurando a prática 

docente da EJA na PJPS. 

Capítulo 3 – A escola na prisão ou a escola aprisionada? –  discutimos a 

finalidade da educação escolar à luz de Durkheim e Freire como suporte para a 

análise da finalidade da escola na prisão, a fim de poder situar a prática 

docente no interior dos fins educacionais.  

No Capítulo 4 – A Prática Docente da EJA: expressões de salas 

aprisionadas – descrevemos e analisamos a organização e efetivação do 

trabalho das professoras no processo de ensino, em sala de aula, buscando 

situá-lo no interior da finalidade da educação. Ressaltamos que não se trata 

apenas de uma escola na prisão, mas de uma escola aprisionada pela 

legalidade do sistema de ensino, pela burocratização da escola, pelas 

imposições ideológicas, pelo tímido apoio do Estado e por um processo de 

formação que não prepara para um trabalho dessa natureza. Nesse capítulo, 

anunciamos, ainda, alguns aspectos limitadores do trabalho de EJA no interior 

da penitenciária,  com o objetivo de despertar a atenção dos/as educadores/as 
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e dos órgãos públicos e respectivos profissionais responsáveis pelo processo 

educacional escolar nas Unidades Prisionais.  

Nas Considerações (In)Conclusivas expressamos a nossa compreensão 

da prática docente da EJA na PJPS, à luz dos objetivos delineados e dos 

estudos/análises teórico-empíricos realizados. Ressaltamos, ainda, 

possibilidades da EJA  naquela instituição prisional. Finalmente, apresentamos 

as Referências Bibliográficas e os Anexos. 

Nosso desejo é que este trabalho possa provocar outras inquietações, 

estudos e (re)construção de conhecimentos sobre a prática docente da EJA no 

âmbito prisional, tão necessária em nossa realidade pernambucana. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Situando o Prob lema e a Trilha do Caminho 

No dia-a-dia da sala de aula o/a professor/a como profissional da 

educação/ensino realiza um trabalho com o objetivo de contribuir com a 

construção e/ou (re)construção dos/as alunos/as, enquanto sujeitos sociais. 

Nesse processo organizado, sistematizado, que se desenvolve, 

predominantemente, pelo ensino, emergem movimentos, situações, desafios 

provenientes das relações mais amplas entre a educação escolar e a 

sociedade. 

Consideramos, inspirada no pensamento freireano, que cabe à escola, 

nesse processo, pôr-se à disposição dos sujeitos, reconhecendo seus saberes, 

suas necessidades e interesses e apresentar-se como local de crescimento de 

professores/as e alunos/as, cujo processo de ensino-aprendizagem vai se 

construindo por meio da problematização. 

É por meio da escola que a educação básica é oferecida às crianças, 

aos adolescentes, jovens e adultos. A educação escolar brasileira tem a 
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educação básica como um de seus elementos constitutivos e, nesta, a 

Educação de Jovens e Adultos/EJA é reconhecida como modalidade de ensino 

(LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL nº 9.394/96) 

oferecida aos que não tiveram acesso à escola na idade “adequada”. A EJA é 

oferecida pela instituição escolar, inclusive, em Unidades Prisionais.  

A pouca atenção à Educação de Jovens e Adultos é um dos problemas 

mais graves da educação em nosso país. Além da falta de vontade política dos 

governantes de efetivarem um trabalho qualitativo, o tímido apoio financeiro-

pedagógico, a ausência de políticas públicas de formação de professores, para 

atuarem nessa modalidade de ensino, são aspectos que aumentam o desafio a 

uma prática docente significativa. Em meio a esta situação os/as 

professores/as estão atuando e dando um sentido à prática docente.  

Fora das instituições prisionais se constata um tratamento 

assistencialista e compensatório em muitas práticas exercidas na EJA, as quais 

têm dificultado a construção de saberes, valores e atitudes que poderiam 

favorecer a vivência do adulto na sociedade, nos diversos contextos político-

econômico-culturais (RIBEIRO, 1999). Sobre o sentido do trabalho com a 

educação das pessoas jovens e adultas, referindo-se mais especificamente aos 

programas educativos de EJA, Souza (1998, p. 55) afirma que esses 

programas “centrados no escolar têm perdido seus objetivos educacionais, 

criando barreiras que lhes impedem de ver o entorno e o contexto dos 

educandos”. 
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Esses reconhecimentos nos levaram a justificar e perceber, ainda mais, 

a pertinência de nosso problema de pesquisa, na busca de identificar as 

condições e a efetivação da prática das professoras, que não foram 

devidamente preparadas para enfrentarem essas situações na prisão. Mais 

uma vez,  reforçamos, a sua transcendência, na medida em que entendemos 

que a prática docente deve dar atenção às dimensões existenciais do 

educando, considerando a sua história de vida, o seu trabalho e a sua 

formação, favorecendo-lhe uma construção pessoal e profissional. 

 

A Categoria Analítica 

No início da investigação, a categoria analítica era a prática pedagógica 

compreendida como a concretização das inter-relações que se estabelecem 

entre o professor, o aluno, o conhecimento e a instituição no processo de 

ensino-aprendizagem (SOUZA, 2000). Ao identificarmos a amplitude dessa 

categoria e a partir das sugestões dos/as professores/as examinadores/as no 

momento da qualificação do projeto da dissertação e das considerações do 

orientador da pesquisa, ficamos mais atenta às observações em sala de aula e 

aos registros do campo, a fim de percebermos o/s aspecto/s da prática 

pedagógica que mais nos chamavam a atenção, identificando as razões que 

permeavam nossa/s curiosidade/s e, assim, reconhecer o elemento que 

constituiria a categoria analítica da pesquisa.  
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Outro fator que nos ajudou, também, na demarcação da categoria 

central do objeto foi retomarmos o pré-projeto de pesquisa. Buscamos, em 

leituras cuidadosas, identificar o que já sinalizávamos naquele momento de 

intenções preliminares, no sentido de trazer à tona a curiosidade 

epistemológica orientadora da investigação. Reconhecemos, então, que 

investigar a prática docente enquanto processo de ensino era a nossa intenção 

maior. A opção não foi aleatória, mas por entendermos que é, principalmente, 

através do ensino que se efetiva o processo educacional escolar.  

Discutimos a categoria prática docente à luz do pensamento freireano, 

considerando este como referência básica do estudo/análise do objeto. 

 

O interesse pelo objeto 

O interesse em realizar este trabalho originou-se de uma experiência 

que realizamos, enquanto professora de Prática de Ensino, sob a forma de 

estágio supervisionado, juntamente com alunos/as estagiários/as do Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA)1, 

a fim de contribuir com o processo de (re)construção dos sujeitos/presos 

                                                
1 Essa Instituição de Ensino Superior é particular. Ela oferece os Cursos de Licenciatura em 
Ciências Sociais, História, Letras e Pedagogia, há mais de quarenta anos, atendendo a uma 
demanda considerável do município e de cidades circunvizinhas. O compromisso sócio-
educativo dessa IES tem se revelado através de iniciativas que primam pela necessária 
articulação entre o trabalho acadêmico e demais instâncias sociais, no sentido de favorecer a 
humanização dos seres humanos. Atualmente, oferece também os Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e o Curso de Sistema de Informação, recentemente autorizado.  
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analfabetos e/ou semi-alfabetizados da Penitenciária Juiz Plácido de 

Souza/PJPS, numa parceria entre essa Unidade Prisional e aquela Instituição 

de Ensino Superior. 

A experiência na PJPS foi nos revelando limites de ordem teórico-

metodológica, porque tínhamos pouca experiência na Educação de Jovens e 

Adultos. Nosso conhecimento era muito restrito quanto aos fundamentos 

filosóficos, epistemológicos e pedagógicos dessa modalidade de ensino; não 

sabíamos das tendências, das discussões nacionais e internacionais e nem 

das produções científicas sobre a EJA. Essa situação foi nos despertando a 

necessidade de aprofundar, cada vez mais, o conhecimento sobre esse 

processo educacional e a vislumbrar a possibilidade de uma investigação 

científica que favorecesse uma maior aproximação e desvelamento da prática 

docente da EJA, particularmente no âmbito prisional. 

Outra situação que se nos lançou como desafio foi o fato de as 

alunas/estagiárias de Pedagogia não terem em sua formação um 

conhecimento/experiência com o público adulto, que pudesse favorecer o 

processo educativo escolar na penitenciária. Mesmo com todos esses limites 

nos dispomos a realizar o trabalho, ousando enfrentar/experimentar essa nova 

realidade da nossa vida profissional, acreditando na possibilidade de mudança,  

respaldada no encontro com Freire (1996, p. 85), quando afirma que “um dos 

saberes primeiros, indispensáveis... é o saber do futuro como problema e não 

como inexorabilidade”. 
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O medo nos envolvia, igualmente à maioria das pessoas, pois tínhamos 

como pressuposto que a penitenciária era um lugar assustador, temeroso. Não 

conhecíamos nada daquela instituição nem do público com o qual iríamos 

conviver/trabalhar. Mesmo assim, nos sentimos atraídas pelo desafio e pela 

oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir com a formação de outros 

sujeitos e com a nossa também.  

Então, demos início ao trabalho a partir da identificação da demanda 

estudantil da PJPS e procedemos com a distribuição e organização dos alunos 

por turma e turno; organizamos o espaço físico – na época, apenas uma sala 

de aula para efetivar o trabalho com três turmas de alfabetização de adultos, 

vinte alunos por turma, nos horários da manhã, intermediário e da tarde – 

fizemos o levantamento e providenciamos o material didático. 

Realizamos vários encontros com as alunas de Pedagogia, para estudos 

sobre a EJA, planejamos o trabalho e elaboramos o Plano de Ação para 

orientar a prática (considerando seu caráter flexível). Durante essa experiência 

foram elaborados relatórios (por nós e pelas estagiárias) sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, além de encontros freqüentes para planejamento, 

avaliação e (re)direcionamento da prática, se fosse o caso.  

A iniciativa teve o apoio sócio-político da Diocese de Caruaru, na pessoa 

do, então, Bispo Dom Antônio Soares Costa, da Direção e Coordenação Geral 

da FAFICA e da Pastoral Carcerária. Contamos, ainda, com a colaboração da 

Profª Ana Maria Barros e da Profª Kátia Azevedo (autora de uma “cartilha” para 
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a PJPS), em momentos de estudo, bem como da Direção da penitenciária, 

cujas iniciativas revelavam(revelam) o interesse de desenvolver um trabalho 

educativo favorável à ressocialização e reinserção dos presos à sociedade.  

Essa experiência aconteceu entre os anos de 1998 e 2000. Em 1999, o 

trabalho educativo, além de atender aos alunos das turmas de alfabetização, 

passou a oferecer, também, a Fase I (correspondente à 1ª e 2ª séries) e a Fase 

II (correspondente à 3ª e 4ª séries). Próximo ao término do ano, as turmas 

foram estadualizadas; os alunos passaram a compor o corpo discente de uma 

escola da rede de ensino público estadual2, em Caruaru  (salas 

anexas/penitenciária).  

Mesmo acontecendo a estadualização das turmas, a parceria entre a 

FAFICA e a Penitenciária se manteve até o final de 2000. A partir de então, o 

processo de educação na Unidade Prisional bem como a contratação do corpo 

docente ficou sob a jurisdição do Estado. A FAFICA passou a atender outros 

segmentos sociais no sentido de manter a articulação necessária entre o 

trabalho acadêmico e demais instâncias da sociedade. 

Atualmente a PJPS oferece educação escolar para turmas de 

alfabetização de adultos, de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental e Telecurso 

(1º Grau). 

 

                                                
2 Para preservar a identidade do estabelecimento de ensino, sempre que nos referirmos à 
escola,  neste trabalho, utilizaremos a expressão -  escola-sede.   
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Razões e pressupostos da investigação  

Sendo a EJA um desafio para os/as professores/as que têm que 

enfrentar diversos obstáculos, tínhamos como pressuposto que, se a prática 

docente realizada na escola na prisão se revelasse significativa, poderia 

contribuir enormemente com a solução ou minimização de problemas dessa 

prática em outros espaços educativos, pois, na medida em que é mais 

desafiadora ao lidar com problemas tão delicados da condição singular dos 

alunos, das relações de poder entre os sujeitos (alunos, professores/as, 

coordenadora, funcionários, gerentes), além da escassez de recursos 

humanos, materiais, financeiros, de apoio pedagógico e de espaço físico, se 

torna um espaço fértil à imaginação criadora dos educadores.  

Nessa busca de compreensão da prática docente, o fato de as 

professoras contratadas pelo Estado para efetivarem o processo de ensino na 

penitenciária não terem tido uma preparação para trabalhar com essa 

modalidade educativa, caracterizou uma das razões impulsionadoras da 

investigação. A falta de preparação específica era/é agravada pelo locus de 

atuação: uma unidade prisional, a qual é, quase sempre, visualizada como uma 

instituição presidida pela violência, medo, opressão, isolamento. 

Mas, se desejou enfrentar essa situação e para isso, realizou-se a 

pesquisa para buscar, entre outros objetivos, um melhor entendimento da 

prática docente, a fim de podermos contribuir com o processo de ensino das 

professoras que atuam na penitenciária, cujo público é duplamente excluído – 
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(a) pela situação de encarcerado que o estigmatiza, com ou sem razão, como 

um pária social; e (b) pela condição de aluno da EJA, enquanto modalidade de 

ensino da educação básica, oferecida aos que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio (ART. 37 DA LDB nº 

9.394/96). Essa razão confere um caráter de “marginalidade” ao adulto por 

estar fora da faixa etária adequada. 

Toda prática docente é orientada por determinada finalidade e, sendo a 

prática docente da EJA, nesse caso, efetivada numa prisão, tínhamos como 

pressuposto que o trabalho das professoras junto aos presos/alunos era 

orientado por determinada finalidade que justificava(justifica) a escola na 

prisão. 

Na busca dessas razões, algumas inquietações se sobrepuseram e nos 

remeteram a indagar: qual a finalidade da escola na prisão? Qual a 

organização de uma prática docente da EJA na prisão?  Que conteúdos, 

procedimentos são trabalhados? Que finalidade orienta a prática docente? Que 

limites e possibilidades emergem de um processo de ensino junto aos alunos 

adultos no âmbito prisional? 

Diante desses questionamentos enveredamos na investigação, tendo 

como pergunta de partida: que objetivos educacionais orientam o processo de 

ensino da EJA na PJPS?  
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Nessa trilha de investigação e busca de compreensão do objeto, 

sentimos necessidade de um estudo crítico das tendências educacionais e, 

nelas, da Educação de Jovens e Adultos, em suas dimensões local e global, no 

sentido de contribuírem com um melhor entendimento das situações e 

contextos, a fim de ajudar a enfrentar as exigências específicas da situação em 

que se dá a prática docente na unidade prisional. 

A propósito, a Instituição Prisional tem sido a esperança de combater o 

processo de criminalidade, mas, a degradação do Sistema Penitenciário é 

revelada, dentre outros aspectos, por essa instituição se constituir um depósito 

de pessoas e por ter sido caracterizada como instrumento de castigo para o 

acusado. Ao tempo em que a prisão afasta o infrator da sociedade deve 

favorecer a sua ressocialização, pois, ele voltará a conviver no seio da 

sociedade. 

A esse respeito, Foucault (1987, p. 131) comenta que “a prisão, longe de 

transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar novos 

criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade”. Mais uma vez, 

indagamos: como encaminhar processos educativos numa situação dessas? 

Para onde apontam esses processos em unidades prisionais e como se 

efetivam? 

 Predominantemente, na situação atual das unidades prisionais não se 

possibilita o acesso aos saberes para a recuperação dos encarcerados. Estão 

aí, como se estivessem em um depósito, submetidos a um processo de 
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disciplinação – que acontece no interior dessas instituições através da 

vigilância permanente do espaço, do tempo e das ações dos indivíduos 

(FOUCAULT, 1987) –, sem nenhuma perspectiva de reinserção social e, por 

isso mesmo, por que perder tempo oportunizando um novo saber sobre a vida 

e seu retorno ao convívio com outros sujeitos noutras instâncias sociais?  

Goffman (1961) fornece-nos referências sobre estabelecimentos sociais 

caracterizados como instituições totais entre os quais situa as prisões e os 

manicômios. Mostra que nesse tipo de instituição aprofunda-se a segregação 

dos indivíduos, uma vez que seu caráter isolacionista se manifesta, por 

consenso, através do impedimento do convívio social com as situações 

correntes do mundo externo, sobretudo pela impossibilidade de saídas ao 

exterior. Analisa, ainda, sobre as relações entre dirigentes e dirigidos nessas 

instituições, evidenciando as situações de opressão em que se encontram nas 

relações de poder que aí se estabelecem.  

O nosso estudo se apresentou extremamente desafiador e com 

possibilidades de contribuir para a transformação dessa atividade nos mais 

diferentes espaços sociais. Acreditamos ter evidenciado insumos para a 

transformação da prática docente; para um processo de formação continuada 

que favoreça o trabalho das professoras junto aos presos/alunos, uma vez que 

a formação de professores (inicial e continuada) projeta implicações no 

processo educativo; e termos trazido à tona alguns limites e possibilidades da 

EJA na prisão, capazes de subsidiar estudos, planejamentos, avaliações e 
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(re)direcionamentos da prática docente junto às turmas/séries que funcionam 

na PJPS. 

 Pelas possíveis contribuições sócio-educativo-pedagógicas desse 

trabalho, consideramos relevante a sua realização, inclusive, pela carência de 

pesquisas sobre a educação escolar em Unidades Prisionais no Estado de 

Pernambuco. 

 

Os objetivos da pesquisa 

Esta pesquisa, a partir de uma concepção dialética de educação, 

objetiva compreender a prática docente da Educação de Jovens e Adultos na 

Penitenciária Juiz Plácido de Souza, situando-a no interior da finalidade da 

educação.  

No interior deste objetivo geral, vislumbramos alguns objetivos 

específicos orientando-nos a querer analisar o trabalho das professoras no 

processo de ensino, no sentido de conhecer os objetivos educacionais que 

orientam a prática docente. Identificando limites e possibilidades da EJA no 

âmbito prisional, pretendemos evidenciar alguns elementos que impedem uma 

prática significativa e, ao mesmo tempo, anunciar possíveis alternativas que 

contribuam com a dinamização da EJA no âmbito prisional, em particular, com 

a prática docente com os presos. 
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O locus e os sujeitos da pesquisa 

A oferta de educação escolar na prisão, reconhecida pela Lei nº 7.210, 

de 11/07/84, que instituiu a Lei de Execução Penal (LEP), em sua Seção V, Art. 

17, determina que a “assistência educacional compreenderá a instrução 

escolar e a formação profissional do preso e do internado”. A referida Lei 

destina-se ao preso provisório e ao condenado das Unidades Federativas, em 

convênio com o Ministério da Justiça. 

Constituindo o Sistema Penitenciário Brasileiro está o Sistema 

Penitenciário do Estado de Pernambuco, composto por dezessete (17) 

estabelecimentos prisionais, sendo um Centro de Observação e Triagem 

(COTEL) e mais dezesseis (16) Unidades Prisionais, localizadas em diversas 

regiões do Estado. A educação básica (alfabetização e séries iniciais do Ensino 

Fundamental) é oferecida em todos os estabelecimentos prisionais com 

exceção do COTEL, em virtude da provisoriedade do tempo de permanência 

do preso. Das Unidades Prisionais do Estado, a Penitenciária Juiz Plácido de 

Souza, situada no Agreste Pernambucano, é o locus desta pesquisa.  
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Caracterização do locus da pesquisa 

A Penitenciária Juiz Plácido de Souza está localizada no Bairro 

Vassoural, na cidade de Caruaru3. Foi fundada em outubro de 1989, com 

capacidade para 98 detentos, em regime fechado. Embora seja essa a 

capacidade da penitenciária, há, atualmente, 498 presos.  

A Instituição é dirigida por uma gerência executiva e uma gerência 

adjunta. A organização da Unidade está estruturada em setores: de 

Administração (abrangendo os serviços de pessoal, jurídico, penal, financeiro e 

aprovisionador); de Laborterapia (responsável pelos cursos profissionalizantes, 

festividades, trabalho e controle da freqüência do aluno em sala de aula para 

remissão de pena); de Serviços Técnicos (abrangendo os serviços de 

educação, saúde, psicologia, odontologia e assistência social); e de Segurança 

(responsável pela apresentação de presos ao Fórum, pelo socorro médico, 

pela transferência e segurança interna da instituição). 

Atualmente, a PJPS conta com sessenta e dois (62) servidores públicos, 

assim distribuídos: 4 psicólogos, 1 assistente social, 2 advogados, 1 médico, 1 

enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem, 3 odontólogos, 7 professoras, 1 

                                                
3 Caruaru, com uma população aproximada de 232.000 habitantes, tem como principais fontes 
de renda o comércio – destacado como um dos maiores do interior nordestino –, a indústria e o 
turismo, pela tradição e pelo grande núcleo de produção artesanal do Estado, destacando-se o 
“Alto do Moura” e a “Feira de Caruaru”. Por sua relevância, essa cidade exerce uma influência 
sobre quarenta municípios, mais ou menos, englobando uma população de mais de 1.200.000 
habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU. Informações sócio-econô micas do 
Município de Caruaru. Caruaru, março de 2000). 
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coordenadora pedagógica, 37 agentes penitenciários, 1 gerente executivo e 1 

gerente adjunto. A instituição também conta com o apoio de policiais militares. 

A    Unidade   Prisional    Juiz    Plácido    de   Souza,    cujos    princípios 

educacionais valorizam a humanização e ressocialização dos detentos, busca 

parcerias com instituições que politicamente são sensíveis à proposta de 

(re)construção pessoal  e reintegração dos presos ao convívio social. 

Para desenvolver o trabalho, a penitenciária conta com o apoio e a 

participação (1) do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria 

de Educação e Cultura/SEC, da Secretaria de Defesa Social/SDS (na 

contratação e/ou liberação de profissionais da rede de ensino público estadual; 

apoio técnico-administrativo e material didático; mediação política entre a 

Unidade Prisional e outras Secretarias do Governo do Estado); (2) da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru – FAFICA, através da 

Central de Estágios, na realização de bancas de estudo e palestras ministradas 

por alunos e professores dos cursos oferecidos pela Instituição; (3) da 

Sociedade Caruaruense de Ensino Superior, por meio da participação de 

alunos e professores dos Cursos de Direito e Odontologia, no Projeto de 

Adoção de Presos, na prevenção odontológica e em palestras realizadas 

periodicamente. Além dessas Instituições, a PJPS ainda conta (4) com a 

colaboração da Prefeitura Municipal de Caruaru na disponibilização de material 

didático; (5) com a participação de Organizações não-governamentais, em 

palestras e monitoramento de atividades educacionais; (6) com a Diocese de 
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Caruaru, através da participação de membros da Pastoral Carcerária em 

atividades pedagógicas, religiosas e festivas; e (7) com a colaboração de 

voluntários/as, sensíveis ao trabalho em desenvolvimento. 

 

O público constituinte da investigação 

Participaram da pesquisa seis (6) professoras, cinco (5) técnicos/as da 

Secretaria de Educação e Cultura/SEC - PE, três (3) técnicos/as da Secretaria 

de Defesa Social/SDS – PE e  cento e cinqüenta e três (153) detentos que 

participam da Alfabetização e da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, que se 

fizeram alunos dessa escola singular no interior da especificidade da Educação 

de Jovens e Adultos, em nosso país, e seus desafios na busca de encontrar 

sua identidade e transcendência social para aqueles que, através dela, entram 

em contato com a cultura escrita, de maneira sistemática, podendo descobrir 

um novo sentido para suas vidas e (re)significarem-se como sujeitos sociais e 

individuais.  

A delimitação de escolarização para este trabalho de pesquisa ocorreu 

em virtude de nossa experiência ter sido realizada, anteriormente, junto aos 

alunos dessas respectivas séries, o que nos incitou a investigar a prática 

docente nelas desenvolvida. 

Os alunos estão distribuídos em duas turmas de alfabetização e quatro 

turmas de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental – EJA. Além dos alunos, o 
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quadro de atores da ação educativa na PJPS é composto pela coordenadora 

pedagógica e pelas professoras contratadas pelo Estado, através de contrato 

temporário. A orientação administrativo-pedagógica é da escola-sede e de 

profissionais da Gerência Regional de Educação/GERE Agreste Centro Norte, 

vinculada à Secretaria de Educação e Cultura, e do Setor de Supervisão de 

Educação, da Superintendência de Reeducação e Integração Social/SERES, 

vinculada à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. 

De um modo geral, as professoras têm pouca ou nenhuma experiência 

com a EJA. Apenas duas disseram ter realizado trabalho junto a alunos/as 

dessa modalidade de ensino, mesmo assim, em tempo limitado (não 

ultrapassou um semestre letivo). Quanto à atuação docente com EJA na 

prisão, todas afirmaram nunca ter tido esse tipo de experiência. Isso nos 

remete às discussões acerca das implicações que a falta de preparação dos/as 

professores/as pode causar no desenvolvimento da prática docente, uma vez 

que “as diferentes condições de escolarização e desigualdade que o 

profissional enfrenta face a seus alunos, têm tornado a ação docente muito 

mais complexa” (SILVA, 2001, p. 105). 

Das seis professoras que trabalham na PJPS, três exerceram/exercem a 

docência na Rede Pública e na Rede Privada; as demais atuam apenas na 

Rede Pública. Todas as professoras exerceram a docência com turmas do 

Ensino Fundamental, através de estágios curriculares e/ou contratação em 
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instituição escolar. Apenas uma das professoras teve experiência com uma 

turma de Ensino Médio. 

Quanto à formação profissional, duas professoras têm o Curso Médio – 

Modalidade Normal; duas estão cursando o ensino superior (uma cursando 

Letras e a outra Biologia); as outras duas já concluíram o ensino superior (uma 

cursou Pedagogia e História e a outra cursou Pedagogia). A formação de 

professores para atuarem na EJA é outro grande problema da educação. O 

despreparo provoca, em muitos momentos, uma prática infantilizada, o que 

aumenta, mais ainda, a desmotivação do aluno para estudar. 

Se, por um lado, a formação inicial não atende às necessidades de 

ordem teórico-prática para os/as docentes atuarem na EJA, por outro, a 

formação continuada tem sido caracterizada por encontros denominados de 

“capacitações” que, quando acontecem, referem-se a aspectos gerais da 

educação. Quando são específicos da EJA não trazem quase nenhuma 

contribuição para o/a professor/a que trabalha na escola na prisão. 

Com relação à população estudantil carcerária da PJPS, ela é 

basicamente pobre, analfabeta e semi-analfabeta; provém do campo e da 

cidade; tem família (pai, mãe, mulher, filhos); quase a metade é reincidente e 

ainda não foi a julgamento. Além do direito ao encontro conjugal (às quintas-

feiras), os detentos recebem visitas de religiosos (aos sábados)  e de parentes 

e amigos (aos domingos). 
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 Dos cento e cinqüenta e três presos/alunos participantes da pesquisa, 

cento e dezessete já freqüentaram a escola alguma vez e trinta e seis nunca 

estudaram. De um modo geral, esperam que a escola ajude-os a conviverem 

melhor em sociedade, que contribua para que, após saírem da prisão, 

consigam emprego e que ensine a ler e escrever, como condição básica para a 

reinserção social. 

 

A Trilha do Percurso 

O percurso da investigação foi orientado pela pergunta apresentada, 

anteriormente, por nós, a qual pretendemos responder, sem a ilusão de que 

vamos esgotá-la e, tampouco, que nossas respostas serão definitivas. 

Pretendemos, apenas, com esse estudo/análise tentar trazer uma contribuição 

a partir do trabalho de campo realizado junto a uma unidade prisional do 

Estado de Pernambuco.  

Em face da complexidade do objeto da investigação, a prática docente 

da EJA na PJPS, necessitávamos de estratégias de estudo que favorecessem 

o processo analítico de construção de novos conhecimentos. Para assim 

proceder, elaboramos um esquema preliminar e flexível, com a finalidade de 

orientar a trilha teórico-metodológica a ser percorrida durante a pesquisa.  

Iniciamos por aprofundar nossos conhecimentos acerca do contexto 

histórico-político-pedagógico da EJA, fundamentando-nos para discutir 
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algumas teorias educacionais implícitas/explícitas nas práticas com jovens e 

adultos, buscando entender a finalidade da educação/escola, especificamente, 

da escola na prisão. Esse percurso conduziu-nos à análise, interpretação e 

compreensão da prática docente dentro de um contexto social mais amplo, 

adentrando um processo pedagógico junto a jovens e adultos no interior da 

penitenciária, a partir de determinada finalidade que lhe serve como guia.  

Nessa busca, percebemos a relevância da criatividade do/a 

pesquisador/a e da prática efetivada na abordagem da realidade. Contudo, 

precisamos de parâmetros teórico-metodológicos que fundamentassem o 

processo investigativo.  

Como alternativas de conhecimento da realidade, nos deparamos com 

paradigmas epistemológicos variados. Mas, é a partir do enfoque dialético que 

tentamos abordar o objeto da pesquisa. A abordagem dialética considera o 

caráter relacional próprio do processo de construção do conhecimento, 

conseqüentemente, nega a dicotomização de elementos de uma mesma 

totalidade. 

Nessa perspectiva, a visão epistemológica dicotômica de qualidade 

versus quantidade não é considerada porque, apesar da investigação 

caracterizar-se qualitativamente pelo processo analítico, não nega a 

quantificação das informações, pois a utilização de dados quantitativos sugere 

mudança/s, ou seja, os dados expressos em números “se interpretados e 
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contextualizados à luz da dinâmica social mais ampla, a análise torna-se 

qualitativa” (GAMBOA, 1995, p. 106).  

Pretendemos, a partir da perspectiva dialética freireana, estabelecer 

uma aproximação com a abordagem etnográfica, cujos critérios de utilização 

reconhecem, segundo Firestone e Dawson4,  que: o/a pesquisador/a evita a 

definição rígida e apriorística de hipóteses; o trabalho de campo é realizado, na 

maior parte, pelo/a investigador/a; utiliza, como técnicas de coleta de 

informações, a observação direta das atividades do grupo estudado e a 

entrevista com os participantes, articulados a outras, como, por exemplo, a 

análise de documentos, para obter um mapeamento mais amplo da situação 

em estudo. 

Nosso trabalho tem características de um estudo de caso, cujo/a 

pesquisador/a, mesmo partindo de alguns pressupostos teóricos iniciais, 

procura “se manter constantemente atento a novos elementos que podem 

emergir como importantes durante o estudo” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 18). 

Além deste aspecto, o estudo de caso caracteriza-se pela articulação do 

problema em estudo com o contexto em que se situa. São utilizadas, também, 

várias fontes de informação e considerados/representados os pontos de vista 

dos participantes da pesquisa, tendo como pressuposto que a realidade pode 

ser vista sob diferentes perspectivas. Para uma maior compreensão do 

problema investigado, a seleção de aspectos mais significativos e a 
                                                
4 FIRESTONE e DAWSON. To Ethnograph or not to ethnograph? Varieties of qualitative 
research in education. Research for Better Schools. Philadelphia, Pen., 1981 (apud LÜDKE e 
ANDRÉ, 1986). 
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determinação do recorte são necessárias para atingir os propósitos do estudo 

de caso (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

A abordagem utilizada se deu por percebermos que a situação do 

preso/aluno não é uma situação isolada e a intervenção do/a educador/a se dá 

em circunstâncias contextualizadas. Os acontecimentos sociais, bem como os 

sujeitos, estão inseridos em determinadas condições e situações em contextos 

sociais, políticos, econômicos, históricos e culturais específicos, que influem no 

pensamento, na ação e no sentimento dos indivíduos, num processo de 

constante transformação.  

Assim, o nosso pensar-fazer investigativo baseou-se na compreensão 

do sentido da pesquisa enquanto  

uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 
define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. 
É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que 
nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre 
teoria e dados (MINAYO, 2000, p. 23). 

 

 

O Levantamento Bibliográfico   

Em busca de estudos que pudessem contribuir com a investigação, esta 

pesquisadora ficou atenta às produções de vários autores/as cujas discussões 

se aproximavam/aproximam dos interesses da pesquisa, reconhecendo, nesse 

momento do estudo, que a “pesquisa bibliográfica coloca frente a frente os 

desejos do pesquisador e os autores envolvidos em seu horizonte de interesse” 
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(MINAYO, 1994, p.53). Apesar do levantamento bibliográfico caracterizar o 

início da pesquisa, consideramo-lo uma necessidade constante durante todo o 

trabalho, respaldando-nos em Minayo (2000) ao considerar que a fase 

exploratória termina formalmente com a entrada em campo, porém, todas as 

fases da investigação se entrecruzam e, na medida em que o estudo vai se 

desenvolvendo, vão sendo sinalizadas outras exigências teórico-

metodológicas, que remetem o/a pesquisador/a a buscar contribuições de 

outro/as autores/as.  

Nessa busca, emergiram exigências para melhor circunscrever o objeto 

da pesquisa. Recorremos à literatura que trata da Educação de Jovens e 

Adultos – Souza (1998, 1999, 2000, 2002), Beisegel (1974), Paiva (1973), entre 

outros – e a alguns documentos do Ministério de Educação e Cultura/MEC que 

traçam diretrizes para a EJA, a fim de conhecer, em maior profundidade, a área 

de interesse na qual situamos o nosso objeto: a prática docente da EJA na 

PJPS.  

No levantamento bibliográfico, buscamos conhecimentos já produzidos 

sobre a temática (POEL, 1981; LEITE, 1989) no sentido de uma aproximação 

maior com a literatura específica sobre a educação escolar em unidades 

prisionais, para podermos fundamentar a construção de novos conhecimentos. 

Com essa mesma intenção, coletamos informações significativas quanto à 

finalidade da escola na prisão, através de documentos da Secretaria de 

Educação e Cultura e da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. 
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Durante o estudo fizemos uma incursão teórico-empírica a partir das 

contribuições de Durkheim (1978, 1990) e Freire (1977, 1987, 1996) sobre a 

concepção de educação e suas finalidades, no sentido de nos ajudar a 

identificar os fundamentos que melhor atendem ao processo de escolarização 

com pessoas jovens e adultas. No trabalho de campo, identificamos 

concepções e situações didáticas que ora se aproximavam do pensamento 

freireano – enquanto construção de conhecimento – ora do pensamento 

durkheimiano – enquanto transmissão de informações pré-estabelecidas.  

Considerando a prática docente como categoria de análise, 

fundamentamos nossa investigação, entre outras referências, a partir das 

idéias de Freire (1977, 1987, 1996), Candau (1988), Oliveira (1993), Freitas 

(1995), Motta (2003), os quais nos ajudaram na compreensão da prática 

docente enquanto processo de ensino que não se concretiza isoladamente, 

nem individualmente, mas através de uma co-participação, numa articulação 

teórico-prática, a partir de uma dada realidade, com o objetivo de mantê-la ou 

transformá-la.  

Sendo a prática docente uma categoria relacional que se constitui a 

partir da integração de vários elementos, elegemos conteúdo e procedimento 

enquanto elementos analíticos que lhe imprime uma direcionalidade, embora 

estes estejam articulados diretamente a outros aspectos (objetivos, avaliação), 

buscando respaldo teórico em Santiago (1990), Veiga (1996), Pinto (1997), 
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Zabala (1998), Coll (2000), Souza (2004), entre outros/as, para irmos 

identificando os objetivos que vão configurando a prática docente. 

Tentamos estabelecer, simultaneamente, uma interlocução entre os 

teóricos, a análise dos documentos, os depoimentos dos/as participantes da 

pesquisa, explicitados através da entrevista, do seminário e conversas 

informais, os achados das observações e registros de campo, esforçando-nos 

para expressar a nossa compreensão do objeto investigado. 

 

O Trabalho de Campo 

O processo de investigação prevê idas ao campo antes do trabalho mais 

intensivo, o que permite o fluir da rede de relações e possíveis correções 

necessárias aos instrumentos de coleta de informações (MINAYO, 2000). 

Assim, fomos várias vezes ao campo para uma aproximação maior com os 

participantes da pesquisa, embora não tenhamos tido nenhuma dificuldade 

quanto à comunicação. Tratava-se mesmo de reencontros, tendo em vista já 

termos uma relação muito próxima com os sujeitos.  

Recorremos, antes, à direção da escola-sede e à direção da 

penitenciária e solicitamos a devida autorização para realizarmos a pesquisa, 

esclarecendo sobre a proposta de estudo. Após alguns reencontros, 

viabilizamos o calendário de realização do trabalho empírico. Esses contatos 

preliminares aconteceram entre os meses de maio e junho de 2003. 
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Para procedermos, de fato, à entrada no campo, realizamos um 

reencontro com a coordenadora pedagógica, outro com as professoras e um 

com os alunos, através de uma conversa informal, mas, atenta às 

recomendações necessárias a esse momento do estudo, ou seja, informando 

sobre os objetivos da pesquisa; sobre as razões político-sociais e pessoais que 

nos incentivaram à realização da investigação; sobre os procedimentos pelos 

quais desejávamos realizar o trabalho de campo, num clima de confiabilidade e 

respeito mútuos, a fim de propiciar o diálogo e a interação necessários entre a 

pesquisadora e os sujeitos envolvidos na pesquisa. Fomos bastante cuidadosa 

nas relações interpessoais. 

A partir de Minayo (2000, p. 105), compreendemos o trabalho de campo 

como “o recorte espacial que corresponde à abrangência, em termos 

empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da investigação”. Para 

essa dupla inserção empírico/teórica, colhemos as informações a partir de 

vários procedimentos, quer dizer, “em lugar de restringir a apenas uma fonte de 

dados, multiplicar as tentativas de abordagem” (MINAYO, 2000, p. 102). 

Utilizamos: (a) entrevista (semi-estruturada) – uma vez que favorece a 

presença do pesquisador ao mesmo tempo em que dá ao entrevistado a 

liberdade de expressão e posicionamento sobre as questões propostas pelo 

pesquisador; (b) questionário – por possibilitar um conhecimento do perfil dos 

sujeitos; (c) observação participante – por favorecer uma aproximação mais 

exaustiva das informações, através dos gestos, movimentos, expressões, falas, 

atitudes; (d) análise documental – pela ampliação de informações,  
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identificação de elementos que precisam ser aprofundados, além da 

possibilidade de ratificar e validar informações obtidas através de outros 

procedimentos; e (e) realização de seminários – pela oportunidade de efetivar 

reflexões acerca do objeto de estudo e dos achados da investigação. 

Essa escolha não foi aleatória; estava articulada aos interesses da 

pesquisa, por meio do entendimento de que 

a escolha de uma técnica de coleta, registro e tratamento de 
dados ou dos procedimentos de recuperação de informações 
sobre um determinado fenômeno implica não somente 
pressupostos com relação às concepções de método e de 
ciência,  mas  também a  explicitação  das  concepções de 
sujeito e de objeto...e as visões de mundo, implícitas em todo 
processo cognitivo (GAMBOA, 1995, p. 88).  

 

Consideramos pertinente identificar o perfil do preso/aluno, para melhor 

analisar a efetivação de um processo de ensino junto a uma população 

carcerária. 

Após o contato, para a apresentação dos interesses e procedimentos da 

pesquisa, solicitamos a permissão dos alunos para aplicar um questionário, a 

fim de identificar o perfil discente. Em virtude de nem todos terem o domínio da 

leitura, e buscando identificar elementos comuns à realidade deles para 

elaborar o questionário, procedemos, inicialmente, com entrevista a uma 

representação de 10% daquele contingente (cerca de 16 alunos), a partir dos 

seguintes aspectos: dados de identificação; escolarização; situação prisional.  
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Aplicamos, individualmente, o questionário5 aos cento e cinqüenta e três 

(153) alunos, dispondo-nos a fazer a leitura dos itens do questionário. Evitamos 

trabalhar  apenas individualmente com os que não sabiam ler, pois o fato de 

muitos alunos não terem o domínio da leitura, tal atitude de nossa parte, como 

pesquisadora, poderia causar constrangimentos. Trabalhando com cada aluno, 

indistintamente, pudemos evitar possíveis discriminações com relação aos que 

não lêem.  

Outra razão dessa nossa atitude, com relação à aplicação do 

questionário, foi saber que, embora as questões e alternativas de respostas 

tivessem sido previamente elaboradas, a partir da entrevista que antecedeu, 

outras informações, esclarecimentos e inquietações (como maiores 

esclarecimentos sobre a pesquisa, lamentos, desabafos) poderiam surgir no 

momento em que os alunos estivessem respondendo o questionário e o 

contato com a pesquisadora seria favorável. Essas preocupações conduziram-

nos a decidir aplicar o questionário individualmente. 

Nesse mesmo tempo, demos início à observação em sala de aula. 

Para tal procedimento, iniciamos com a “observação convencional” 

enquanto instrumento através do qual o/a pesquisador/ anota as situações, 

movimentos, falas, atitudes, para depois elaborar o relatório, fora da sala de 

aula (FREITAS, 1995).  

                                                
5 Questionário aplicado para identificação do perfil do preso/aluno – ANEXO 1. 
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A observação foi acontecendo sem nenhum critério específico, uma vez 

que ainda não tínhamos definido a categoria centralizadora da investigação. 

Buscávamos, primeiro, uma aproximação maior com os sujeitos pedagógicos e 

com o processo educativo que ali se desenvolvia/desenvolve. Durante o 

processo de observação fomos registrando, no diário de campo, as situações 

que, possivelmente, viriam a contribuir com o trabalho. Em torno de um mês de 

observação, começamos a perceber que a prática das professoras era a nossa 

curiosidade maior. Elegemos, a partir daí, a prática docente como categoria 

analítica da pesquisa. 

Essa escolha ocorreu baseada na compreensão que temos de prática 

docente, apresentada no início da introdução, por percebermos que é 

predominantemente pelo ensino que se efetiva o processo escolar e por 

reconhecermos que a atuação docente influi na construção da formação dos 

presos/alunos.  

Nesse processo fomos entrevistando as professoras e os/as técnicos/as 

envolvidos/as com o trabalho de educação escolar na prisão. Nesse momento 

da investigação já percebíamos aproximações e distanciamentos entre o 

pensar e o fazer educativos dos/as participantes, ou seja, os ideais nem 

sempre correspondiam à prática.  

Pela complexidade do objeto e pelas possibilidades de evidência de 

subsídios significativos de intervenção, investigamos a prática docente nas seis 

(6) turmas de alfabetização e de 1ª à 4ª série, em sala de aula, através de 
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observação sistemática durante cinco meses, especificamente de agosto a 

dezembro, em dias alternados da semana.  

Para fazermos os registros dessas observações, utilizamos o Diário de 

Campo. Trata-se de 

um registro feito no dia-a-dia de acontecimentos e eventos 
quotidianos, ordinários e extraordinários, a partir da nossa 
observação participante da vida social dos grupos e instituições 
que queremos estudar, compreender e/ou mudar (EL 
HAMMOUTI apud SOUZA, 1999, p.19). 

 

Na proporção em que fomos registrando as situações, buscamos 

destacar aquelas que, de maneira mais significativa, poderiam contribuir com o 

estudo, especificamente  as inerentes ao processo de ensino. 

Próximo ao término do trabalho de campo, sentimos a necessidade de 

realizar um seminário com os alunos e um outro com as professoras, pela 

possibilidade que teríamos de socializar os achados, de ouvir e refletir as 

idéias, curiosidades, sugestões dos sujeitos, num processo de construção e/ou 

(re)construção do conhecimento. Para orientar o trabalho, preparamos um 

roteiro para a realização do seminário com os alunos (ANEXO 5) e outro roteiro 

para a realização do seminário com as professoras (ANEXO 6). 

 O seminário com os alunos teve como objetivo socializar os achados a 

partir da aplicação do questionário, bem como possibilitar reflexões, 
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esclarecimentos, sugestões que pudessem contribuir com o processo 

educativo/ensino em desenvolvimento na PJPS.  

Quanto ao seminário com as professoras, que contou também com a 

presença da coordenadora pedagógica, os objetivos foram em torno da 

apresentação das situações registradas sobre o processo de ensino, 

salientando algumas observações acerca das relações interpessoais e do 

tempo curricular, como “possibilidade de gerar a discussão coletiva e com ela 

corporificar o processo de reflexão-ação-reflexão da prática pedagógica” 

(SANTIAGO, 1990, p. 94). Interessou-nos, também, situar o atual estágio da 

pesquisa e esclarecer sobre o tratamento analítico das informações, uma vez 

que as professoras representavam os principais sujeitos da investigação, 

cabendo-lhes esclarecimentos sobre as informações e o andamento da 

pesquisa. 

O trabalho de campo favoreceu uma maior aproximação com os sujeitos 

e reforçou nosso interesse em contribuir com o processo escolar/ensino ali 

desenvolvido. As relações interpessoais propiciaram significativas 

aprendizagens e crescimento pessoal e profissional. Em virtude da 

familiaridade, que estabelecemos durante a investigação, a nossa saída do 

campo não se caracterizou como retirada, mas como um afastamento 

provisório para sistematização, análise e interpretação das informações 

coletadas. 
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A análise das informações coletadas e a construção do s dados da pesquisa 

Durante a pesquisa procedemos à análise das informações coletadas, 

através de uma leitura reflexiva dos registros do dia-a-dia. Assim, a análise não 

se deu como etapa final da pesquisa. Ela foi acontecendo ao mesmo tempo em 

que fazíamos a coleta. Contudo, foi mais intensiva ao término do trabalho de 

campo, quando procedemos à análise das informações colhidas junto aos 

alunos, professoras e técnicos/as da SEC e SDS por meio dos instrumentos 

anunciados anteriormente.  

Para realizarmos a análise das informações, contamos com as 

contribuições de Bardin (1977),  utilizando a análise de conteúdo enquanto um  

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas mensagens 
(BARDIN, 1977, p. 42) 

 

Nesse processo analítico, procedemos à leitura flutuante (BARDIN, 

1977), no sentido de apreendermos o conjunto geral das informações e 

realizarmos a codificação/mapeamento do material. 

De acordo com as questões contidas no questionário aplicado aos 

alunos, efetivamos o mapeamento das informações, mediante a seguinte 

organização temática: informações pessoais; escolarização; situação prisional. 

Com relação ao mapeamento das informações contidas no questionário 
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aplicado às professoras, a organização foi a seguinte: formação profissional; 

formação continuada; atuação docente. 

Na análise dos documentos, focamos nosso olhar, basicamente, nas 

razões que justificam a escola no âmbito prisional, buscando identificar a 

concepção de educação subjacente e perceber em que medida os documentos 

servem de orientação para o trabalho das professoras da EJA na PJPS. 

O processo de análise das informações foi configurando-se na 

proporção em que íamos mapeando as respostas consideradas significativas 

para a pesquisa. Com base no roteiro de entrevista realizada com as 

professoras e técnicos/as da SEC e SDS, organizamos as informações a partir 

dos temas: finalidade da escola na prisão; papel do/a professor/a na prisão; 

planejamento, execução e avaliação do trabalho escolar/ensino. 

No processo de escolha das informações mais significativas, fomos 

destacando as respostas com cores diferentes para facilitar a identificação dos 

temas tratados. 

A codificação dos/das participantes da pesquisa efetivou-se de acordo 

com os seguintes critérios: (a) ao referirmo-nos aos alunos, utilizamos 

pseudônimos; (b) quanto às professoras e funcionários/as da SEC e SDS, 

identificamo-los/las pela docência e não docência, ou seja, as professoras 

foram identificadas pela letra P acompanhada de um numeral, de acordo com a 

seqüência de realização da entrevista (exemplo: P1 – professora, primeira 
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docente a ser entrevistada); quanto aos não docentes (diretores da escola-

sede, coordenadora pedagógica da PJPS e funcionários/as da SEC e SDS), 

estes foram identificados como técnicos/as, codificados/as pela letra T 

acompanhada também de um numeral, de acordo com a seqüência da 

entrevista (exemplo: T1 – Técnico/a – primeiro/a funcionário/a entrevistado/a) 

Com vistas ao objetivo geral da investigação de compreender a prática 

docente da EJA na PJPS situando-a no interior da finalidade da educação, e 

considerando, neste trabalho, conteúdo e procedimento como elementos 

analíticos da prática docente que mais evidentemente expressam a/os 

finalidade/objetivos orientadores do processo de ensino, tratamos, também, de 

destacar os conteúdos e situações didáticas (contidos nos Planos Curriculares) 

utilizados pelas professoras no processo escolar. 

Durante o processo de descrição, análise e interpretação das 

informações coletadas, contamos com os referenciais teóricos que deram 

suporte à investigação, tentando estabelecer uma interlocução entre estes e os 

achados da pesquisa, buscando nos posicionar e expressar a nossa 

compreensão do objeto de estudo e responder à pergunta de partida, 

apresentada no início do trabalho. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I – A EDUCAÇÃO DE ADULTOS SENTENCIADA 



 

 

 
 

 

 

 

 

A   escola  tem como função viabilizar aos/às alunos/as a construção e 

apropriação de conhecimentos em diversas áreas, de modo a favorecer a sua 

construção enquanto sujeitos capazes de compreender e explicar a realidade e 

nela intervir. Assim, consideramos relevante, neste estudo, a reflexão crítica do 

processo educativo escolar, em especial, da prática docente enquanto 

processo de ensino pelo qual se efetiva, predominantemente, a educação 

escolar, para identificarmos os limites e possibilidades da ação do/a professor/a 

enquanto profissional do ensino que exerce sua função em prol da 

(re)construção do/a aluno/a. 

Entendemos que a prática docente requer comprometimento político, 

conhecimento da realidade sócio-cultural, disposição para a  efetivação de uma 

prática coletiva a partir da integração docente/discente/discente e demais 

profissionais da instituição escolar, percebendo a escola enquanto “espaço que 

possibilita o encontro sistemático de seus membros para a discussão e reflexão 

dos problemas e dificuldades que cada um enfrenta no seu cotidiano” 

(LELIS,1988, p. 75). 
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A partir da identificação das concepções que subsidiam o trabalho do/a 

professor/a é possível perceber o percurso seguido e a finalidade/objetivos6 

alcançados, ou a serem alcançados, em nome da educação, num processo de 

escolarização. Mas, tentar identificar essas visões requer um olhar crítico da 

escola em sua totalidade, ou seja, exige do/a professor/a–pesquisador/a um 

entendimento de que 

conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de 
aumento na dinâmica das relações e interações que constituem 
seu dia-a-dia, aprendendo as forças que a impulsionam ou que 
a retém, identificando as estruturas de poder e os modos de 
organização do trabalho escolar, analisando a dinâmica de 
cada sujeito neste complexo interacional (OLIVEIRA, 1993, p. 
111). 

 

Exige, ainda, uma visão de escola  

como espaço social em que ocorrem movimentos de 
aproximação e de afastamentos, em que se criam e recriam 
conhecimentos, valores, significados, vai exigir o rompimento 
com uma visão de cotidiano estático, repetitivo, disforme 
(OLIVEIRA, 1993, p.111). 

 

É, pois, com um olhar crítico-reflexivo para o processo educativo escolar, 

e por meio da problematização de situações que vão configurando a prática 

docente, que vislumbramos possibilidades de melhoria da qualidade 

educacional. 

                                                
6Finalidade – entendida como fim geral, amplo; objetivo – entendido como fim específico, 
restrito. 



 

 

56 
 
 

 
 

A escolha de investigar a prática docente não se deu aleatoriamente, 

mas, porque a reconhecemos enquanto uma das expressões de uma totalidade 

concreta – a educação escolar;  por   percebermos  a  importância  do  papel 

do/a professor/a no processo de ensino-aprendizagem e pela intenção de 

podermos, de alguma maneira, contribuir com o trabalho da EJA na PJPS. 

 A sala de aula foi o local de observação, pelo fato de ser o espaço de 

encontro entre professores e alunos disponível para a efetivação da educação 

escolar na penitenciária e, também, por entendermos que é basicamente no 

espaço da sala de aula que o processo de ensino-aprendizagem acontece, 

mas isso não significa que esse seja o único espaço de produção de 

conhecimento, de efetivação das inter-relações, dos encontros e desencontros 

da educação, inclusive da educação escolar.  

 

1.1 – A prática docente como express ividade de uma totalidade concreta 

 

A expressividade de uma totalidade concreta é, para nós, a 

compreensão do objeto, de sua concreticidade através da investigação e 

explicação da prática exercida numa dada realidade.  

No interior da educação escolar e da prática pedagógica nela exercida, 

optamos por estudar a prática docente, entendendo-a como processo de 

ensino exercido pelo/a professor/a e que não se efetiva isoladamente, nem 
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individualmente, mas através da relação pedagógica, numa associação teórico-

prática, expressa por unidades didáticas, a partir de necessidades de uma 

dada realidade a fim de mantê-la ou transformá-la. 

O estudo/análise da prática docente possibilita descortinar fenômenos 

educacionais, como as concepções e visões que a fundamentam, os objetivos, 

os conteúdos e procedimentos utilizados, bem como evidenciar possibilidades 

de um processo de ensino que favoreça condições e conhecimentos 

necessários ao estar/viver do ser humano no e com o mundo, como nos ensina 

Freire7, ao considerar que “o trabalho educativo numa democracia, parece-nos, 

dever ser eminentemente um trabalho com. Nunca um trabalho verticalmente 

sobre ou assistencialistamente para o homem”. 

Acreditamos, como Freire, que pensar a prática é a melhor forma de 

pensar certo. Mas, o que significa pensar certo? Em Freire (1997, p. 41) pensar 

certo  

implica a existência de sujeitos que pensam mediados por 
objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos 
sujeitos. Pensar certo não é que-fazer de quem se isola, de 
quem se “aconchega” a si mesmo na solidão, mas um ato 
comunicante. Não há por isso mesmo pensar sem 
entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar 
certo, não é transferido mas co-participado. 

 

                                                
7 FREIRE, P. A Educação de Adultos e As Populações Marginais: mocambos. Recife, 1958 
(apud CENTRO PAULO FREIRE, 1998) .  
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Assim,   pensar   certo   para   o   pensar  a  prática  significa  que o/a 

professor/a deverá perceber a prática como ato comunicante/dialógico, cujo 

processo não se caracteriza pela transmissão nem pela doação, mas, 

sobretudo, pela criação de situações que desafiem o/a aluno/a a entender o 

que está sendo intercomunicado através da co-participação. 

E o que é a prática? É a ação do ser humano sobre um objeto? É a 

expressão de um pensar/fazer? Que entendemos por prática? No presente 

estudo, prática é práxis caracterizada a partir da unidade entre o pensar e o 

fazer, pela atividade humana consciente, ideal e real, cuja subjetividade se 

objetiva na medida em que transforma a realidade, por meio de 

finalidades/objetivos estabelecidos. 

 Vasquez (1977, p. 186-187) diz-nos, em sentido amplo, que o ato ou 

conjunto de atos em virtude do qual um sujeito ativo [agente] modifica uma 

determinada matéria-prima é denominado atividade [entendida como ação] e 

que tal atividade, para ser caracterizada como humana, expressa uma 

finalidade, categoria específica da atividade humana diante do objeto, produto 

da consciência humana, mas que não é puro resultado da consciência; é, 

também, do fazer. 

É a finalidade  que  determina a postura do sujeito frente ao objeto real. 

Como atividade humana, a prática se conforma aos objetivos por meio do fazer 

em unidade com o pensar, e esse, embora não transformando a realidade por 
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si mesmo, busca na prática seu fundamento, seu ponto de partida e chegada. 

Assim, é na perspectiva de compreensão da prática como práxis que 

adentramos a discussão do objeto desta pesquisa – a prática docente da EJA, 

situando-a no interior da finalidade educacional. 

A realidade que se apresenta no dia-a-dia, penetrando de forma natural 

na consciência dos indivíduos, é o mundo da pseudoconcreticidade (KOSIK, 

1976) e permite aos sujeitos o exercício da atividade prático-utilitária. No trato 

prático-utilitário com as coisas, as representações do indivíduo vão sendo 

criadas a partir de noções que captam o aspecto fenomênico da realidade. 

  No entanto, Kosik (1976, p.14) diz que 

a existência real e as formas fenomênicas da realidade - que se 
reproduzem imediatamente na mente... como conjunto de  
representações ou categorias do pensamento comum - são 
diferentes e muitas vezes absolutamente contraditórias com a 
lei do fenômeno, com a estrutura da coisa e, portanto, com o 
seu núcleo interno 

 

Para atingir a compreensão do objeto, o sujeito necessita superar,  

criticamente, o mundo da aparência, por meio da práxis humana8, isto é, 

através de uma realidade construída pelo próprio sujeito, na qual as relações, 

os significados são produtos deste ser histórico, social, crítico, transformador. É 

por meio dessa atividade humana que será possível mostrar ”nas relações 

                                                
8 Essa práxis humana não é atividade prática contraposta na teoria; é determinação da 
existência humana como colaboração da realidade. A práxis é ativa, e atividade que se produz 
historicamente – quer dizer, que se renova continuamente e se constitui praticamente – 
unidade do homem e do mundo, da matéria e do espírito, do sujeito e do objeto, do produto e 
da produtividade (KOSIK, 1976,  p. 222-227), 
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entre as partes e o todo, os traços de uma totalidade concreta” (VASQUEZ, 

1977, p. 186).  

Nesse sentido, propusemo-nos a compreender a prática docente da EJA 

na PJPS, através da análise do trabalho das professoras no processo de 

ensino junto aos presos/alunos, pretendendo, nesse percurso, apreender os 

objetivos que orientam a prática, e evidenciar limites e possibilidades da EJA 

no interior da instituição prisional. 

Por estar a investigação centrada na prática docente efetivada junto aos 

presos/adultos/alunos, remetemo-nos, em virtude desse recorte investigativo, a 

um conhecimento mais aprofundado da construção da educação de adultos 

enquanto categoria histórico-teórica, caracterizada como área de interesse na 

qual se insere o objeto desta pesquisa. 

Portanto, neste capítulo, discutiremos a educação de adultos, 

pretendendo contextualizá-la em sua emersão histórico-teórica, destacando 

denominações e/ou sentidos atribuídos à educação de adultos, evidenciando o 

seu atual conceito no cenário nacional e internacional.  

Esse percurso epistemológico foi se construindo durante a pesquisa, 

uma vez que, para investigar a prática docente, consideramos, neste trabalho, 

a relevância de um conhecimento mais profundo da construção histórico-

teórica da educação de adultos, porque, ao favorecer o acesso e a apropriação 
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da diversidade conceitual dessa educação, contribui com a compreensão do 

processo de ensino junto aos alunos adultos. 

 

1.2 – Diversidade conceitual da Educação de Adultos/EdA 

Como ponto de partida da reflexão sobre o/s sentido/s da EdA, no Brasil, 

tomamos [brevemente] a sua emersão histórico-teórica, situando-a, em 

seguida, a partir da base legal. Intencionamos trazer à tona as diferentes 

denominações/sentidos atribuídos à EdA, desde a sua emersão nos anos 1930 

até os dias atuais, reafirmando que o sentido da educação de pessoas jovens e 

adultas tem variado em conseqüência das exigências e interesses dos diversos 

contextos de inserção da educação nacional. Em seguida, pretendemos 

contextualizar o debate sobre a Educação de Jovens e Adultos no âmbito 

prisional. 

Ao longo dessa discussão destacamos os diversos conceitos atribuídos 

à educação de adultos no Brasil, com a intenção de evidenciar os interesses 

subjacentes aos conceitos e às políticas governamentais que, por meio da 

legislação, orientam os rumos da educação junto ao jovem e ao adulto. 

A educação de adultos delimita sua emersão na história da educação no 

Brasil, a partir de 1930, quando começou a ocorrer a expansão do ensino em 

virtude do crescimento demográfico e do processo de urbanização. Neste 

contexto, a educação das pessoas adultas era compreendida como 
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apropriação do sistema de cód igo alfabético e a finalidade voltava-se para 

a aquisição da leitura e da escrita  por este público (PAIVA, 1973). 

Com a ampliação da educação elementar, a educação de adultos 

ganhou destaque no âmbito geral das preocupações governamentais com a 

educação. Nesse contexto expansionista havia um interesse em aumentar as 

bases eleitorais para a manutenção do poder vigente. A educação das pessoas 

adultas emergiu, pois, como fator de organização das massas , no que se 

refere ao seu caráter po lítico (BEISEGEL, 1974).  

Com o lançamento da Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), no marco do I Congresso Nacional de Educação de Adultos, 

coordenada por Lourenço Filho, em 1947, visou-se a instruir a maioria da 

população que, além de ser alfabetizada, teria acesso às informações da área 

da saúde, da educação física, das técnicas agrícolas e sobre pequenas 

indústrias. A CEAA, segundo Paiva (1973, p. 178), 

acenava com a possibilidade de preparar mão-de-obra 
alfabetizada nas cidades, de penetrar no campo e de integrar 
os imigrantes e seus descendentes nos Estados do Sul, além 
de se constituir num instrumento para melhorar a situação do 
Brasil nas estatísticas mundiais de analfabetismo. 

 

Durante o período em que perdurou a Campanha – mais 

especificamente até o final da década de 1950 – muitas críticas foram feitas às 

deficiências de ordem administrativa, pedagógica e financeira desse trabalho; 

evidenciou-se o caráter de superficialidade da alfabetização dos adultos e a 
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inadequação metodológica, em alguns casos. Assim, foram revelados os 

resultados insatisfatórios da Campanha pela inatingibilidade da alfabetização 

das massas populares (PAIVA, 1973; BEISEGEL, 1974).  

Com a realização do II Congresso Nacional de Educação de Adultos, em 

julho de 1958, buscou-se, entre outros objetivos, promover discussões para a 

reorientação da educação dos adultos, a partir do aperfeiçoamento do ensino 

voltado para esse público, através de novas diretrizes. Nessa conjuntura, a 

mobilização de diversos segmentos sociais e a participação de grupos de 

educadores no II Congresso viabilizou a apresentação de propostas para a 

alfabetização e educação dos adultos. 

Pernambuco, num marco histórico de relevante sentido, tendo Paulo 

Freire como Relator da Comissão Regional, apresentou o Relatório intitulado “A 

Educação de Adultos e as Populações Marginais: O Problema dos Mocambos”. 

Expressava-se, através desse documento, uma concepção de educação de 

adultos que considerava as necess idades, as dificuldades e os anseios 

dos educandos, cuja ação não se limitava à aquisição da leitura e da 

escrita, mas, sobretudo, à participação do s adultos no âmbito sócio-

po lítico-econômico (PAIVA, 1973). Não se tratava de um trabalho 

assistencialista, verticalizado, mas, de um processo que se faria considerando 

a realidade do homem adulto9. Identifica-se, nesse sentido, a dimensão política 

                                                
9 Ressalte-se que, até então, Paulo Freire utilizava o termo homem no sentido genérico, 
entendendo estar abrangendo, também, a mulher (CENTRO PAULO FREIRE, 1998). 
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da educação, pois anunciava alternativas para a superação da dominação, da 

exploração, da miséria. 

Indignado com a situação de miserabilidade, de discriminação da 

maioria dos populares, Paulo Freire10 apontava para uma direção que se referia 

à educação com o ser humano concreto, e não sobre ou para ele, afirmando 

que 

nos parece dever a educação de adultos, entre nós, ser uma 
educação que estimule no brasileiro a colaboração, a decisão, 
a participação, a responsabilidade social e política do homem. 
Disposições mentais que refletem uma categoria do saber que 
não é apreendida intelectual ou nocionalmente, mas 
existencialmente, pelo conhecimento vivo dos seus problemas 
e dos problemas de sua comunidade local. Pela discussão 
desses problemas em suas ligações uns com os outros. Pela 
criação posterior aos grupos de estudos, dos grupos de ação, 
através do que o homem vai ganhando experiência e sabedoria  

 

Eis que, a partir da iniciativa de intelectuais da educação, grupos 

populares, estudantis, movimentos sociais (anos 1960) – que reivindicavam um 

novo cenário educacional – desenvolvem-se estratégias e ações políticas para 

o incremento da educação de adultos. Neste contexto, a educação de adultos é 

compreendida, a partir de Freire, como um process o que tem como po nto de 

partida a realidade dos sujeitos; o caminho metodo lóg ico é o d iálogo e o 

ponto de chegada a consc ientização e intervenção (MOURA, 2001)  

                                                
10 FREIRE, P. A Educação de Adultos e As Populações Marginais: mocambos. Recife, 1958 
(apud CENTRO PAULO FREIRE, 1998). 
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Fundada na liberdade e na luta do homem/mulher pela sua 

humanização11, o pensamento freireano possibilitaria a reflexão sobre as 

potencialidades do ser humano e sobre seu papel no novo clima cultural da 

época de transição. Vislumbrava a participação crítica do povo na mudança de 

uma sociedade conservadora para uma sociedade democrática, na qual o/a 

homem/mulher deixava de ser “objeto” passando a ser “sujeito” do processo.  

Com o golpe militar, em 1964, deu-se a repressão aos programas e aos 

que atuavam com alfabetização de adultos. Até dois anos após o golpe não se 

deu atenção à educação de adultos.  

Só a partir de 1966, o governo, através do Ministério da Educação, 

retomou o problema do analfabetismo no Brasil, sobretudo em virtude das 

exigências internacionais, pois, o alto índice de analfabetos adultos repercutia 

mal para o país. A “erradicação do analfabetismo” passaria a ser “uma 

exigência do pudor nacional” e “uma necessidade para que o Brasil pudesse 

ser ouvido no concerto das Nações” (PAIVA, 1973, p. 265). 

Nessa trilha de avanços e recuos do sentido da educação de adultos foi 

lançado, em 1967, o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização)12. 

Criou-se,  então,  uma  Fundação para executar o trabalho de alfabetização 

dos adultos. Claro que aconteceu toda uma transformação nas perspectivas 

                                                
11 Humanização em Freire (1987) – movimento permanente de busca do ser mais. 
12 Sobre o processo de alfabetização do MOBRAL consultar SILVA (2002). 
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em que vinham sendo construídos os diferentes movimentos educacionais. 

Houve uma mudança de orientação dos pressupostos ideológicos. As novas 

autoridades entendiam que os movimentos anteriores ao golpe militar 

teriam distorcido os propósitos de conscientização levando à 
politização prematura e mal orientada dos alunos e colocando 
em risco a formação cristã e democrática do nosso povo.  Por 
isso o movimento fazia restrições ao método Paulo Freire – que 
deixaria de lado alguns fonemas importantes não encontrados 
nos vocábulos portadores de idéias-forças escolhidas, bem 
como a reutilização de  todos  os  fonemas através de textos – 
e dispunha-se a elaborar novo material didático e aplicar novos 
métodos com uma tarefa de canalização dos legítimos anseios 
de promoção social para rumos capazes de assegurar a sua 
satisfação plena e tão imediata quanto possível, na atual 
conjuntura sócio-econômica do Brasil (PAIVA, 1973, p. 295). 

 

Voltada para a necessidade de preparação de mão de obra, em 

atendimento às exigências do desenvolvimento econômico, a educação de 

adultos, ao que parece, desconsiderava a cultura do aluno; o p rocess o 

educativo o ferecido era de caráter instrumental, negava a po li tização do s 

sujeitos, impedia-lhes o desenvolvimento da criticidade. Em 1986 ocorreu 

o fechamento do MOBRAL e, em seu lugar, surgiu a Fundação EDUCAR. 

Em 1987 foi nomeada uma Comissão Paritária, composta por 

representantes da Fundação EDUCAR, do MEC e uma representação de 

Secretários/as de Educação Estaduais e Municipais, que elaborou “Diretrizes 

para uma Política Nacional de Educação de Adultos”. Num estudo analítico 

desse Documento, Souza (1990, p. 75) destaca que  
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o Documento da Paritária se apresenta pretendendo contribuir 
para a inserção da educação básica de jovens e adultos ao 
Sistema Nacional de Ensino, que em breve deverá ter seu 
delineamento na formulação da Nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Contribuição que efetivamente dá na 
medida em que a existência da Comissão proporcionou mais 
debate sobre a questão da educação básica de jovens e 
adultos nesse país, mas que não é uma inovação já que o 
artigo 208 da Constituição consagra essa expectativa ao 
determinar que o dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a este não tiveram 
acesso na idade própria. 

    

Com o fechamento da Fundação EDUCAR, durante o Governo Collor, e, 

posteriormente, com o desaparecimento do Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), os governos estaduais procuraram manter 

o Ensino Supletivo (5ª a 8ª série e 2º grau), com base em legislações próprias. 

Sobre o sentido subjacente ao Ensino Supletivo, Ireland (1990, p. 2) contribui 

com a nossa discussão ressaltando que 

a função de um Ensino Supletivo era a de suprir 
deficiências, de compensar, de oferecer uma segunda chance 
– como se tivesse existido a primeira! Neste sentido, esta forma 
de promover a educação da população jovem e adulta tem 
como seu principal objetivo a escolarização tardia do 
jovem e adulto, através de um tratamento emergencial 
[grifos nossos].   

 

A desatenção, então, do governo federal à educação das pessoas 

adultas e a inconstância das políticas provocaram a falta de comprometimento 

dos estados e municípios, acentuando a marginalização do processo de 

educação com jovens e adultos. 



 

 

68 
 
 

 
 

Percebemos, pois, que o sentido e os problemas da educação, e nela a 

educação de adultos, estão sempre vinculados às condições político-

econômico-ideológicas de cada época. Não há como compreendê-los e 

direcioná-los fora de seus contextos e como tentativas de respostas a esses 

contextos. 

 

1.2.1 – A EdA no entrecruzamento de interesses nacionais e 
internacionais 

 

Para complementação do estudo/debate, tomamos como referência os 

anos de 1990, por se tratar de uma década em que parece reemergirem, 

enfaticamente, os interesses internacionais e nacionais pela educação, nos 

quais se incluem, também, as questões da educação de adultos, inclusive, a 

ampliação do seu conceito. 

No âmbito internacional, a década de 1990 foi inaugurada com o Ano 

Internacional da Alfabetização. Nesse ano, no período de 5 a 9 de março, 

realizou-se em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos. No evento priorizou-se a discussão do atendimento das 

necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, 

destacando-se, sobretudo, as questões do analfabetismo e do analfabetismo 

funcional como um dos problemas mais graves dos países industrializados e 

em desenvolvimento.  
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Dos objetivos propostos nesse encontro são enfatizados: a 

universalização de acesso à educação e promoção da eqüidade; a 

concentração da atenção na aprendizagem, no desenvolvimento de 

possibilidades de aprendizagens para toda a vida; a variedade de sistemas, no 

sentido de atender às diversas necessidades básicas dos jovens e adultos; a 

atenção prioritária aos países menos desenvolvidos e com baixa renda que 

careçam da colaboração internacional (CORRÊA, 1996). 

No contexto das discussões da Conferência, há o reconhecimento de 

que milhões de pessoas no mundo não têm acesso à educação, por razões de 

sexo, etnia, postura política, e que é preciso uma ampla ação com metas 

definidas. Assim, dentre essas registram-se a  

redución de la tasa de analfabetismo adulto a la mitad del nível 
registrado em 90, ya en el 2000 (...); Ampliación de los 
servicios de Educación básica y capacitación en otras 
habilidades esenciales necesarias a los jóvenes y adultos, 
evaluando la eficacia de los programas em función de cambios 
de comportamiento e impactos en salud, empleos y 
productividad (CORRÊA, 1996, p. 11). 

 

Diante desse contexto, retomou-se a discussão sobre a educação 

nacional e, mediante exigência da Conferência, foi elaborado o Plano Decenal 

de Educação para Todos do Brasil, no qual se nota uma ênfase maior para a 

educação das crianças e dos adolescentes. A educação de adultos é 

mencionada timidamente. É citada nas Metas Globais do Plano, porém, é nas 

Linhas de Ação Estratégica que se revela a pouca atenção à educação de 

adultos (PLANO DECENAL, 1993, p. 49).      



 

 

70 
 
 

 
 

No que concerne ao contexto da estrutura da legislação educacional do 

Brasil, a educação de adultos é reconhecida como educação escolar para as 

pessoas jovens e adultas, denominada, então, de Educação de Jovens e 

Adultos/EJA, conceito explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 9.394/96. A esse respeito, Souza (1998, p. 32- 33) destaca 

ser a EJA,  

a feição própria que adqu irem o ensino fund amental e o 
ensino médio ao serem ofertados àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos na idade própria... exclui de 
seu conceito a educação profissional e outras modalidades de 
educação social a que estavam associadas à compreensão da 
EdA, na América Latina [grifo nosso]. 

 

Em 1997, com a realização da V Conferência Internacional de Educação 

de Adultos (CONFINTEA), em Hamburgo, na Alemanha, os países 

participantes assumiram o compromisso com a educação de homens e 

mulheres adultos/as. Esse evento teve como suporte o entendimento da 

ampliação do sentido da educação, explicitado na Agenda para o Futuro da 

Educação de Adultos, preconizado pela Declaração de Hamburgo (2000, p. 

173), quando afirma que  

a educação de adultos adquiriu uma amplitude e uma 
dimensão acrescidas; ela tornou -se um imperativo para o 
lugar de trabalho, o lar e a comunidade, no momento em que 
homens e mulheres lutam para influir sobre o curso de sua 
existência em cada uma de suas etapas [grifos nossos]. 
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No início deste século, a EJA é considerada “a chave para o Século 

XXI”, termo evidenciado na Declaração de Hamburgo sobre Educação de 

Adultos, a qual explicita, ainda, que 

a educação de adultos engloba todo o p rocesso de 
aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas 
consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas 
habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas 
qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a 
satisfação de suas necessidades e as da sua sociedade 
(2000, p. 163) [grifo nosso]. 

 

As possibilidades de concretude dos compromissos assumidos  pelos  

países, nessa Conferência, são o grande desafio para que se possa atender às 

necessidades das pessoas adultas. O desejo é que a educação dos adultos 

possa se materializar fundada nos princípios de igualdade e de justiça social. 

 No caso do Brasil , como se vê, a educação de pessoas jovens e 

adultos inaugura o novo século sendo compreendida como escolarização. 

 

1.2.2 – A EJA na legislação: do nacional ao local 

Ao longo da história da educação de adultos, ora há mudanças 

significativas ora resistências e iniciativas para a manutenção do poder vigente, 

em função, principalmente, dos interesses políticos, sociais e econômicos que 

subsidiam as diversas ideologias. Ao que parece, muitos dos programas e 

movimentos realizados em prol da educação de adultos se caracterizaram 
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menos pela qualidade de conhecimentos, atitudes e valores construídos e mais 

pelo acesso à escola e tentativas de reajustamento do ser humano aos 

interesses particulares. 

No percurso de construção da educação de adultos nota-se a constante 

chamada do governo à colaboração da sociedade. Entretanto, é, 

principalmente, através das políticas públicas de educação que se 

institucionalizam as iniciativas para enfrentar a erradicação do analfabetismo 

e/ou educação dos adultos. Mas, esse chamado não significa que a sociedade 

defina as perspectivas e a organização nem os conteúdos dos processos e 

programas. Por outro lado, entendemos que compete, também, à sociedade o 

incentivo e a atuação no combate aos problemas educacionais do povo 

brasileiro, não se podendo, no entanto, transferir a responsabilidade e o dever 

do Poder Governamental em relação ao direito e à qualidade da educação. 

As diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil de hoje são 

apresentadas, entre outros documentos, na LDB nº 9.394/96, no Plano 

Nacional de Educação/PNE, em Pareceres e Resoluções que orientam (ou 

deveriam orientar) o trabalho na área.  

A LDB anuncia o conceito de EJA restringindo-a à escolarização, 

conforme está explicitado em seu Art. 37: “A Educação de Jovens e Adultos 

será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria”. Este é o sentido da EJA no 

atual contexto legislativo educacional escolar. 
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A partir do processo de discussões e decisões em atendimento aos 

diferentes interesses políticos e econômicos, o Congresso Nacional, através da 

Lei nº 10.172/2001, aprovou o Plano Nacional de Educação/PNE, ora em vigor 

no Brasil. Nele permaneceu a compreensão da educação de adultos reduzida, 

através da Lei nº 9.394/96, à oferta da escolarização aos que não tiveram 

acesso à escola ou não concluíram os estudos de Educação Básica em idade 

apropriada, denominada, a partir de então, e assumida pelo Projeto 

apresentado pelo MEC, de Educação de Jovens e Adultos/EJA. Embora no 

PNE se faça referência à necessidade da educação ao longo da vida, admite 

que a EJA deva compreender, no mínimo, a oferta de uma formação 

equivalente às séries do ensino fundamental (PNE, 2001, p. 99-101). 

Destaque-se, aí, uma “brecha” na redação do texto, que dá a entender a 

desconsideração de oferta da EJA em nível médio. 

 Os Projetos do MEC e da Sociedade Civil, enviados ao Congresso para 

análise e aprovação do atual PNE13, traçaram diretrizes e metas para a 

educação, de acordo com as determinações do Art. 14 da Constituição Federal 

e dos Arts. 9º e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, acima 

referida como a Lei nº 9.394/96.  

                                                
13 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 determinou que a partir da 
data de sua publicação – 20/12/96 – seria fixado o prazo de um ano para o encaminhamento 
do Plano Nacional de Educação, ao Congresso Nacional, constando as diretrizes e metas para 
a educação nos próximos dez anos. 
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Apesar do avanço em termos de algumas diretrizes e metas 

estabelecidas para essa modalidade de ensino14, identifica-se a limitação do 

seu sentido, restringindo-a à escolarização. Tal compreensão confirma a trilha 

da Educação de Adultos no Brasil que, ao longo dos tempos, vem 

configurando-se num percurso de encontros e desencontros  que  caracterizam  

a  história de vários educadores, de movimentos sociais e, sobretudo, da força 

do poder dos governantes. 

No Projeto do Plano Nacional de Educação, enviado pelo MEC, a 

Educação de Jovens e Adultos, dentre outras modalidades de ensino, é 

concebida como dívida social em matéria de educação. O sentido da educação 

das pessoas jovens e adultas está voltado para o atendimento à escolarização 

daqueles que não tiveram acesso à escola ou não concluíram os estudos em 

idade apropriada. Não se vislumbra uma atenção à EJA enquanto formação 

contínua que possibilite às pessoas uma convivência consciente e um 

protagonismo pessoal e social. 

Ao tempo em que explicita as metas para a Educação de Jovens e 

Adultos o Projeto do MEC evidencia a participação limitada da União, quando 

estende à sociedade civil a responsabilidade em colaborar com a concretização 

de algumas dessas metas. Ao requerer a partilha entre a União e a sociedade 

organizada, minimiza a responsabilidade daquela com a educação desse 

público. 
                                                
14 No atual Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001 – destaca-se a atenção com o 
enfrentamento da erradicação do analfabetismo e a implantação de programas de EJA em 
todas as Unidades Prisionais. 
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Sendo essa modalidade de ensino compreendida apenas como via de 

acesso à escolarização, questionamos seu sentido para um público 

caracterizado pela diversidade cultural, com saberes, interesses e 

necessidades distintas, agravada essa preocupação em se tratando de um 

público presidiário. 

No que concerne ao Projeto do Plano Nacional de Educação elaborado 

pela Sociedade Civil (apud FORUM NACIONAL, 2000, p. 44), a Educação de 

Jovens e Adultos se define como “processo permanente de organização de 

grupos para a discussão dos mais diferentes assuntos e situações, para a 

busca e escolha de caminhos e tomada de decisões”. Nesse documento é 

ressaltado o papel da educação na vida das pessoas, como meio de viabilizar a 

aquisição de conhecimentos e habilidades necessários à compreensão das 

situações vivenciadas e resolução de conflitos, visando à transformação social. 

Entendemos que esse processo de escolarização dos jovens e adultos 

aconteça no interior da discussão, da formulação e execução de um projeto de 

humanização do ser humano, buscando uma interlocução entre a prática 

pedagógica e as organizações sociais, para que lutem pela efetivação dos 

projetos elaborados no interior dessa mesma prática. Trata-se da ampliação da 

visão de mundo e da compreensão da inserção dos homens e mulheres, nesse 

mundo, de maneira transformadora. 

Embora o sentido da EJA, explicitado nos dois Projetos de PNE sejam 

divergentes, há de se considerar alguns elementos que emergiram em virtude 
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da intencionalidade de ampliar o acesso à escola. No Projeto do MEC, entre as 

metas traçadas, se encontra a implantação de programas de EJA, em nível 

fundamental e médio, bem como de formação profissional em todas as 

Unidades Prisionais e nos estabelecimentos que atendam a crianças e jovens 

infratores.  

Já no Projeto do PNE da Sociedade Civil, cuja concepção se configura 

mais de acordo com uma perspectiva humanizante, não se fez referência a 

esse público, duplamente excluído pela sociedade: a condição de analfabeto 

ou semi-alfabetizado, em sua maioria, e a situação de presidiário na qual se 

encontra. Em nosso entendimento, essa falta contraria a concepção de 

educação que reconhece a importância da ampliação da capacidade de 

perceber o mundo e de nele influir. 

Os conceitos de educação de jovens e adultos evidenciados nos 

Projetos de PNE nos remetem à compreensão de como vão sendo trilhados os 

caminhos que poderão favorecer, ou não, a educação da maioria da 

população. É, principalmente, através da legislação que se busca imprimir a 

ideologia pretendida. 

Com a aprovação do PNE permaneceu o entendimento de Educação de 

Jovens e Adultos como escolarização, de acordo com o conceito apresentado 

no Projeto do MEC.  
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Ao buscarmos uma compreensão do sentido de EJA, a partir dos 

problemas postos pela lei e da emersão histórico-teórica da sua construção 

como um direito subjetivo de todos/as, percebemos seus avanços, recuos e 

desafios em cada contexto.  

Este estudo subsidiou nossa investigação, contribuindo com o percurso 

de compreensão da prática docente na EJA e sua articulação com as 

tendências político-pedagógicas, explicitadas nos preceitos legais que orientam 

a educação escolar junto aos jovens e adultos. 

Com efeito, as determinações apresentadas na LDB nº 9.394/96 e no 

PNE passaram a subsidiar os processos educativos na EJA. A exemplo, a 

Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos – Ensino 

Fundamental (1º Segmento) – elaborada pela Ação Educativa15 e aprovada 

pelo MEC (2001, p. 47-48), tem como objetivos gerais, entre outros, fazer com 

que os/as alunos/as sejam capazes de 

(1) dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes 
permitam melhor compreender e atuar no mundo em que 
vivem; (2) incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores 
condições de desempenho e participação na distribuição da 
riqueza produzida; (3) conhecer e valorizar a diversidade 
cultural brasileira, respeitar diferenças de gênero, geração, raça 
e credo, fomentando atitudes de não-discriminação. 

 

                                                
15 Ação Educativa – Organização não-governamental que atua na área de educação e 
juventude, combinando atividades de pesquisa, assessoria e informação. In: Educação de 
Jovens e Adultos: ensino fundamental: proposta curricular – 1º segmento/coord. e texto final 
(de) Vera Maria Masagão Ribeiro. São Paulo: Ação Educativa: Brasília: MEC, 2001. 239p. 
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Nesses objetivos identificamos algumas “camuflagens de redação”16, 

porque é duvidoso que nos processos educativos na EJA os/as alunos/as 

estejam dominando instrumentos básicos da cultura letrada que lhes permitam 

compreender e atuar no mundo em que vivem. O que temos percebido, em 

especial na prisão, é  o  acesso  e  domínio do código alfabético, com  pouca  

ou nenhuma possibilidade de favorecer a compreensão do mundo e de nele 

atuar.  

A incorporação ao trabalho é outro fator que, ao que nos parece, não 

tem sido oferecido na EJA, no sentido de favorecer uma  participação  dos 

sujeitos na distribuição da riqueza produzida. Aliás, a articulação educação-

trabalho não é evidente nos processos educativos escolares. Supomos que 

isso ocorra, principalmente, pela falta de uma formação inicial e continuada 

dos/as professores/as e de políticas públicas capazes de contribuir com a 

construção e/ou (re)construção dos sujeitos para compreenderem, explicarem 

e intervirem na realidade na qual estão inseridos. Assim, também, são as 

dificuldades da prática docente para fomentar atitudes de não-discriminação 

num contexto de visíveis desigualdades sociais, fundado nos objetivos 

neoliberais de um sistema capitalista que, cada vez mais, colabora para 

aumentar a distância entre os que “ têm “ e os que “não têm” ou “pouco têm”.  

O importante seria que essas “camuflagens de redação” deixassem de 

ser, tornando-se possível a sua materialização.  As idéias são muitas; o que 

                                                
16 Camuflagens de redação – tentativas de fazer-se entender como benefício para o processo 
de escolarização (entendimento neste trabalho)  
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faltam são as condições para concretizar o que está determinado, seja nas leis, 

nos regimentos escolares ou nas propostas curriculares. 

Identificamos, na Proposta Curricular do MEC, uma tentativa de avançar 

no sentido/finalidade atribuído à EJA. Contudo, é tímido o interesse em 

desenvolver a criticidade do/a educando/a no sentido de possibilitar a 

transformação de si mesmo/a e da realidade em que vive. Parece que essa 

atitude seria um tanto quanto ousada demais para um processo educativo que 

continua entendendo a Educação de Jovens e Adultos como “modalidade de 

Educação Básica destinada àqueles que não tiveram acesso, continuidade ou 

conclusão do ensino fundamental ou médio, na idade própria...” (Art. 2º da 

Resolução CEE/PE nº 02, de 19/4/2004)17.  

Frente ao atual conceito de EJA como escolarização, e retomando o 

objeto de análise da investigação – a prática docente na EJA na PJPS – fomos 

tomados pela necessidade emergente da investigação de um olhar crítico 

sobre alguns aspectos complicadores do âmbito prisional, para melhor 

identificar os problemas que um processo de ensino, numa escola no interior 

de uma instituição prisional, terá que fazer face e, assim, poder melhor 

identificar as características e os contornos que vão configurando a prática 

docente. É o que trataremos no próximo capítulo. 

                                                
17 Regula, no âmbito do Sistema de Ensino do Estado de Pernambuco, a oferta de Educação 
de Jovens e Adultos e dá outras providências. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  2 –  EDUCAÇÃO ESCOLAR NA PRISÃO:  
um  diálogo com a realidade 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 Na atual conjuntura, muitos são os desafios que enfrentamos e estamos 

por enfrentar e superar, entre os quais, os postos pela teoria neoliberal, que 

propõe uma participação individualista, desvalorizando as ações de 

solidariedade social. Tais idéias se colocam em oposição ao nosso 

compromisso na luta por uma educação de qualidade, que atenda aos 

interesses populares, que renegue a inclusão perversa e que possibilite a 

construção de conhecimentos para todos/as. 

Compreender a prática docente da EJA, no âmbito prisional, requer, 

para além de um aprofundamento histórico-teórico da construção da educação 

de adultos, uma reflexão crítica do contexto prisional, identificado neste estudo 

como cenário da investigação.  

 

2.1 – Prisão Brasileira: marginalidade a priori  e a posteriori 

Num paradoxo explícito nas unidades prisionais do Brasil, 

provavelmente, em muitas outras nações do mundo não se tem cumprido o 

papel de ajudar o encarcerado no sentido de propiciar a (re)construção de sua 
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postura como ser humano, de sua visão de mundo, de sua inserção e da dos 

outros sujeitos nesse mundo, a fim de favorecer-lhe uma vivência destituída de 

opressão, de violência e de desamor nas diversas instâncias sociais.  

No âmbito prisional, ao contrário do que se pretende, não se viabiliza o 

acesso à construção de conhecimentos necessários à recuperação e 

reinserção dos presos à sociedade. Afirma Foucault (1987, p.131) que “a 

prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas 

para afundá-los ainda mais na criminalidade”.  

Mantidas pelos governos federal e estaduais, as unidades prisionais 

têm-se constituído espaços de formação da delinqüência, em graus variados, 

aumentando mais ainda a marginalidade dos que ali se encontram, nos 

submundos dos encarcerados. 

De um modo geral, há uma discriminação muito visível em relação ao 

presidiário, que pode ser identificado como um marginal, como um desviante 

ou, até mesmo, como um doente; dependerá muito do sentido atribuído e/ou do 

tipo de transgressão social cometida por ele.  

Neste estudo, referimo-nos ao preso como “alguém privado de sua 

liberdade individual (...) a fim de ser integrado na sociedade (...) indivíduo 

controlado e dominado” (POEL,1981, p. 44). A autora analisa em seu texto 

vários significados atribuídos ao termo preso: na linguagem policial e penal – 

como alguém que foi privado da liberdade individual, recolhido numa prisão; no 
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sentido jurídico – indivíduo que cometeu ato ilícito, privado da liberdade física, 

com finalidade processual penal. Mas, é numa perspectiva político-social 

foucaultiana que Poel aborda o estudo, no qual o preso, além de perder a 

liberdade, tem os movimentos do corpo e as faculdades morais submissas ao 

poder governamental.  

O preso, perante a sociedade, numa visão homogeneizadora, é 

considerado marginal. Supomos que essa denominação, atribuída pela 

sociedade, expressa o sentido de marginal, identificado no estudo de Becker 

(1977, p. 53), ao comentar que 

uma pessoa que comete uma infração de trânsito ou bebe um 
pouco mais numa festa não é, afinal, tão diferente de nós, e 
tratamos sua infração com tolerância. Consideramos o ladrão 
menos parecido conosco e o punimos severamente. Crimes 
como assassinato, violação ou traição levam-nos a encarar o 
violador como um verdadeiro marginal. 

 

 Esse parece ser o entendimento da sociedade para com aqueles que se 

encontram detidos ou internados nas instituições prisionais, 

independentemente da transgressão cometida. 

Algumas definições e tipos de desvio, analisados por Becher (1977), 

contribuem com a análise da prática docente junto a um público marginalizado, 

no sentido de provocar reflexões sobre a intensidade em que alguém é 

considerado marginal, desviante ou, até, marginal/desviante. Esse estudo 

poderá, inclusive, favorecer a ampliação da visão docente sobre os aspectos 
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sócio-culturais e político-econômicos que implicam ou promovem as 

desigualdades sociais e, conseqüentemente, alguns tipos de comportamento. 

Na instituição prisional, pelo menos na PJPS, é dada a orientação para 

os/as professores/as não tomarem conhecimento da acusação do preso, para 

não influenciar na ação educativa. Essa pode, até, ser uma iniciativa pertinente, 

porque a interpretação da informação dependerá das visões de cada um/uma, 

mas, não dispensa um estudo sobre atitudes desviantes, que favoreça a 

ampliação de visões, possibilitando às professoras refletirem acerca das 

implicações políticas, sociais, econômicas que influenciam no comportamento 

das pessoas, na elaboração das regras sociais, que vão culminar, desde a 

apreensão do transgressor até o cumprimento da pena, se for o caso.  

Em seu estudo Becker (1977) analisa alguns conceitos de desvio, 

utilizados por cientistas. Porém, analisa-os chamando a atenção para alguns 

aspectos que não são levados em consideração se o estudo referir-se a 

marginais e desviantes. Entre os conceitos que discute, apresenta a visão 

estatística do desvio, quando esse, numa perspectiva simplificada, é 

”considerado como qualquer coisa que varie de forma muito ampla em relação 

à média” (p. 56), como, por exemplo, alguém canhoto, de cabelos vermelhos, 

porque a maioria das pessoas tem cabelos castanhos e é destra. Para o autor, 

essa definição simplifica o problema, deixando de lado questões de valor que, 

geralmente, emergem das discussões sobre a natureza do desvio. 
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Outra visão analisada por ele é a visão do desvio como ”algo 

essencialmente patológico, revelando a presença de uma ‘doença’ “ (BECKER, 

1977, p. 56). Essa, tanto quanto a visão estatística, são, para o autor, visões 

limitadas, pois, focalizam o desvio apenas no indivíduo, deixando de considerar 

o próprio julgamento como parte do fenômeno. 

Com efeito, o autor envereda por uma análise sociológica do desvio, 

comentando que alguns sociólogos também olham para a sociedade a partir de 

noções médicas – saúde e doença –, identificando processos desviantes como 

“sintomas de desorganização social”, porém, comenta Becker, é muito difícil, 

na prática, identificar o que é funcional e o que é disfuncional para um grupo 

social, porque  

(…) a função do grupo ou organização, então, é decidida no 
conflito político, não dado na natureza da organização. Se isso 
é verdade, então é  provavelmente verdade que as questões 
quanto a quais regras deverão ser impostas, qual 
comportamento deve ser encarado como desviante e que 
pessoas devem ser rotuladas como marginais devem também 
ser consideradas políticas (BECKER, 1977, p. 58). 

 

Assim, Becker destaca que o fator central do desvio é criado pela 

sociedade, afirmando “que os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras 

cuja infração constitui desvio e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e 

rotulá-las como marginais e desviantes” (BECKER, 1977, p.  60). Nesse 

sentido, o desvio é, para o autor  

produto de uma transação que ocorre entre algum grupo social 
e alguém que é encarado por aquele grupo como um infrator 
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de regras. (...) não é uma qualidade que exista no próprio 
comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete 
um ato e aqueles que respondem a ela (BECKER, 1977, 
p.60–64). 

 

Para esse estudioso, o grau do desvio dependerá do tempo em que 

ocorre, de quem o comete e de quem sente que foi prejudicado pelo desviante. 

Quanto à aplicabilidade da lei, comenta que essa será diferentemente aplicada, 

de acordo com a classe social a que pertença o desviante e/ou marginal. 

Mostra que as regras podem ser aplicadas mais a umas pessoas do que a 

outras, como, por exemplo, é menos provável que um jovem delinqüente da 

classe média seja tratado e/ou punido igualmente a um jovem de uma favela. O 

mesmo ocorre com relação aos negros. Becker, citando Garfinkel apresenta-

nos outro exemplo, que diz: “sabe-se muito bem que um negro que se acredita 

haver atacado uma mulher branca tem muito mais probabilidade de ser punido 

do que um branco que cometeu a mesma infração” (BECKER, 1977, p. 63).  

Com as questões/exemplos apresentados até aqui, queremos chamar a 

atenção para a visão homogeneizadora da população carcerária, independente 

das razões que tornaram o sujeito um presidiário; das suas reais condições de 

vida; e das suas possibilidades para uma (re)construção como ser humano. 

Vale salientar, também, a discriminação evidente nos processos penais do 

Sistema Penitenciário. 

Tais exemplos demonstram que a aplicabilidade das regras diferencia de 

acordo com as diferentes categorias de pessoas e reforça a discriminação que  
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permeia o processo legal, desde a apreensão do sujeito considerado 

transgressor, até o julgamento e cumprimento da pena, se for o caso.  

Corroborando essas reflexões, apresentamos alguns dados do perfil 

sócio-cultural do aluno da PJPS, que parecem refletir a variação 

(discriminação) da aplicabilidade das regras/leis apontadas na análise de 

Becker (Gráfico 1). 

GRÁFICO 1 
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Basicamente, a classe social dos presos é pobre. Mas, esse fenômeno 

não é exclusivo da população do agreste pernambucano, nordestino, brasileiro, 

latino-americano. Esses dados revelam resultados apresentados em pesquisas 

realizadas em outros lugares do mundo, como é o caso da pesquisa realizada 

pela Profª Carlinda Leite (1989), em Portugal, na qual 70,7% dos alunos são 

oriundos da Camada IV – inferior baixa. Isso significa dizer que a aplicação das 

regras/leis é mais visível sobre as camadas consideradas socialmente 

inferiores, como afirma Becker (1977). 
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 Em nenhum dos perfis (deste trabalho e da pesquisa de Leite) foram 

identificados presos/alunos oriundos da classe socialmente considerada rica. 

Serão os delitos, então, cometidos, apenas, pela população socialmente 

desfavorecida? Estará a penitenciária reservada, apenas, para os “marginais 

pobres”? 

No que se refere à identificação da cor/raça da população discente da 

PJPS, os registros apontaram um índice maior de negros entre os 

presos/alunos, confirmando, de certa maneira, uma das características da 

população carcerária, e reforçando a discriminação proveniente do preconceito 

racial,  muito presente ainda em nossa sociedade. De acordo com o Censo 

Penitenciário Nacional (1997), o Estado de Pernambuco aparece em quarto 

lugar quanto ao número de presos/negros e em terceiro, com relação ao 

número de presos/mulatos.  

A seguir, apresentamos os dados registrados durante a investigação na 

PJPS (Gráfico 2). 
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                                           GRÁFICO 2 
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Chamou-nos a atenção a reação de alguns entrevistados quanto à 

identificação da cor/raça. Mais de 60% dos entrevistados são negros, mas, ao 

responderem à pergunta sobre a cor/raça, identificam-se como morenos, 

mulatos. Poucos alunos se reconhecem e assumem como negros. 

Essa informação sinaliza, a nosso ver, que o preconceito racial não é 

apenas da sociedade externa à instituição  prisional,  nem  só dos que aplicam 

as  leis. Os próprios presos revelam certa resistência em assumirem a cor/raça. 

Para um trabalho escolar junto aos presos/alunos, parece-nos importante, 

sobretudo, a realização de estudos, reflexões acerca de temas sobre raça, 

cultura, preconceito, discriminação, como possibilidades de trazer à tona 

valores que edifiquem e valorizem o sujeito em suas potencialidades humanas. 

Nesse cenário de violência, no Brasil e no mundo, são cometidos os 

delitos. Os sujeitos são detidos, principalmente, os desfavorecidos socialmente, 
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mas, a “roda de fogo” continua; parece até piorar, a cada dia, perpetuando um 

movimento em favor do aumento da violência interna e externa à instituição 

prisional. 

Mesmo sendo ocultadas as situações deploráveis de convivência e 

violência dentro das unidades prisionais, inquieta-nos saber que essa 

população carcerária retornará ao convívio em sociedade trazendo as marcas 

de violência, desprezo, opressão e desamor, absorvidos ou reafirmados 

durante a passagem na instituição. Não dar atenção a esses problemas é uma 

forma de favorecer e perpetuar a violência em todas as instâncias sociais em 

que o ser humano se insere. 

Em meio às deficiências do sistema penal, da falta de políticas públicas 

que favoreçam o sistema, a população vai convivendo com fatos que são 

noticiados pelos diversos meios de comunicação, que vão de pequenas 

agressões, da apreensão de drogas, aos mais graves crimes de violência 

contra a humanidade.  

Somos tomados, nesse sentido, pela inquietação de algumas perguntas, 

como: Qual o significado social da prisão? Será o de propiciar a reintegração 

do infrator à sociedade? É para colaborar com a (re)construção dos 

sujeitos/presos? E o que compete à educação escolar nesse processo? 

Na visão foucaultiana (1987), a prisão é considerada um lugar, ao 

mesmo tempo, de punição e de observação dos sujeitos punidos. Contudo, 
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deve ser, também, local de conhecimento dos encarcerados, no sentido de lhes 

propiciar uma progressiva melhoria como ser humano. 

Numa incursão pela história da instituição-prisão, Foucault (1987) 

explicita o caráter de castigo que ela adquiriu desde cedo. Diz-nos ser a prisão 

“a detestável solução de que não se pode abrir mão”, que se caracteriza pela 

perda da liberdade e favorece a quantificação da pena pela variável do tempo. 

É, ainda, “uma empresa de modificação dos indivíduos que a privação de 

liberdade permite fazer funcionar o sistema legal” (FOUCAULT, 1987, p. 196).  

As iniciativas/encaminhamentos da questão penitenciária atingem, 

apenas, a superficialidade dos problemas carcerários. Até parece que se 

pretende perpetuar a marginalidade, a exclusão devastadora, uma vez que não  

é dada a devida atenção ao cumprimento da função social da instituição 

prisional – a ressocialização dos presos – e da execução penal,  pautada em 

princípios éticos. 

Foucault (1987), ao estudar a evolução histórica do sistema 

penitenciário, em pesquisas sobre a instituição carcerária, analisa as formas 

coercitivas e punitivas contra a delinqüência, que vão desde a violência física 

aos  

processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los 
espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo, e 
o máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu 
comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem 
lacuna, formar em torno deles um aparelho completo de 
observação, registro e anotações, constituir sobre eles um 
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saber que se acumula e se centraliza (FOUCAULT, 1987, p. 
195). 

 

O autor analisa que, para além da perda da liberdade que faz funcionar 

o sistema legal, existem maneiras de reprimir o indivíduo por meio das relações 

humanas e sociais. Ele observou que em instituições caracterizadas pelo 

fechamento, como os asilos, as prisões, os reformatórios, se exerce a 

disciplinação enquanto procedimento que provoca o controle dos movimentos 

do corpo, da organização do tempo e da distribuição dos indivíduos no espaço, 

constituindo formas de reprimir, de fabricar indivíduos obedientes, dóceis, úteis. 

“É dócil  um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode 

ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT. 1987, p.118). 

No espaço disciplinar, além do aspecto de fechamento, como é o caso 

das prisões, das escolas, dos conventos, Foucault (1987) destaca o princípio 

do quadriculamento individualizante, que consiste em por “cada indivíduo no 

seu lugar.(...) importa saber onde e como encontrar os indivíduos (...) poder a 

cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, 

medir as qualidades e os méritos” (FOUCAULT, 1987, p.123). Este princípio é 

identificado tanto nas prisões (celas) quanto nas escolas (lugar de cada aluno,  

fileiras). 

Na visão foucaultiana, o exercício da disciplina supõe uma constante 

vigilância do espaço, do tempo e das ações dos indivíduos. Diz o estudioso 
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que, baseada no modelo de acampamento militar, a construção de prisões, 

hospitais, casas de educação, asilos, dispõem de arquiteturas que possibilitam 

a visibilidade geral do espaço, onde todos são controlados, fazendo funcionar a 

engrenagem do poder disciplinar. 

No sistema penitenciário, a figura arquitetural do Panóptico, de Bentham, 

expressa esse princípio disciplinar: 

no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas que se 
abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é 
dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da 
construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, 
correspondendo às janelas da torre; outra que dá para o 
exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. 
Basta então, colocar um vigia na torre central, e em cada cela 
trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou 
um escolar (FOUCAULT, 1987, p. 165-166). 

 

A vigilância permitida pela disposição arquitetônica do Panóptico 

condiciona o indivíduo ao bom comportamento por meio do efeito homogêneo 

do poder, ao tempo em que cada um, em seu lugar, é constantemente 

observado, mas, ele não observa o seu entorno, não se comunica. Eis o efeito 

mais importante: “induzir no detento um estado consciente e permanente de 

visibilidade que assegure o funcionamento automático do poder” (FOUCAULT, 

1987, p. 166). 
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Segundo Foucault, a tecnologia utilizada para observar os sujeitos é, 

também, utilizada na escola, através de procedimentos minuciosos, técnicas, 

que caracterizam uma nova “microfísica” do poder18. 

 Nesse processo disciplinar, o autor mostra que a organização dos 

alunos, individualmente distribuídos em sala de aula, permitiu à 

escola/professor ter o controle de cada aluno e de todos ao mesmo tempo. 

Essa organização do espaço fez  com que a escola, além de ensinar, pudesse 

vigiar, hierarquizar e recompensar. 

O tempo escolar (velha herança) também é identificado e analisado por 

Foucault como imperativo disciplinar, exercido pelas comunidades 

monásticas19. A sucessão e controle das atividades buscam a rapidez e 

eficácia no desenvolvimento do trabalho, exigindo qualidade do tempo 

empregado. ”O tempo penetra o corpo, e com ele todos os controles 

minuciosos do poder” (FOUCAULT, 1987, p. 129). Outra técnica utilizada na 

organização do tempo é a seriação, na qual cada indivíduo se encontra preso 

numa série temporal, de acordo com o seu nível. É esse o tempo em que, aos 

poucos, se impõe à prática pedagógica  

especializando o tempo de formação e destacando-o do tempo 
adulto, do tempo do ofício adquirido; organizando diversos 

                                                
18 “Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência 
inocente, mas, profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a economias 
inconfessáveis ou que procuram coerções sem grandeza. São eles, entretanto, que levaram à 
mutação do regime punitivo, no limiar da época contemporânea” (FOUCAULT, 1987, p. 120)  
19 “No começo do século XIX, serão propostos para a escola mútua horários como o seguinte: 
8,45 entrada do monitor, 8,52, chamada do monitor, 8,56 entrada das crianças e oração, 9 
horas entrada nos bancos, 9,04 primeira lousa, 9,08 fim do ditado, 9,12 segunda lousa, etc.” 
(FOUCAULT, 1987, p.128). 
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estágios separados uns dos outros por provas graduadas; 
determinando programas, que devem desenrolar-se cada um 
durante uma determinada fase, e que comportam exercícios de 
dificuldade crescente; qualificando os indivíduos de acordo com 
a maneira como percorrem essas séries (FOUCAULT, 1987, 
p. 135). 

 

Essa disciplinação controla os sujeitos submetendo seus corpos a 

exercícios repetitivos, graduados num espaço/tempo determinados, com vistas 

à docilidade e utilidade, uma vez que, obedientes e úteis, servirão à sociedade. 

Nesse percurso, os que detêm o poder disciplinar na prisão vão elaborando 

saberes sobre os presos e, esses, ao mesmo tempo, elaboram seus saberes 

sobre a estadia na prisão. 

É o contexto dessa instituição que conduz o preso à agressividade, à 

resistência e à progressão indubitável do comportamento violento. 

 Goffman, em sua obra Manicômios, Prisões e Conventos, nos fala das 

implicações que esses tipos de instituições podem causar aos sujeitos. 

Referindo-se aos estabelecimentos sociais caracterizados como instituições 

totais20, destaca que esses tipos de segregação atuam sobre o indivíduo, uma 

vez que seu caráter de fechamento é simbolizado pela barreira à relação social 

                                                
20 Instituições Totais – caracterizadas pelo “fechamento”, controlam parte do tempo e 
interesses dos seus participantes. Goffman (1961) apresenta cinco grupos de instituições 
caracterizadas como “totais”: (1) as que abrigam cegos, velhos, órfãos e indigentes; (2) os 
estabelecimentos que cuidam de pessoas incapazes de cuidar de si mesmas, como: sanatórios 
para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários; (3) instituições para proteger a 
comunidade contra o perigo, como: cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, 
campos de concentração; (4) estabelecimentos que intencionam realizar algum trabalho de 
modo mais adequado: quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colônias); (5) 
estabelecimentos que servem de refúgio: abadias, mosteiros, conventos e outros claustros. 
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com o mundo externo e pelas proibições à saída. O estudioso busca uma 

versão sociológica da estrutura do eu, focando a análise no mundo do 

internado. Ressalta que o controle de muitas necessidades humanas pela  

organização  burocrática  de  grupos completos de pessoas – seja ou não uma 

necessidade ou meio eficiente de organização social nas circunstâncias – é o 

fato básico das instituições  totais (GOFFMAN, 1961, p. 18). 

Nesse mesmo estudo, Goffman (1961) analisa, também, as relações de 

poder caracterizadas pela opressão entre dirigentes e dirigidos. 

Foucault (1987), ao referir-se às instituições fechadas, analisa seu 

caráter disciplinador e acrescenta a essas instituições, as escolas, as fábricas, 

cujos indivíduos, mesmo não permanecendo na instituição, sofrem o processo 

de disciplinação, que lhe é característico, por meio de procedimentos 

constantes de vigilância do espaço, do tempo e das ações. 

Goffman, ao referir-se à disciplinação exercida sobre os  indivíduos, diz 

que ela provoca a “mutilação do eu”, denominada também de “mortificação do 

eu”. O autor contribui com o nosso estudo ao apresentar-nos aspectos e 

situações que caracterizam tal mutilação aos internados, no caso específico 

deste estudo, os presos. Diz-nos que o preso ao ser admitido na prisão, se sua 

estadia for longa, poderá ocorrer um “destreinamento”, que o deixará incapaz, 

por algum tempo, de enfrentar situações da vida diária, ao retornar à 

sociedade. Esse estado é provocado por tensões, estratégias de controle sobre 

os indivíduos. 
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Ele analisa vários aspectos e situações que provocam a “mutilação do 

eu”. Uma primeira apresentada é a barreira entre o mundo do internado e o 

mundo externo. As visitas, inicialmente, são proibidas. No processo de 

admissão do preso, a ação realizada pela equipe dirigente da instituição 

prisional, desconsidera as bases anteriores de auto-identificação. Pela 

necessidade de obter o respeito e obediência do internado,  

os momentos iniciais de socialização podem incluir um ‘teste de 
obediência’ ou até um desafio de quebra de vontade; um 
internado que se mostre insolente pode receber castigo 
imediato e visível, que aumenta até que explicitamente peça 
perdão ou se humilhe (GOFFMAN, 1961, p. 26). 

 

A perda do nome é outra mutilação que acontece nesse processo. O 

preso passará a ser identificado por um número. Também a desfiguração 

pessoal é ressaltada  pelo  autor, ao comentar que “é  muito  provável  que  o 

indivíduo seja despido de sua aparência visual, bem como dos equipamentos e 

serviços com os quais a mantém” (GOFFMAN, 1961, p.28). Despojado dos 

seus pertences, são registradas as informações a respeito da posição social e 

do comportamento anterior do internado, ficando à disposição da equipe 

diretora. 

A vigilância de que  trata Foucault é discutida, também, em Goffman, ao 

destacar que na prisão o internado nunca está sozinho, mesmo na cela, pois 

nela as “barras de metal como paredes” permitem a exposição. 
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Das várias maneiras de provocar a “mutilação do eu”, o teórico analisa 

ainda a contaminação cirúrgica, a contaminação física, a exposição das 

correspondências ao serem lidas, censuradas e até caçoadas.  

A análise de Goffman recai sobre o comportamento dos indivíduos 

submetidos às determinações de outros, a partir de estratégias características 

da “instituição total”.  

Supomos que o fechamento, o controle, as proibições, as regras 

impostas ao preso, influem nas atitudes, valores, ações e reações e que, 

conseqüentemente, essas posturas expressar-se-ão por meio da baixa auto-

estima, do desinteresse em freqüentar a escola, dos desencontros nas 

relações pedagógicas em sala de aula e das dificuldades no processo de 

construção de conhecimentos. 

Essa perda de identidade impõe ao internado a criação de novas formas 

de convívio. Nesse sentido, Varella (1999) contribui com depoimentos sobre 

como os indivíduos se organizam e criam outras maneiras de convivência, em 

virtude da perda da liberdade e de limitações do espaço físico e dos 

movimentos.  

A partir das contribuições que nos dão Goffman (1961) e Varella (1999), 

sobre as conseqüências do encarceramento na vida das pessoas, supomos 

que uma das maneiras da sociedade contribuir contra a violência, que a cada 

dia aumenta, é conhecer e criar situações/iniciativas, no sentido de enfrentar os 
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desafios emergentes da atual conjuntura, seja por um processo sócio-educativo 

sério, comprometido, responsável, voltado para as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos livres do encarceramento institucionalizado, ou, ainda, no caso 

dos/as educadores/as, adquirir um conhecimento mais próximo das 

dificuldades, necessidades e possibilidades dos presidiários, para, através de 

uma ação educativa escolar, criar condições favoráveis à ressocialização 

dessas pessoas, uma vez que essa população retornará ao convívio em 

sociedade, como já dissemos anteriormente.  

O princípio de ressocialização21 no qual nos respaldamos para propor 

um processo educacional escolar junto ao preso/aluno implica, como ensina 

Souza (1998, p. 45)   

o processo de ressocialização que é, pois, a colocação do 
sujeito histórico-epistêmico individual ou social em polêmica 
com sua cultura, com suas experiências anteriores. Ajudar a 
questioná-las, a buscar desvendar seus mistérios, suas 
implicações, é o primeiro passo da ressocialização. Mergulhar 
as pessoas em outras experiências, ajudá-las a tomar a 
palavra, reaprender a palavra para expressar as novas 
experiências, dizê-las, porque, ao reformulá-la, expressa a 
nova cognição que está sendo construída, sobre a natureza, o 
mundo, seu eu, a sociedade. É processo de recognição. Não 
basta compreender de outra forma, é preciso fazer de outra 
maneira. É processo de reinvenção. A conjunção desses dois 
processos sociais conforma um processo social mais amplo 
que é a ressocialização. 

 

O autor destaca que se ressocializar é mais do que retornar à 

convivência em sociedade ou simplesmente conviver de outra maneira – de 

                                                
21 Sempre que tratarmos sobre ressocialização, em Souza, a expressão será grifada, por ter 
significado diferente da expressão – ressocialização – identificada por nós nos documentos da 
SEC e SDS. 
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acordo com as regras sociais estabelecidas. Para além dessa ressocialização 

reducionista, ressocializar-se significa ampliar a maneira de ver e interpretar o 

mundo, a sociedade, os sujeitos, as relações, para poder fazer/atuar de um 

outro jeito, com outras atitudes, fundadas em outros valores que priorizem as 

potencialidades humanas, ou seja, rever, para que revendo possa refazer, no 

sentido de fazer melhor para si mesmo e para o outro, consigo e com o outro. 

Um dos fatores que dificultam as ações junto a um público marginalizado 

é, principalmente, o medo que as pessoas têm daqueles considerados 

marginais. Há um consenso por parte da maioria da sociedade de que a 

penitenciária é uma instituição caracterizada pela violência, pelo medo, pela 

opressão. Transmite impressões desagradáveis, por sua estrutura física, com 

muros altos, celas que mais parecem “jaulas”, dando uma idéia de estarem 

entranhadas de ódio, revolta, desejo de vingança. Limitar-nos à 

interpretação/noção do ambiente prisional e dos presos, que lá se encontram, 

impede uma ação que possa contribuir com a (re)construção desses sujeitos. 

Ora, não basta conhecer os problemas, analisá-los, discutI-los, sem que, 

para além desse olhar crítico, se criem situações com a intenção de melhorar a 

vivência do ser humano no e com o mundo. Por isso, afirma  Goffman (1961, p. 

8): 

… qualquer grupo de pessoas – prisioneiros, primitivos, pilotos 
ou pacientes – desenvolve uma vida própria que se torna 
significativa, razoável , e normal, desde que você se aproxime 
dela e que uma boa forma de conhecer desses mundos é 
submeter-se à companhia de seus participantes, de acordo 
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com as pequenas conjunturas a que estão sujeitos 
(GOFFMAN, 1961, p. 8). 

 

No universo carcerário realiza-se, geralmente, um processo numa 

perspectiva homogeneizadora, ou seja, não se consideram as diversidades 

existenciais dos sujeitos. São impostos mecanismos inibidores, castradores de 

possibilidades de crescimento pessoal dos encarcerados, evitando-se, assim, o 

papel social da prisão na construção/(re)construção dos sujeitos. O processo 

de alienação a que é submetido o encarcerado ocorre pela destituição de 

direitos, saberes e cidadania e refletem a cultura repressiva institucionalizada.   

Efetivar as disposições de sentença, ou decisão criminal, e propiciar 

condições favoráveis à integração social do condenado e do internado são 

objetivos da execução penal brasileira (ART. 1º DA LEI DE EXECUÇÃO 

PENAL)22. Os princípios, as normas, as diretrizes para a reinserção do detento 

à sociedade estão prescritos. O que falta, nos parece, é a vontade política dos 

que constituem o poder público, para, efetivamente, mudar essa situação. 

Em virtude da necessidade de orientar o retorno à convivência em 

sociedade, o encarcerado deve receber assistência jurídica, à saúde, 

educacional, religiosa  e  social.  Quanto  à  assistência  educacional,  a  Lei  de 

Execução Penal determina que ela compreenderá a instrução escolar e a 

formação profissional do preso e do internado; o ensino fundamental será 

                                                
22 Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Institui a Lei de Execução Penal – LEP. 
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obrigatório e o profissional poderá ser inicial ou de aperfeiçoamento técnico 

(ARTS. 17, 18 e 19). 

A atual situação se caracteriza por um paradoxo, pois, se de um lado a 

Lei de Execução Penal determina as diretrizes para o processo penal, de outro, 

as condições estruturais das Unidades Prisionais, em sua maioria, não 

favorecem a sua concretização no sentido de possibilitar a ressocialização do 

detento e a sua reinserção à sociedade.  

Estando o objeto da pesquisa situado no cenário prisional, e sendo a 

nossa preocupação investigar a prática docente da EJA junto aos 

presos/alunos, procuramos identificar as razões pelas quais é oferecida a 

escola na prisão, mapeando, antes, os princípios que orientam a estrutura 

organizacional do Sistema Penitenciário de Pernambuco, sob o qual está 

jurisdicionada a PJPS.  

 

2.2 – Sistema Penitenciário: compreensão educativa?  

Como constituinte do quadro sócio-político do cenário prisional brasileiro 

está o Sistema Penitenciário de Pernambuco23, que, inicialmente, “tinha como 

escopo básico o agrupamento dos vários estabelecimentos penais existentes, 

completamente estanques e sem quaisquer direcionamentos definidos”. Em 

1940, foi inaugurada a primeira Unidade Prisional do Estado – Penitenciária 

                                                
23www.seres-pe.com.br  
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Agrícola de Itamaracá. E, em 1971, com a publicação do Decreto nº 2.340, o 

Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco,  

integrado pelos órgãos diretamente relacionados com a 
execução penal do Estado, tem como finalidade uniformizar a 
política, as diretrizes técnicas e administrativas – e os 
procedimentos relativos à custódia, ao tratamento e ao 
treinamento dos sentenciados, bem como a guarda e 
administração dos estabelecimentos penais (DECRETO Nº 
2.340, 1971, p. 1). 

 

Posteriormente, em 1978, com o lançamento do Código Penitenciário do 

Estado, foi estabelecida, como meta principal, a humanização dos presos e das 

prisões. 

A Superintendência do Sistema Penitenciário – SUSIPE – é, atualmente, 

com a Reforma do Estado, a Secretaria Executiva de Ressocialização – 

SERES, integrante da Secretaria de Defesa Social, cuja finalidade e 

competência é o “controle e manutenção do Sistema Penitenciário do Estado 

de Pernambuco, mediante a guarda e administração dos estabelecimentos 

prisionais, buscando assim, a ressocialização  do recluso” 24 (grifo nosso). 

Acreditamos que foi com base no princípio de ressocialização25 do preso 

que a educação escolar passou a ser oferecida nas instituições prisionais. 

Nesse processo ressocializador, o preso/aluno adquire conhecimentos que lhe 

serão úteis no retorno à sociedade. 

                                                
24 Ibdem, p.1  
25 Ressocialização – voltar a ser sociável; reintegração ao convívio em sociedade (conceito que 
identificamos nos documentos da SEC e SDS analisados, dos quais trataremos mais adiante. 
Esse sentido difere do de Souza (1998), cujo processo de ressocialização se conforma a partir 
da recognição e reinvenção.  
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Das dezessete (17) Instituições Prisionais do Sistema Penitenciário de 

Pernambuco, dezesseis (16) oferecem educação escolar. No caso da PJPS, 

locus da presente pesquisa, essa oferta foi iniciada, de fato, a partir da parceria 

entre essa penitenciária e a FAFICA, uma vez que, anterior a este trabalho, 

fora realizada uma experiência educacional escolar, com pouca duração, 

principalmente, porque o professor era um policial militar e a relação 

pedagógica tornou-se difícil, causando, assim, o encerramento da atividade.  

Para o trabalho educacional escolar, a PJPS dispõe de duas salas de 

aula com capacidade, no máximo, de  atender a trinta (30) alunos, em uma, e 

vinte (20), na outra26. A primeira sala de aula oferece um espaço maior, uma 

vez que foi construída (em 1999) com a finalidade específica de atender a um 

número maior de alunos; essa é uma sala mais arejada e com capacidade para 

acomodar melhor os alunos e professores/as. No espaço da segunda sala de 

aula funcionava, anteriormente, a Sala de Psicologia. Com a reforma do prédio 

da PJPS (2000/2001), esse espaço foi transformado em sala de aula.  

As salas dispõem de prateleiras de alvenaria para a organização de 

livros. São bem conservadas. Os alunos e professoras dispõem de bancas 

escolares, lousa e birô. Na sala maior há, também, uma estante para as 

professoras guardarem materiais didáticos. Em geral, o espaço das salas 

diminui a tensão própria da prisão, tornando-se um ambiente agradável, 

acolhedor. 

                                                
26 Ver ANEXO 7. 
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Todos os alunos das turmas de Alfabetização e 1ª à 4ª série são alunos 

da Rede de Ensino Público, turmas anexas de uma escola estadual de 

Caruaru. A estadualização das turmas aconteceu no final do ano de 1999, por 

iniciativa do Diretor da PJPS, naquele período, como informamos na introdução 

deste trabalho. 

Para entendermos melhor como os presos são informados e têm acesso 

à educação escolar oferecida na PJPS, perguntamos, por meio da entrevista, 

às professoras e aos/às técnicos/as encarregados/as desse processo. De um 

modo geral, o acesso se efetiva da seguinte maneira: 

“... quando eles chegam [na penitenciária] são informados que tem 

uma escola. Então, eles procuram a gente. (...) geralmente quando 

conhece alguma letra, assim, ou sabe juntar, eu coloco na primeira; 

quando lê alguma coisinha, eu boto na segunda; e quando diz logo: 

’não sei de nada; não sei nem assinar meu nome!’, aí, vai pra Alfa. 

Terceira e quarta, vai pela leitura, não é? Eu boto pra ler alguma 

coisa, falar um pouco... E, muitos dizem: ’eu já estudei’. Mas, eles 

mentem muito... no comecinho do ano [é aplicado], um testezinho 

pra cada turma” (T.1) (grifos nossos). 

Durante o período do trabalho de campo, observamos algumas 

situações que confirmam o depoimento da T.1. Identificamos, por exemplo, 

alunos que já dominavam a leitura e a escrita, em turmas de alfabetização. 

Outros, ainda sem esse domínio, diziam ter cursado séries mais avançadas, 
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com a intenção de ficar numa sala, com determinada professora. Situações 

como essas são freqüentes na PJPS, no processo de escolha/indicação da 

série que o aluno cursará.  

Ao que parece, isso ocorre, entre outras razões, porque alguns alunos 

não se sentem muito à vontade com determinadas professoras; outros, ao 

contrário, querem permanecer na mesma turma, para não mudar de 

professora. Os motivos são muito diversos: vão da admiração pela beleza física 

da professora, da atenção para com os alunos, da prática docente, aos mais 

sérios problemas de autoritarismo, de inexperiência no magistério, de  

conteúdos e procedimentos utilizados,  do tom da voz, que parecem até fazer 

os alunos lembrarem de situações escolares – “ritos autoritários” – 

anteriormente vividos na infância.  

No caso desta pesquisa sobre a prática docente no âmbito prisional, 

sentimos a necessidade de identificar o perfil do preso/aluno, porque 

pressupúnhamos que o trabalho das professoras estivesse sintonizado com as 

necessidades, dificuldades, interesses dos alunos. Embora o objeto de análise 

seja a prática docente, para compreendê-la precisamos, também, conhecer um 

pouco o outro protagonista desse processo educativo – o aluno – porque “não 

há docência sem discência” (FREIRE, 1996, p.23), isto é, se a prática docente 

é um quefazer de relações, não é possível entendê-la isoladamente. É preciso 

conhecer o outro sujeito que torna possível a efetivação da prática docente.  
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2.2.1 –  Dialogando com os protagonistas pedagóg icos 

2.2.1.1 – Perfil do p reso/aluno 

Além dos aspectos caracterizadores do preso/aluno, já apresentados 

neste trabalho, queremos trazer outros para que possamos ir configurando 

numa visão mais completa do mesmo. 

Considerando o propósito da pesquisa compreender a atuação das 

professoras no processo de ensino, e sendo a prática docente uma categoria 

relacional que só se efetiva a partir da relação professor/aluno, buscamos 

conhecer melhor tanto os alunos como as professoras da EJA na PJPS, 

sujeitos pedagógicos do processo educacional escolar, para subsidiar a 

investigação.  

Ao procedermos à identificação do perfil do preso/aluno, tínhamos como 

pressuposto que o trabalho em sala de aula seria sintonizado com as 

necessidades, dificuldades, interesses dos alunos.  

Acreditamos que toda prática docente requer um conhecimento próximo 

do discente, porque pode favorecer o processo educacional. Ao conhecermos a 

comunidade com a qual estamos trabalhando, podemos melhor subsidiar o 

trabalho na escola, em particular na sala de aula, no sentido de criar situações 

que favoreçam a (re)construção dos sujeitos que ali se encontram.  
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As informações que ora apresentamos foram obtidas através da 

aplicação de um questionário aos 153 presos/alunos de EJA, matriculados  e 

freqüentando a escola entre os meses de julho e agosto de 2003.  

Entendemos que, conhecendo as características dos grupos com os 

quais as professoras estavam trabalhando, poderíamos melhor subsidiar, 

analisar e compreender o objeto da investigação.  

Com idade entre 18 e 67 anos, a população carcerária escolar da EJA, 

na PJPS,  tem idade média de 28 anos, conforme demonstra o Gráfico 3, a 

seguir: 

                                            

GRÁFICO 3 
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A população é majoritariamente jovem. Mais de dois terços dos alunos 

têm idade entre 18 e 32 anos, como mostram os resultados (Gráfico 4): 
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GRÁFICO 4 
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Esses dados podem subsidiar o processo escolar/ensino, uma vez que, 

ao identificar a faixa etária dos alunos, as professoras poderão buscar perceber 

seus interesses, aspirações, perspectivas de vida e contribuir, através da 

prática docente, com a ampliação de conhecimentos e construção de saberes 

que propiciem uma vida mais digna para esses sujeitos.  

Conferimos uma diversidade muito grande de profissões anunciadas 

pelos entrevistados. A título de informação, elegemos aquelas com 

representatividade maior. Os achados do campo confirmaram o que já 

pressupúnhamos: serem a agricultura e a construção civil os setores de maior 

expressividade de qualificação profissional27 (Gráfico 5):  

 

                                                
27 As  profissões/ocupações com representatividade inferior a 5% foram agrupadas e 
apresentadas em um só valor percentual. No Gráfico 5 indica: 40% = Outras. 
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                                           GRÁFICO 5  
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Segundo os achados, os presos/alunos têm profissões socialmente 

desvalorizadas pela sociedade. 

As atividades religiosas são muito freqüentes na PJPS. Grupos, como o 

da Pastoral Carcerária, fazem visitas, regularmente, e realizam atividades com 

o objetivo de contribuir com a formação religiosa dos presos, embora, muitos 

deles, disseram não ser adeptos de nenhuma religião.  

Na pesquisa realizada pela PJPS/FAFICA (1997), a maioria dos 

detentos (população total) era evangélica. Atualmente, com relação aos presos 

que estudam, a situação está apresentada no Gráfico 6: 
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GRÁFICO 6 
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Nos momentos de conversa com os presos/alunos, durante a aplicação 

do questionário, percebemos que independente de serem adeptos ou não de 

uma religião, os presos demonstram fé num ser supremo. Ao que parece, o 

trabalho da Pastoral Carcerária e de outros grupos religiosos ajuda não só a 

manter a esperança, mas a acreditar na possibilidade de dias melhores.  

Esse é um dos aspectos também identificados por Varella (1999), 

evidenciado em alguns depoimentos sobre o sentido atribuído à religião como 

uma das alternativas encontradas para ajudar o preso na sua estadia na prisão. 

Sobre a fé e esperança de sair da  prisão, diz um preso/pastor: “aqui tem grade 

e muralha; não dá pra fugir. Mas, você olha o céu e vê Deus. A presença d’Ele 

transmite paz e, com o coração inundado de fé, você ora com devoção, para ir 

embora deste lugar maligno". 

Um dos grandes problemas do Sistema Penitenciário, em virtude do 

ritmo crescente da violência e da falta de Unidades Prisionais, é a 
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superpopulação. De acordo com os dados informativos do Departamento 

Penitenciário Nacional/ DEPEN, existem, atualmente, no Sistema e na Polícia28 

308.304 presos. No Sistema Penitenciário a população carcerária é de 240.203 

para 179.489 vagas, quer dizer, há um déficit de 60.714. Em Pernambuco, 

considerando a população carcerária para o número de vagas, o problema é 

mais grave se comparado aos dados nacionais, pois, para um total de 12.488 

presos as Unidades Prisionais dispõem de 8.600 vagas, o que corresponde a 

um déficit de 3.88829. 

No Brasil, existem vários tipos de estabelecimentos penais. De acordo 

com a Lei de Execução Penal (LEP), a penitenciária30 deve receber, apenas, 

aqueles/as condenados/as após julgamento, para o cumprimento da pena. 

A população carcerária da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, nos 

últimos anos, vem aumentando consideravelmente31. Em  virtude  da  falta de 

Unidades Prisionais, no município de Caruaru, para acolhimento aos presos 

que aguardam julgamento, estes, ao serem detidos, são encaminhados para a 

PJPS e lá  permanecem até a efetivação do julgamento e deliberação ou não 

da sentença. Atualmente, mais da metade dos presos que freqüentam as salas 

de aula das turmas de EJA estão aguardando ser julgados. É o que indicam  os 

achados (Gráfico 7): 

                                                
28 www.mj.gov.br/depen 
29 Ibidem. 
30 Penitenciária – regime fechado. Define-se como estabelecimento à pena de reclusão – Art. 
87 da Lei de Execução Penal. 
31Em 4/8/2004, a população carcerária correspondia a 420% a mais do que a sua capacidade 
(VANGUARDA, 2004) 
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                                          GRÁFICO 7 
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Essas informações refletem as ineficiências do Sistema Penitenciário, 

uma vez que, ao acolher os presos provisórios, que, por sua vez, deveriam 

estar em cadeias públicas aguardando o julgamento, vão originando outros 

problemas, como: aumento das  despesas com alimentação, demanda de 

profissionais para atendimentos de ordem judicial, educacional, social, 

psicológica, médica, odontológica, entre outros. Isso sem contar com os sérios 

problemas de relações interpessoais, de constrangimentos e situações a que 

são submetidos, independentemente da acusação. Em entrevista, comentando 

sobre o problema de superlotação da PJPS, uma técnica comentou:  

“…uns  cento  e  poucos  [presos] já estão com situação definida 

[população total], mas, os demais, estão ainda com situação 

indefinida. Isso causa algum clima de insatisfação. Eles ficam muito 

ansiosos porque não têm uma definição jurídica, diferente dos  que  

já foram condenados e  já  sabem  que  têm  de  tirar  aquela 
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sentença,  têm que trabalhar, estudar pra remir a  pena; diferente 

desses  outros  que  acham  que  vão sair  amanhã…  vão  sair  

amanhã… vão sair amanhã…  e todo  amanhã chega e eles  nunca  

saem. Aí, tem uma tensão maior desses homens. A gente lida com  

esse problema diário, não é? A superlotação, a indefinição  jurídica,  

com a lentidão da justiça, com os advogados que não são corretos, 

com uma  série de coisas (T. 4) [grifos nossos]. 

A técnica destaca os problemas estruturais causados em virtude da 

superlotação carcerária, além daqueles causados por alguns advogados, pela 

lentidão do andamento dos processos na justiça. São salientados, também, os 

problemas de ordem pessoal, as insatisfações provenientes da indefinição da 

situação de cada preso, ocasionando certo grau de ansiedade e, até, mudança 

de comportamento de alguns deles. A questão da superlotação é um dos mais 

graves problemas do Sistema Penitenciário. 

Dos presos/alunos sentenciados, a metade tem pena para ser cumprida 

dentro de um prazo de 10 anos (Gráfico 8): 

                                          



 

 

115 
 
 

 
 

GRÁFICO 8 
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Consideramos pertinente apresentar esses dados, por entendermos que 

esses achados poderão contribuir, por exemplo, para a matrícula dos alunos, 

uma vez que não há vagas para todos, e um número elevado de alunos, por 

série, dificulta uma prática docente qualitativa.  

O acesso à escola, a nosso ver, poderia considerar: (a)  prioridade para 

os sentenciados interessados em estudar; (b) dentre esses, priorizar aqueles 

que permanecerão mais tempo na prisão, uma vez que os que têm pena menor 

a cumprir, após serem libertados, poderão ter acesso à escola fora da prisão. 

Além das prováveis contribuições que a educação escolar poderá trazer para 

os presos/sentenciados, favorecerá, também, a remissão da pena pela 

freqüência à escola. Esses dois critérios sugeridos poderão, inclusive, 

minimizar um dos grandes desafios da prática docente: lidar com a rotatividade 

(entrada e saída) constante de presos/alunos em sala de aula, assunto esse 

que discutiremos mais adiante. 
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Do tempo que falta para o cumprimento da pena, identificamos que a  

maioria dos presos/alunos cumprirá a pena em menos de cinco anos. Esse é 

outro achado que poderá facilitar, ainda mais, a escolha da população escolar 

na PJPS (Gráfico 9): 

                                                    GRÁFICO 9 
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Dentre as diversas informações que obtivemos com a aplicação do 

questionário para identificar o perfil do preso/aluno, uma nos chamou muito a 

atenção. Foi o percentual de reincidentes, pois, na pesquisa PJPS/FAFICA 

(1997), coordenada pela Profª Ana Maria Barros, foi constatado que 70,8% dos 

presos não eram reincidentes. Com a pesquisa que ora realizamos 

(considerando a população carcerária da EJA), identificamos um aumento 

considerável em relação à reincidência. Se naquela época o percentual de 

presos reincidentes da Instituição Prisional era de 26,0% da população total 

carcerária, hoje, a reincidência só dos presos/alunos é de 42,50%.  
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Os achados que apresentaremos, a seguir, anunciam/denunciam a 

situação prisional dessas pessoas, revelando informações significativas, 

merecedoras de atenção, reflexão e iniciativa, principalmente, dos órgãos 

públicos competentes, a fim de viabilizarem os devidos procedimentos 

favoráveis à prevenção e/ou minimização da reincidência, posto que o Sistema 

Penitenciário de Pernambuco tem como finalidade a humanização32 e 

ressocialização desses sujeitos (Gráfico 10): 

                                       

GRÁFICO 10 
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A que se deve esse acréscimo de reincidência? Quais razões estão 

motivando a repetição do comportamento ilícito, desviante, criminoso, fazendo 

                                                
32 Uma das curiosidades que surgiram durante a investigação foi identificar o significado 
atribuído à humanização, no âmbito do Sistema Penitenciário. Como o nosso trabalho não se 
dispôs a essa análise, apontamos, apenas, esse elemento, como possível objeto de uma outra 
investigação.  
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essas pessoas retornarem à prisão? Nosso trabalho não se dispõe a responder 

essas questões, mas evidencia a reincidência como um dos problemas cruciais 

do sistema prisional, merecedor de análise.  

Ao chegarem na PJPS, os presos são informados sobre a oferta de 

educação escolar na instituição prisional e orientados a freqüentarem a sala de 

aula, de acordo com a situação de escolarização de cada um. Dos cento e 

cinqüenta e três alunos (153) matriculados e freqüentando a sala de aula 

durante o período que realizamos o trabalho de campo, 77% (117) já tinham 

freqüentado a escola alguma vez e 23% (36) nunca freqüentaram a escola 

(Gráfico 11): 

 

GRÁFICO 11 

ESCOLARIZAÇÃO

23%

77%

Freqüentaram a Escola Não freqüentaram a escola
 

 

Uma vez freqüentando a sala de aula, buscamos identificar o que os 

alunos esperam da escola, pois entendemos que essas informações podem 

nos ajudar a perceber a relação entre o processo de ensino e os interesses 

discentes, bem como subsidiar a prática docente, pelo acesso das professoras 
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às expectativas dos alunos, com relação à escola. Os dados foram organizados 

em gráficos de acordo com as informações anunciadas e com o número de 

respostas. Ou seja, identificamos aqueles que disseram ter apenas uma 

expectativa (41,9%) em relação à escola; outros que revelaram duas 

expectativas (50,9%); e, ainda, aqueles que deram três respostas (7,2%) 

(Gráficos 12, 13 e 14): 

 

GRÁFICO 12 

O QUE ESPERA DA ESCOLA / APENAS UMA 
RESPOSTA

9,20%

20,90%

5,30%

6,50%

Que ajude a conseguir um emprego
Que prepare para o convívio em sociedade
Que ensine a ler e escrever
Outros motivos

 

 

Das expectativas apresentadas, a que mais se evidencia é a de que a 

escola contribua para o “convívio em sociedade”. Para além de uma reinserção 

social, observamos que um dos desejos dos presos/alunos é conseguir 

estabelecer boas relações interpessoais na família, no trabalho, saber lidar e 
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enfrentar o preconceito e a discriminação social que dificultam o convívio em 

sociedade, de modo a impedir a reincidência. 

A necessidade de preparação para o trabalho é outro elemento 

evidenciado. Contudo, não percebemos, no processo educacional em sala de 

aula, a relação escola-trabalho, no sentido de atender a essa expectativa 

discente. Por outro lado, observamos a realização de alguns cursos 

profissionalizantes, oferecidos pela PJPS em parceria com instituições como o 

SEBRAE e SENAC. 

Em conversas informais com os alunos, em sala de aula, nos 

corredores, ouvimos reclamações do tipo: “a pior coisa é você querer escrever 

para sua esposa, sua família e ter que pedir a outra pessoa”; ou, ainda: 

“aprendendo a ler e escrever, não vou assinar um documento sem saber o que 

estou assinando”. Esses depoimentos revelam outra expectativa dos alunos 

com relação à escola. Há uma vontade explícita de aprender a ler e escrever, 

mesmo por parte dos que já lêem e escrevem, pois querem melhorar a leitura e 

a escrita.  

Dos alunos que apresentaram duas e três expectativas (Gráficos 13 e 

14) com relação à escola, notamos que as aspirações coincidem com aquelas 

apresentadas no Gráfico 12, apenas aparecem simultaneamente: 
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GRÁFICO 13 
 

O QUE ESPERA DA ESCOLA / DUAS  
RESPOSTAS
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GRÁFICO 14 
 

O QUE ESPERA DA ESCOLA / TRÊS 
RESPOSTAS

3,90%

3,30%

Que ajude a conseguir um emprego / Que ensine a ler e escrever / Que
prepare para o convívio em sociedade
Motivos diversos

 
 
. 

Em geral, os presos/alunos buscam na escola conhecimentos que os 

ajudem a conviver melhor em sociedade; que contribuam para a realização 
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profissional e, ao mesmo tempo, que ensinem a ler e escrever, como condição 

básica para uma reintegração social. 

Atuando junto a esses alunos com o perfil, anteriormente, apresentado 

estão as professoras que se deixaram desafiar pelo processo de educação 

escolar no âmbito de uma prisão, com todos os complicadores que o cenário 

apresenta. 

Quanto às professoras, pressupúnhamos não terem formação inicial 

específica para a EJA; não foram previamente preparadas para atuarem junto 

aos presos/adultos/alunos. Contam com a colaboração de uma coordenadora 

pedagógica, com o apoio dos diretores da escola-sede, e da SEC e SDS; 

dispõem de capacitações para o trabalho com adultos no âmbito prisional. 

 

2.2.1.2 – Perfil da professora da EJA na PJPS 

Simultaneamente à identificação do perfil do preso/aluno, aplicamos um 

questionário com as professoras, objetivando identificar também o perfil 

docente, cujas razões já foram assinaladas. 

Após termos apresentado as intenções relacionadas ao trabalho de 

pesquisa, acordamos com as professoras a aplicação do questionário para a 

identificação do perfil da professora atuante na PJPS. Entregamos o 
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questionário33 a cada uma delas. Umas responderam e devolveram  logo,  no  

mesmo  dia. Outras, dias depois. Mas, a disponibilidade em responder foi 

unânime. As professoras foram muito receptivas ao nosso trabalho de pesquisa 

e se dispuseram a contribuir.  

Na tabela apresentada, a seguir, mostramos alguns aspectos 

caracterizadores do perfil docente: 
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17% 

 
83% 

 
50% 

 
50% 

 
17% 

 
83 % 

 
33% 

 
67% 

 
0% 

 
100% 

 
 

Buscamos conhecer sobre a formação profissional (inicial e continuada), 

sobre a atuação docente, de um modo geral, e, especificamente, em EJA. 

Entendemos que a formação docente incidirá no processo de construção do 

aluno, porque são os conhecimentos produzidos, os saberes elaborados, as 

concepções que o/a professor/a tem que irão orientar a sua prática. 
                                                
33 Ver ANEXO 2. 
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Perguntamos às professoras sobre as contribuições do/s curso/s para o 

trabalho com jovens e adultos. Três responderam não terem recebido 

contribuição nenhuma, como declarou P. 6: “...não teve nada de específico da 

Educação de Jovens e Adultos. (...) eu fui adquirindo experiência com a minha 

vivência, aqui. Não foi nada que eu trouxe de bagagem do meu curso”. Outra 

professora comentou, ainda, que “especificamente para o trabalho de 

educação com pessoas adultas não muito, porém, contribuiu bastante para a 

realização geral do ensino-aprendizagem e idéias pedagógicas” (P. 3). 

Nesse depoimento, a professora ressalta a falta de preparação na 

formação inicial para um trabalho na EJA, mas reconhece as contribuições do 

curso quanto às abordagens do processo de ensino-aprendizagem.  

Percebemos, a partir dos depoimentos das professoras e do 

conhecimento que temos acerca da estrutura de alguns cursos de licenciatura, 

que eles não contemplam a preparação necessária para o exercício da 

docência na EJA. Apenas, o Ensino Médio – Modalidade Normal, oferece a 

disciplina de Educação de Jovens e Adultos (Rede Pública Estadual/PE), 

possibilitando estudos/reflexões inerentes ao processo educacional escolar 

com pessoas jovens e adultas. 

A formação de professores para atuarem na educação de jovens e 

adultos é um dos grandes problemas da educação. Esse despreparo se revela, 

muitas vezes, numa prática docente infantilizada, transferida do trabalho com 

crianças, provocando mais e mais a evasão daqueles que, excluídos uma vez, 
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tornam a ser expulsos da instituição que se propõe a contribuir com a 

construção deles (alunos).  

 Embora a formação de professores não seja o foco da nossa 

investigação, não podemos deixar de evidenciar um problema que não é 

recente, mas que parece não se fazer ouvir, nem entender pelos poderes 

públicos, pelas instituições de ensino superior e, talvez, nem mesmo pela 

maioria dos/as educadores/as envolvidos/as com a EJA. A respeito desse 

problema, Ribeiro (1999, p.197) alerta ser preciso considerar 

que a problemática relacionada à educação de jovens e adultos 
merece compor o currículo de formação básica de todos os 
educadores. Afinal, diz respeito a todos a luta contra a 
exclusão social e educativa, a superação da perspectiva 
assistencialista da educação compensatória e a articulação de 
sistemas de ensino inclusivos, que viabilizem múltiplas 
trajetórias de formação 

 

Com relação à formação inicial e continuada, no Boletim da Ação 

Educativa (2003), foi salientado o problema da formação de professores para 

atuarem na EJA como um dos desafios, pendências da Educação de Jovens e 

Adultos, pois, são muito tímidas as iniciativas das universidades e 

administrações públicas quanto ao problema. Nesse informativo é evidenciado, 

ainda, que:  

(…) apesar da crescente oferta pública de ensino para jovens e 
adultos, a formação inicial da maioria dos educadores não 
contempla as especificidades dessa modalidade. Em 2003, dos 
1.306 cursos de Pedagogia existentes no país, apenas 16 
ofereciam habilitação em educação de jovens e adultos [em 
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virtude dessa situação/problema] (...) cresce a necessidade dos 
programas de formação continuada.  

 

No caso da formação continuada das professoras da PJPS, informaram-

nos sobre alguns encontros/capacitações sobre EJA, realizados na escola-

sede, durante o período reservado para estudos e planejamento, no início de 

cada semestre letivo. 

Além da formação inicial não atender à demanda para uma atuação 

docente junto aos adultos, os encontros caracterizados como “Capacitação em 

EJA” parece não atenderem às necessidades das professoras que trabalham 

com os presos/alunos.  

Para as professoras não é que esses momentos não sejam importantes, 

mas, a maneira como são organizados e realizados, por vezes, desestimulam-

nas a quererem participar. 

Em um desses dias de “capacitação”, com a participação de 

professores/as da PJPS e da escola-sede, tínhamos ido entrevistar a diretora 

adjunta da escola-sede [por ter sido marcado por ela]. Ao chegarmos à escola, 

ela pediu-nos que aguardasse um pouco, pois estava junto aos/às 

professores/as, participando de um dos momentos de estudo, em seguida, 

convidou-nos a juntar ao grupo. Aceitamos o convite, atenta e curiosa por 

perceber os movimentos, estudos, atuação dos/as participantes.  
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A professora que coordenava o estudo era de outra escola, mas tivera 

sido convidada para, durante a “Semana Pedagógica”, contribuir com os 

colegas daquela escola. Durante a exposição da professora/convidada, 

percebemos que, mesmo insatisfeitos/as com o encontro, os/as professores/as 

não demonstravam interesse em modificar a situação, em discutir o problema 

do processo de formação continuada, em estudar/analisar, para mudar. Os/as 

professores/as pareciam pouco interessados em participar das discussões. As 

conversas paralelas, a dispersão, eram notáveis. Foi preciso a diretora  adjunta 

permanecer na sala para “controlar” as atitudes resistentes de alguns 

professores que demonstravam não estar satisfeitos com a exposição da 

colega convidada, nem dos encontros diários que estavam acontecendo 

naquela semana.   

Nesse dia, não foi possível entrevistar a diretora adjunta, ficando  

marcada para o dia seguinte, quando comparecemos, de acordo com o 

combinado. Fomos convidada, mais uma vez, para nos unir ao grupo. Nesse 

dia, a palestra foi realizada por uma técnica da GERE Agreste Centro Norte, 

sobre “Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais”. Novamente o 

desinteresse e a inquietação por parte de alguns professores foram evidentes.  

Num dos momentos de exposição da palestrante, um professor interveio: 

“é tudo muito bonito na teoria, mas na prática...”, revelando uma visão 

dicotômica entre teoria e prática, jargão que parece não se fazer ouvir pelas 

secretarias de educação, pelas gerências regionais, pelos diretores e 
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coordenadores escolares, que insistem em “escolher” o conteúdo das 

“capacitações”, desarticulado dos reais interesses e necessidades docentes e 

discentes. Até compreendemos a relevância do tema para a prática docente,  

mas quem melhor poderá dizer são os/as professores/as, a partir das situações 

e necessidades que vão emergindo no dia-a-dia dos processos educativos34. A 

esse respeito, Tardif (2002, p. 240) diz que 

é estranho que os professores tenham a missão de formar 
pessoas e que se reconheça que possuem competências para 
tal, mas que, ao mesmo tempo, não se reconheça que 
possuem a competência para atuar em sua própria formação e 
para controlá-la, pelo menos em parte, isto é, ter o poder e o 
direito de determinar, com outros atores da educação, seus 
conteúdos e formas. 

 
O autor reforça a pertinência de se levar em consideração a participação 

do/a professor/a, enquanto sujeito do conhecimento, no próprio processo de 

formação profissional. 

Retomando o perfil da professora da EJA, na PJPS, ressaltamos que, 

apenas, duas afirmaram  ter  trabalhado  com  adultos,  mesmo  assim,  num  

período muito restrito (uma numa turma de 4ª série, como substituta, num 

período de um mês; a outra, em turmas de 3ª e 4ª séries, durante um semestre 

letivo). As demais professoras nunca trabalharam com adultos. 

                                                
34 Em 2001, foi realizado o Encontro de Professores/as que trabalham nas Unidades Escolares 
Prisionais de Pernambuco, promovido pela PJPS e pela SUSIPE, na FAFICA. Na oportunidade 
participaram docentes de todas as instituições que oferecem educação escolar para os 
presos/alunos. Do que sabemos, destaque-se que esse foi o único encontro com esse formato 
e condições para atendimento aos/às professores/as, consideradas as especificidades da EJA 
na prisão. 
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Sobre a prática docente em âmbito prisional, nenhuma professora teve 

experiência anterior ao trabalho na PJPS. Os achados revelam ainda mais a 

necessidade de uma proposta/vivência de formação continuada, que contribua 

com a prática das professoras na EJA com os presos/alunos. 

Com a apresentação dos perfis, acreditamos estar também contribuindo 

com subsídios para possíveis iniciativas e redirecionamentos da prática 

docente na EJA, na PJPS. 

Identificados os perfis docente e discente, buscamos perceber a relação 

entre o processo de ensino, efetivado por professoras desprovidas de um 

suporte teórico-metodológico para atuarem na EJA, com alunos em situação de 

cárcere, e evidenciar os elementos orientadores da prática, situando-a no 

interior da finalidade da educação, uma vez que a prática docente não 

acontece isoladamente, nem individualmente. Eis a nossa discussão, no 

próximo capítulo. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  3 – A ESCOLA NA PRISÃO OU A  
                                                            ESCOLA APRISIONADA? 
   



 

 

 
 

 

 

 

 

Neste capítulo, confrontamos duas teorias pedagógicas que, apontando 

diferentes direções para a prática docente, a partir das finalidades que indicam 

para os processos educativos, nos ajudam a perceber os profundos desafios 

da existência humana e suas possíveis direcionalidades. 

A partir do mapeamento do contexto histórico-político-pedagógico, no 

qual a educação de jovens e adultos vai se configurando, e do âmbito prisional 

que caracteriza o espaço/tempo em movimento onde se efetivam processos 

educativos escolares com presos/adultos, passamos a analisar concepções e 

finalidades atribuídas à educação, por autores clássicos e contemporâneos, 

enfatizando a educação escolar como contribuição para a análise da prática 

docente da EJA, na PJPS.  

Essa leitura/estudo permitiu-nos, ao mesmo tempo em que realizávamos 

o trabalho de campo por meio da observação, entrevista e análise documental, 

identificar a opção conceitual de educação e, conseqüentemente, a finalidade 

da escola na prisão, explicitadas na prática docente e nos documentos que 

orientam a educação no âmbito prisional.  
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 Algumas situações, proposições e determinações, pareceram-nos 

referenciadas em Paulo Freire. Outras sinalizam aproximações com a 

perspectiva funcionalista da educação, proposta por Durkheim. Daí termos 

tomado esses dois pensadores como referências teórico-empíricas para o 

estudo/análise do objeto da pesquisa.  

Partindo do pressuposto de que a prática docente é uma categoria 

relacional, não podemos prescindir de uma discussão sobre a 

finalidade/objetivos que a orientam em determinado tempo/espaço, a fim de 

possibilitar a identificação e análise dos interesses balizadores da prática.  

 

3.1 – Finalidade: ponto de partida e de chegada da educação 

No percurso epistemológico, retomamos a abordagem conceitual da 

construção da finalidade na existência humana, como atividade 

especificamente humana (VAZQUEZ, 1977), a fim de identificarmos, como uma 

de suas expressões, a finalidade da educação, inclusive da escolar e, em 

particular, da prática docente num âmbito prisional. 

Nessa incursão teórico-empírica contamos com as contribuições de 

Durkheim (1978, 1990) e Freire (1977, 1987, 1996) sobre a concepção de 

educação e suas finalidades, no sentido de nos ajudarem a reconhecer os 

fundamentos que melhor atendem ao processo de escolarização com pessoas 

jovens e adultas. É nossa intenção estabelecer uma interlocução entre elas e a 
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finalidade da escola na prisão, expressa nos documentos oficiais da SEC e da 

SDS de Pernambuco, nos depoimentos dos/as participantes da pesquisa e nos 

achados das observações empíricas. 

Diante do debate educacional contemporâneo e na condição de 

educadores/as, somos incitados/as a investigar a educação no âmbito da 

instituição escolar, especificamente em sala de aula, no sentido de desvelar os 

fenômenos que permeiam a prática no processo educacional, para mantê-la ou 

transformá-la em função da construção discente.  

Refletir   sobre  a  finalidade35  da  educação  implica,  antes,  entender a 

finalidade, em sentido amplo, enquanto explicitação de determinada 

intencionalidade. Vasquez (1977, p.189) nos ensina que “a finalidade é a 

expressão de certa atitude do sujeito em face da realidade. Pelo fato de traçar-

me um  objetivo,  adoto  certa  posição   diante   da   realidade”.  Tal   finalidade   

é   constituída   pela   relação consciência–realidade  e  só  se  materializa  por 

meio da atividade humana.  

O entendimento de Vasquez nos diz das inter-relações que implicam a 

determinação de uma finalidade. É necessário que, além de conhecermos os 

objetivos de uma determinada ação, acrescentemos outras indagações, tais, 

como: para quem? como? através de quais meios?, entendendo que a origem 

da finalidade requer o conhecimento próximo do objeto e da articulação dele 

com os diversos contextos, visando à sua (do objeto) transformação. 
                                                
35 Ao longo deste trabalho utilizaremos o termo – finalidade – compreendendo estarem 
implícitas diversas finalidades da educação. 
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Na sociedade dividida, desigual, injusta, em que vivemos, ainda há 

esperança no ser humano, vontade de lutar por seus direitos, de participar e 

modificar (ou não) os rumos que a sociedade percorre, de fazer valer a sua 

condição ontológica de ser mais; e a educação é um dos meios possíveis de 

favorecer o sujeito nessa busca esperançosa. 

É, então, finalidade da educação, criar condições que favoreçam a 

construção da postura do ser humano na e com a sociedade, possibilitando-lhe 

entender e explicar a realidade, enfrentar os  problemas  do  dia-a-dia,  buscar 

soluções, tomar decisões, pôr-se criticamente diante da realidade e intervir 

para transformá-la e transformar a si mesmo, enquanto sujeito inconcluso, 

histórico, crítico, criador.  

A educação visa a criar condições favoráveis à construção do ser 

humano por meio de diversos segmentos sociais. A escola é uma dessas 

instâncias viabilizadoras do processo educacional, em cujas práticas são 

reveladas as visões axiológicas que as fundamentam. 

Refletir e estabelecer a finalidade da educação, em particular da escola, 

significa perceber  a diversidade conceitual implícita/explícita à  educação, uma 

vez que esta contempla aspectos éticos, políticos, pedagógicos, sociais, 

históricos, culturais e econômicos, entre outros. Por sua vez, essa diversidade 

exigirá um olhar crítico para as especificidades de cada grupo/comunidade 

para qual a escola está a serviço, em virtude da heterogeneidade que lhe é 
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basicamente característica e que, identificada, poderá melhor subsidiar a 

prática.  

As discussões que se dão em torno dos fenômenos educacionais  

derivam dos fins evidenciados pela educação, num determinado  

tempo/espaço, consideradas as exigências conjunturais. Assim, é 

imprescindível a permanente atitude problematizadora das questões da 

educação, a fim de identificarmos, criticamente, os embates, os desafios, os 

obstáculos à qualidade da prática e perceber as possibilidades de mudança. 

Tal atitude se materializa tendo como pressupostos uma visão de ser humano, 

de mundo, de sociedade e requer a percepção das conseqüências do processo 

educativo para a vivência humana.  

Existem, portanto, diferentes maneiras de conceber a educação que, 

enquanto processo, pode acontecer por meio de um pensar/fazer linear, 

domesticador, que tenta alienar, reproduzir e imitar modelos, intencionando 

adequar o ser humano a um determinado tipo de sociedade, de mundo. Ou, ao 

contrário, por meio de um pensar/fazer que problematiza, questiona, valoriza as 

potencialidades do ser humano, intencionando sua transformação e a 

transformação da realidade na qual está inserido. 

Ao confrontar, neste estudo, as teorias educacionais durkheimiana e 

freireana, evidenciamos, mesmo que sinteticamente, características de 

pensar/fazer diferentes, que podem nos ajudar a aprofundar as questões 

teóricas e as da prática docente. 
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3.1.1 – Durkheim e Freire: (des)encontro de olhares e de práticas  

Durkheim (1984) é conhecido como o maior sociólogo francês. 

Reconhecido, também, como um dos maiores sociólogos modernos, participou 

do debate intelectual dos problemas de sua época. Foi o pioneiro do uso 

rigoroso da indução na Sociologia e fundador da Sociologia Comparada. 

Propôs uma nova compreensão sociológica da educação. 

Em sua obra, principalmente no texto Educação e Sociologia, 

identificamos uma concepção de educação como uma ação exercida por 

gerações adultas sobre gerações infantis. Diz-nos Durkheim (1978, p.41) que a 

educação é 

a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que 
não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por 
objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 
sociedade política, no seu conjunto e pelo meio especial a que 
a criança particularmente se destine.   

 

Essa concepção reconhece a educação como prática social, mas uma 

prática que deverá garantir as condições de reprodução e continuidade do 

modelo social vigente. Considera que é pela ação da geração adulta sobre as 

crianças que esse processo será garantido.   

Atribui à educação um duplo papel, ao qual denomina de uno e múltiplo, 

reconhecendo nele a necessidade de tantas espécies de educação em 

determinada sociedade quantos sejam os meios profissionais nela existentes. 
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Por isso, considera que não pode haver um tipo de educação, mas, ao mesmo 

tempo insiste que essa diversidade tem que garantir uma unidade ideológica 

única para possibilitar e consolidar a coesão social. 

Durkheim admite o caráter histórico do percurso das sociedades, mas 

entende a realidade como sendo objetiva. Ao pensar em educação, pensa-a 

como algo imposto pelos adultos às crianças, com vistas às exigências da 

sociedade. A educação, então, tem o papel de superpor ao ser que nasce – 

individual e associal – um ser inteiramente novo.  

Nessa visão, o ideal pedagógico é explicado pela estrutura social, e o/a 

homem/mulher que a educação deve preparar é o/a homem/mulher que a 

sociedade quer que ele/ela seja, conforme a sua economia interna e o seu 

equilíbrio. Não se discute o caráter dessa estrutura social; o ser humano é 

entendido como um ente independente das contradições das relações sociais e 

do jogo de interesses que as permeiam. E não se ocupa das diferentes 

possibilidades de conformação social, de acordo com os jogos de interesses, 

presentes nas diferentes conjunturas que vão configurando as estruturas 

sociais.  

A partir do conceito de educação em Durkheim, torna-se evidente que 

uma das categorias básicas da sua teoria é a reprodução. Supomos que os 

princípios desse pensamento não nos permitem pensar numa sustentação para 

uma educação voltada para a (re)construção de pessoas adultas.  
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Pela delimitação da investigação, consideramos pertinentes alguns 

comentários em relação à educação de adultos, a partir da perspectiva 

durkheimiana. Referimo-nos à incompatibilidade dessa concepção com a 

possibilidade de se pensar processos educativos com adultos. Nessa 

abordagem, os adultos são considerados pessoas aptas à vida social, as quais 

não mais precisam de educação. Aliás, a educação já as tornou competentes 

para a vida; como se, de uma vez por todas, já estivéssemos prontos para o 

desempenho de nossas responsabilidades sociais!  

Não se consideram a necessidade e a importância da formação do ser 

adulto ao longo da vida, num processo de construção pessoal e profissional, 

considerados os diversos contextos nos quais os indivíduos estão inseridos e 

das influências sofridas pelas conjunturas.  

É preciso reconhecer que o processo sócio-histórico-cultural de 

construção dos sujeitos para uma melhor convivência em sociedade e, 

simultaneamente, de transformação da sociedade em benefício dos sujeitos 

expressa o caráter de continuidade da educação, inclusive a questão da 

direcionalidade a ser impressa a essas transformações; um segundo aspecto a 

ser considerado nessas observações. 

A educação, nessa perspectiva, cria as condições subjetivas de 

reprodução da sociedade. São os condicionantes econômicos, políticos e 

sociais que determinam a finalidade da educação. 
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Com uma visão diferente, identificamos a concepção de educação 

freireana. Paulo Freire, teórico pernambucano, nordestino, brasileiro, destacou-

se por meio de diversas experiências ao longo da vida como cidadão/educador. 

Autor de um “Método de Alfabetização”, negou o assistencialismo e a 

verticalidade da ação educativa. Foi expulso do Brasil como subversivo e 

ameaça à nacionalidade pelo seu crime: “estava ajudando, por meio da 

escolarização, as trabalhadoras e os trabalhadores a abrirem os olhos, a 

compreenderem a vida de outro jeito e a se organizarem para tornar mais 

agradável e viverem sua boniteza” (SOUZA, 2001, p. 21-22). 

A educação em Freire (1987) é concebida como meio para construção 

humana do ser humano, cujo processo educativo se circunscreve na busca da 

vocação ontológica de “ser mais” do ser humano. Percebe esse ser como 

sujeito histórico, capaz de criar e recriar, de desenvolver-se em suas várias 

dimensões, de intervir e transformar a realidade, considerando o contexto 

sócio-histórico-cultural no qual se insere. 

A educação na perspectiva freireana é problematizadora e deve 

considerar como ponto de partida o próprio educando, suas necessidades 

existenciais para, a partir da leitura dessa realidade feita por ele, vislumbrar 

possibilidades de superação. Elege o diálogo como princípio orientador de uma 

prática que visa a desalienar o ser humano e contribuir com a sua construção. 

Possibilitar o desvelamento das necessidades do educando 

problematizando-as significa favorecer a compreensão por parte do sujeito, de 



 

 

140 
 
 

 
 
sua situação no mundo, de suas visões, concepções, permitindo-lhe captar a 

realidade, não mais como estática, mas, como processo em transformação, e é 

nesse sentido que “a educação problematizadora se faz, assim, um esforço 

permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como 

estão sendo no mundo com que e em que se acham” (FREIRE, 1987, p. 72).  

Nessa luta por uma formação humana do ser humano, Freire (1987) 

evidencia uma concepção de educação enquanto possibilidade de diálogo e 

que se realiza nesse diálogo de reconhecimento das necessidades existenciais 

dos sujeitos e não como pura transferência de informações/conteúdos e 

comportamentos a indivíduos inaptos à vida social.  

Na concepção de educação problematizadora de Freire, o diálogo está 

fundamentado no amor, na fé nos seres humanos, na esperança, no 

comprometimento com as causas humanas, na humildade, no reconhecimento 

da possibilidade de todos e quaisquer sujeitos sentirem-se e fazerem-se tão 

sujeitos quanto os outros. O diálogo, assim, exige considerar as 

potencialidades de criar, criticar, intervir, transformar, próprias do ser humano, 

e é nesse sentido que “a fé nos homens é um dado a priori do diálogo” 

(FREIRE, 1987, p. 81). 

O diálogo como elemento formativo do ser humano se efetiva na medida 

em que possibilita aos sujeitos a transformação do mundo, a compreensão da 

realidade enquanto processo, superando a visão superficial, estática dessa 

realidade. Superar o pensamento ingênuo, alienado de sujeitos subjugados ou 
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prepotentes é tarefa da educação problematizadora, cujo processo se efetiva 

pela dialogicidade. 

Freire identifica a concepção de educação explicitada por Durkheim 

como uma “educação bancária”, na qual o educador deposita informações e 

valores morais que deseja, cabendo ao educando apenas absorver e 

reproduzir. Nesta visão, o educando é mero objeto do processo educacional.  

Na perspectiva educacional freireana, o sujeito é reconhecido em suas 

potencialidades, como ser situado no tempo e no espaço, inserido num 

contexto histórico. É um ser da práxis, que, segundo Freire (1987), é a ação e 

reflexão do sujeito no e com o mundo, objetivando a transformação. Durkheim 

também considera o ser humano (adulto) enquanto ser social e histórico, 

situado no tempo e no espaço, mas não reconhece suas potencialidades 

subjetivas. Considera que o que há de melhor no/a homem/mulher é edificado 

pela educação, em atendimento às necessidades sociais vigentes, com o 

objetivo de ultrapassar a natureza individual e associal da criança e torná-la um 

ser social. Essa é, pois, a finalidade da educação durkheimiana.  

Reconhecendo as diferentes visões de educação, buscamos estabelecer 

uma interlocução com os achados do trabalho de campo.Tentamos tornar 

possível a dialogicidade entre os teóricos, os documentos analisados, os 

depoimentos dos/as participantes da pesquisa e os registros das observações 

em sala de aula. 
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3.2 – O diálogo po ss ibili tando a interlocução 

Retomando o objetivo geral da investigação, de compreender a prática 

docente no interior da finalidade da educação, e percebendo que a prática 

docente é uma categoria relacional, que não se efetiva aleatoriamente, 

procedemos com a análise de alguns documentos da SEC e SDS, que 

orientam o processo educativo escolar prisional, em Pernambuco, para 

identificar a finalidade da escola, e, conseqüentemente, da educação no âmbito 

prisional, explicitada nesses documentos, e conhecer que articulação é 

estabelecida entre a finalidade evidenciada nos documentos e a prática 

docente da EJA na PJPS.  

Ao examinarmos os documentos oficiais que orientam o processo  

educativo nas Unidades  Prisionais,  identificamos, por  meio do  objetivo geral 

do Projeto Político-Pedagógico da Gerência Regional II36, uma concepção de 

educação  junto  aos  jovens  e  adultos, cujos  princípios  parecem se 

aproximar aos da concepção educacional freireana, ao reconhecer o caráter 

                                                
36 À Gêrência Regional II estão subordinadas as Unidades Prisionais de Limoeiro – 
Penitenciária de Limoeiro (PLIM); de Caruaru – Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS) e 
de Vitória de Santo Antão – Presídio de Vitória de Santo Antão (PVSA), cuja circunscrição 
atende aos municípios de: Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, 
Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirnha, Camocim de São Félix, Caruaru, 
Cupira, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poções, Riacho das 
Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte e Tacaimbó. 
As Gerências Regionais Prisionais estão ligadas à Secretaria Executiva de Ressocialização – 
SERES, integrante da Secretaria de Defesa Social (a partir da Lei nº 12.559, de 13/4/04. 
Anteriormente a SERES era integrante da Secretaria de Cidadania e Políticas Sociais – antiga 
Secretaria da Justiça) cuja finalidade e competência é o “controle e manutenção do sistema 
penitenciário do Estado de Pernambuco, mediante a guarda e administração dos 
estabelecimentos prisionais, buscando, assim, a ressocialização do recluso” (www.seres-
pe.com.br). 
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político-social da educação e pela intenção de viabilizar práticas que 

favoreçam:  

a reintegração do detento ao convívio social, respeitando e 
oferecendo oportunidades ao exercício pleno da cidadania, 
[também nos objetivos específicos da Proposta é revelada a 
necessidade de] ...insistir no processo de ensino-aprendizagem 
que contribua para que o aluno associe, problematize, busque 
soluções e intervenha na realidade com autonomia e 
independência (p. 9-11) [grifo nosso]. 

 

Nesse documento são apresentadas as intenções para a efetivação de 

um trabalho educacional escolar junto aos presos/alunos numa perspectiva 

transformadora, com possibilidades de uma revisão das visões e atitudes 

desses sujeitos. Apesar dessa Proposta anunciar como referência básica o 

pensamento freireano, não há identificação nenhuma da obra de Paulo Freire 

nas referências bibliográficas, o que nos deu a entender que desenvolver um 

trabalho nessa perspectiva, na prisão, é, ainda, mera abstração. 

Em outro documento – Regimento Unificado das Escolas Estaduais das 

Unidades Escolares Prisionais de Pernambuco37 – destacamos as razões que 

justificam a escola na prisão, cujos princípios e concepções estão explícitos 

como orientação da ação educativa escolar no âmbito prisional. As finalidades 

apresentadas são as seguintes:  

As Unidades Escolares Prisionais, considerando o disposto nas 
Constituições Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases 

                                                
37 Determina diretrizes e normas de funcionamento de escolas em Unidades Prisionais de 
Pernambuco. 
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da Educação Nacional e nos instrumentos legais do Sistema 
Penitenciário, têm por finalidades: 

• ministrar a Educação Básica, nos níveis de Alfabetização e 
Ensino Fundamental  de 1ª  a  4ª série,  na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, observadas a legislação e 
as normas educacionais aplicáveis para cada caso; 

• ampliar as oportunidades de desenvolvimento sócio-cultural 
do alunado, através da educação não-formal; 

• propiciar à clientela-alvo, os elementos de sua consciência 
crítica, ao exercício da cidadania e ao desempenho de sua 
profissão  (Art. 2º). 

 

Nesse  artigo  é  legitimada  a  escolarização  nos  moldes  formais da 

educação básica brasileira, limitando-a à alfabetização e às séries iniciais do 

ensino fundamental. Ao mesmo tempo em que são indicadas as diretrizes que  

orientam o  processo de escolarização,  de acordo com a orientação legal, é 

determinada a ampliação de oportunidades de desenvolvimento sócio-cultural38  

do  alunado,  através  da  educação  não-formal.  

 Supomos que a perspectiva sócio-cultural não é considerada no 

processo formal de escolarização, ou seja, as necessidades existenciais,  as 

habilidades e possibilidades do alunado não são levadas em  consideração  no  

processo de ensino-aprendizagem escolar, ficando à mercê de outros 

segmentos do âmbito prisional. Esse entendimento pareceu-nos afastar-se da 

concepção freireana de educação. 

                                                
38 Abordagem Sócio-cultural – “parte sempre do que é inerente  ao povo, sobretudo do que as 
pessoas assimilaram como sujeitos, não lhes fornecendo, portanto, coisas prontas, mas 
procurando trazer valores que são inerentes a essas camadas da população e criar condições 
para que os indivíduos os assumam e não somente os consumam” (MIZUKAMI, 1986, p. 85). 
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O que nos deu a entender, no caso específico da PJPS, é que a 

compreensão de desenvolvimento sócio-cultural é limitada às produções 

artesanais dos presos e aos cursos profissionalizantes, realizados através de 

parcerias com outras instituições. Não há integração das  atividades  da  escola 

com as atividades não-formais, a  não ser pela incumbência que as professoras 

têm de colaborar com a preparação de trabalhos (poesias, redações) dos 

alunos para exposição na penitenciária e em outras instâncias sociais, dando a 

entender que o importante é apresentar um resultado, independentemente do 

significado do processo pelo qual foi obtido e da significância da atividade para 

o aluno. 

Nas determinações do Regimento, ainda é sugerido um trabalho que 

favoreça  a  conscientização  crítica,  a  cidadania   e  o  exercício  profissional 

dos sujeitos, que por sua vez, são considerados clientes – “clientela-alvo”. Essa 

expressão remete a uma interpretação dual, pois o/a aluno/a entendido/a como 

“cliente” tanto pode estar sendo considerado/a como sujeito que precisa 

(re)construir-se para compreender, explicar e intervir para transformar a 

sociedade e a si mesmo, e que, para isso, necessitará avançar no estágio em 

que se encontra (de cliente – alienado, reprimido) ou, mais provavelmente, 

como indivíduo (cliente) que busca na escola (empresa) a mercadoria 

(certificado) para inserir-se na sociedade.  
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Essa perspectiva é discutida por Lachance (2001) ao analisar os efeitos 

das políticas neoliberais na elaboração das políticas educacionais, pondo em 

risco objetivos democráticos populares. O autor revela que 

em muitos países estão sendo implementadas reformas 
educacionais que, se eventualmente apresentam elementos 
interessantes, na maioria das vezes são ditadas por uma nova 
ortodoxia neoliberal que afeta negativamente a educação 
pública [e aponta como uma das características desse cenário 
a imposição à educação de] ...um discurso baseado nos 
conceitos do setor privado, como o expressam as palavras 
clientes e produtos ( p. 23) [grifo nosso]. 

 

A expressão clientela apareceu, também, no depoimento da T.8 ao 

afirmar que a finalidade da escola, na prisão, é “oferecer a essa clientela a 

oportunidade de concluir seus estudos para que ela possa ser inserida na 

sociedade”.  

Acreditamos que “essa clientela” não está fora da sociedade; está, 

sobretudo, incluída de maneira perversa, discriminada, oprimida. Vê-los como 

clientes, a nosso ver,  é uma das expressões da inclusão que exclui. 

Remetemo-nos a outra reflexão acerca da expressão “clientela-alvo”, 

percebendo que o sentido explícito nessa expressão revela, também, uma 

concepção assistencialista de educação, isto é, “quem sabe” ajuda aos “que 

não sabem”, e não como uma ajuda no sentido freireano, compreendida como 

ajuda autêntica 

aquela em cuja prática os que nela se envolvem se ajudam 
mutuamente, crescendo juntos no esforço comum de conhecer 
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a realidade que buscam transformar. Somente numa tal prática, 
em que os que ajudam e os que são ajudados se ajudam 
simultaneamente, é que o ato de ajudar não se distorce em 
dominação de quem ajuda sobre quem é ajudado (FREIRE, 
1978, 15). 

 

No Manual  de  Assistência  Educativa  de Atendimento ao  Reeducando 

no Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco39, num terceiro   

documento analisado por nós, há um reconhecimento de que  

a  educação  não se  restringe à  escolarização. Todavia, a  
escolarização interfere na qualidade da educação, pois  o  
conhecimento historicamente acumulado e transmitido pela 
escola é instrumento indispensável na leitura do mundo, a partir 
do momento em que o indivíduo consegue dar significado ao 
que aprende (p. 4). 

 

Esse entendimento pareceu-nos vislumbrar um reconhecimento do/a 

aluno/a como sujeito, porque o reconhece a partir de suas potencialidades de 

criar, recriar, compreender, intervir. Destaca, ainda, a escolarização como 

elemento fundamental do processo educativo, uma vez que poderá alienar ou 

libertar o educando mediante abordagem da prática escolar. Contudo, o termo 

– reeducando –, utilizado no Manual,  parece incoerente com a idéia de 

educando/a apresentada, porque pensar o/a aluno/a como reeducando/a 

parece significar dizer que ele/ela será educado/a novamente, ou seja, a partir 

de um modelo educacional pré-estabelecido (perspectiva durkheimiana) para a 

                                                
39 Constitui um instrumento de caráter informativo, cuja finalidade é expor a assistência 
educativa de atendimento ao reeducando no Sistema Penitenciário de Pernambuco. (...) servirá 
como subsídio a toda ação político-pedagógica, que vise a melhoria da prática educativa no 
Sistema Penitenciário, numa versão preliminar, tendo como perspectiva a transformação do 
educando-presidiário, de acordo com as suas reais necessidades e do momento histórico em 
que vivemos. 
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sua possível “reeducação”, que não acontecera antes. Parece-nos que para ser 

coerente com a idéia anunciada, o/a educando/a deve ser percebido/a 

enquanto sujeito num constante processo de construção/(re)construção, por 

sua característica de ser inconcluso. 

Quanto à finalidade da escola na prisão, pareceu-nos ser elaborada, 

apenas, por alguns/algumas técnicos/as da SEC e SDS, enquanto 

representantes do poder público estadual, sem a participação dos/as docentes 

que trabalham nas Unidades Escolares. 

Com efeito, Zeichner (1993, p. 16), em seu estudo sobre a formação do 

professor reflexivo, comenta que a falta de reconhecimento da importância da 

participação de professores/as na elaboração de reformulações educacionais 

(acrescentamos – inclusive em suas micro-expressões – proposta curricular, 

escolha de livros didáticos), o movimento internacional  

que se desenvolveu no ensino e na formação de professores 
sob a bandeira da reflexão, pode ser considerado uma reação 
contra o facto de os professores serem vistos como técnicos 
que se limitam a cumprir o que os outros lhes ditam de fora da 
sala de aula; ou seja, a rejeição de uma reforma educativa feita 
de cima para baixo, na qual os professores são meros 
participantes passivos. 

 

Supomos que as professoras da PJPS tenham tido acesso apenas ao 

Regimento Escolar das Unidades Escolares Prisionais e que desconhecem os 

outros documentos que orientam o trabalho educativo na prisão, apresentados 

por nós nesta pesquisa. 
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Ao considerarmos as contribuições de Vasquez (1977), quando em sua 

análise afirma que 

a relação entre o pensamento e a ação requer a mediação das 
finalidades que o homem se propõe. (...) se as finalidades não 
ficam limitadas a meros desejos ou fantasias, e são 
acompanhadas de uma vontade de realização – ou 
conformação de uma determinada matéria para produzir 
determinado resultado – requer um conhecimento de seu  
objeto, dos meios e instrumentos para transformá-lo e das 
condições que abrem ou fecham as possibilidades dessa 
realização (p.192), 

 

 pareceu-nos que nem todas as pessoas e/ou órgãos responsáveis pela 

educação escolar na prisão têm/tiveram conhecimento mais próximo dos 

sujeitos pedagógicos, da dinâmica da escola na prisão, para um breve 

levantamento de demandas que pudessem subsidiar tanto a elaboração de 

documentos orientadores do processo educativo, como efetivar um apoio 

pedagógico necessário ao desenvolvimento da prática docente/discente na 

escola. Um exemplo dessa desintegração entre os/as técnicos/as da SEC e 

SDS e as professoras que atuam na PJPS é revelado por uma técnica, em 

entrevista, ao afirmar que 

“(…) o conhecimento que eu tenho é através das experiências 

citadas pelas profissionais. Eu  não  tenho, assim,  uma  vivência 

como  deveria  ter... Como  eu  tenho contato  com  as   professoras  

de  lá,  com  algumas  professoras que lá trabalham, então, a minha 

experiência são os relatos que elas trazem, que  servem  como  

atividades,  estudos  de  situações didáticas,  propostas para  que  a  
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gente socialize  no grupo e possa arrumar alguns encaminhamentos. 

É esse o tipo de acompanhamento que a gente tem” (T.7). 

Esse depoimento traz à tona um dos problemas apontados pelas 

professoras: a falta de apoio pedagógico para o trabalho escolar junto aos 

presos. 

A partir da leitura que fizemos, identificamos que os documentos formais 

existem. A burocracia produz e determina a finalidade da escola na prisão, 

mas, o/a professor/a destinado/a a exercer as suas atividades na escola 

prisional não participa do processo de elaboração das orientações 

educacionais para um trabalho com o preso/aluno, muitas vezes nem mesmo 

conhece tais documentos. 

 O/A professor/a, enfim, não é convidado/a para refletir, discutir, sugerir, 

apontar dificuldades ou possibilidades para um processo educacional escolar 

no âmbito prisional. Como representante do Estado, o/a professor/a tem que 

garantir as finalidades determinadas pela SEC e SDS, quando tem acesso ao 

documento, atendendo ao que prescreve o governo, através dos 

representantes das secretarias responsáveis.  

A postura do Estado, através de seus representantes (técnicos/as) 

revela princípios e categorias durkheimianas no que concerne ao caráter 

estruturalista e funcionalista da sociedade/educação, se analisamos o papel 

dos/as técnicos/as como elaboradores e o dos/as professores/as como 
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executores da finalidade da educação escolar na prisão. Vimos reforçada 

nessa situação a dicotomia entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, 

quer dizer, uns “pensam”, outros “fazem”. 

Esse quadro revelado durante a investigação, remeteu-nos ao conceito 

de solidariedade orgânica de Durkheim (1988), que consiste na maneira como 

os grupos se constituem, estabelecendo uma coesão entre seus membros, 

variando, segundo o tipo de organização social, de acordo com a divisão do 

trabalho e de uma consciência, mais ou menos, regular entre os componentes 

da sociedade. 

Essa solidariedade está relacionada ao “espaço” ocupado na 

mentalidade dos membros da sociedade e se expressa de duas maneiras: pela 

consciência coletiva (crenças, idéias, costumes compartilhados por todos no 

mesmo grupo) e pela consciência individual (hábitos, pensamentos, vontades 

que não são compartilhadas pela coletividade; são especificamente 

individuais). Uma das expressões da consciência coletiva é a solidariedade 

orgânica. 

No caso desta investigação, identificamos esse tipo de solidariedade 

onde cada membro da sociedade exerce sua função; todos são 

interdependentes, mas, cada um efetiva a sua função específica. Por exemplo: 

o soldado prende, o juiz condena, o representante do Estado propõe a 

finalidade da educação escolar na prisão, ao professor cabe executar esse 
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objetivo [quando conhece!]. A propósito, a finalidade proposta nos documentos 

está orientando a prática docente da EJA na PJPS?  

Com efeito, urge uma maior atenção dos órgãos públicos competentes, 

através de seus representantes, à participação dos/as professores/as nos 

estudos, reflexões e proposições inerentes ao trabalho educativo escolar na 

prisão. É preciso que a elaboração desses documentos transite entre o 

empírico e o teórico, no sentido de estabelecer a finalidade da escola na prisão, 

a partir de determinada realidade situada historicamente.  

 

3.2.1 – Finalidade da escola na prisão: visão das professoras e  
           técnicos/as da SEC e SDS 

Em virtude da opção que fizemos de compreender a prática docente da 

EJA no âmbito prisional, interessou-nos identificar o sentido atribuído à escola 

na prisão, pelas professoras da PJPS e pelos/as técnicos/as da SEC e SDS, 

buscando, ainda, revelar qual a articulação estabelecida entre a prática 

docente e a finalidade da escola na prisão, expressa nos documentos das 

referidas secretarias. 

As respostas expressas por meio da entrevista revelaram, dentre outros 

aspectos, a sensibilidade por parte das professoras e dos/as técnicos/as à 

condição de encarcerados dos alunos; o reconhecimento da importância da 
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educação na vida dos sujeitos, bem como a necessidade de oportunidades que 

viabilizem a reinserção social dessas pessoas consideradas párias sociais.  

A partir do agrupamento das respostas apresentadas, a finalidade da 

escola na prisão aparece como: (a) modificar o interior dos alunos; (b) 

favorecer a humanização e ressocialização; (c) possibilitar a aquisição da 

leitura e da escrita; (d) oportunizar a conclusão dos estudos; (e) conscientizar 

sobre os direitos e deveres; (f) resgatar a cidadania; (g) desconstruir a 

identidade do criminoso; (h) (re)construir valores. 

Pareceu-nos que a  compreensão da  finalidade da  escola na prisão, 

por parte dos/as entrevistados/as, está permeada por intenções que visam a 

favorecer a (re)construção dos presos/alunos da PJPS. 

Alguns depoimentos confirmam a síntese por nós indicada acima, 

quando na visão dos/as entrevistados/as a finalidade da escola na prisão “...é 

para eles melhorarem o interior deles, não é? Assim, vamos dizer, pra eles 

verem a realidade e aquilo modificar o ser deles” (P. 1). A fala dessa professora 

sinaliza a necessidade de a escola criar situações que desafiem o aluno a rever 

e entender a realidade, a ampliar suas visões e, nesse processo, poder 

transformar a si mesmo. Outra professora afirma, ainda, que a escola ”é super 

importante. Tem esse sentido: fazer alguma coisa para que o outro aprenda 

não só a ler e escrever, mas, que se torne um cidadão, consciente dos seus 

direitos e deveres. Acho que é por aí (P. 3). 
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Uma técnica, ao expressar seu entendimento sobre a finalidade da 

escola na prisão, afirma que cabe à escola  

“...proporcionar a eles, aprendizado, a humanização dentro da 

educação, a ressocialização; tornar um ser pensante. Não ficar 

aquele homem é... porque está preso, enclausurado… também, ficar 

dentro do seu pensamento, da sua idéia. A gente abre espaço para 

eles terem idéia, para eles pensarem, para eles criarem...” (T.4) 

Nesse depoimento, é salientada a importância do pensar enquanto ato 

reflexivo, no sentido de identificar outras possibilidades para a vivência do ser 

humano no e com o mundo. Essa idéia é complementada pelo comentário de 

uma outra técnica, quando diz: 

“...eu acho que o papel principal dela [escola] é o papel social... o 

resgate dos valores do preso, porque a escola, ela tem condições de 

fazer isso, de desconstruir a identidade do criminoso, certo?, do 

preso, enquanto delinqüente, e construir valores de cooperação 

mútua, o respeito, o amor ao próximo, tudo isso é capaz de ser 

construído em sala de aula com apropriação do conhecimento” (T.3 )  

Entendemos que a escola pode contribuir com a construção de novos 

valores, com a ampliação de concepções, com o desenvolvimento das 

potencialidades do ser humano num processo de humanização, contudo, 

desconstruir a identidade de delinqüência é um desafio que transcende o 



 

 

155 
 
 

 
 
processo educativo escolar, porque esse papel não compete apenas à escola, 

mas à sociedade como um todo. 

Como percebemos, o entendimento da finalidade da escola na prisão, 

por parte das professoras e técnicos/as, parece expressar, de um modo geral, 

a intenção de contribuir com a reintegração do preso à sociedade, 

possibilitando-lhe o direito à cidadania. E, nesse processo, a escola é 

reconhecida como instância que, por meio de um trabalho educacional escolar 

qualitativo, poderá favorecer o preso/aluno.  

Estabelecer horizontes educacionais significa para nós, educadores, 

discutirmos orientações viabilizadoras de mudanças que, por meio da 

problematização, vão se configurando no dia-a-dia da instituição escolar, em 

cujo processo de ensino-aprendizagem o ser humano pode ser reconhecido 

como um ser social, individual e histórico. Caso contrário, será pura elaboração 

da consciência, apenas idealização.  

 Diversas finalidades podem ser atribuídas à educação. Interessou-nos 

estudar sua expressão no dia-a-dia da escola. Contudo, vimos que não há uma 

integração entre o que está escrito nos documentos, o dito pelos/as 

entrevistados/as e a prática efetivada em sala de aula, a qual nem sempre se 

concretiza fundamentada na reinserção, na humanização e ressocialização dos 

presos/alunos, anunciadas como prioridades do processo educacional escolar 

na prisão. 
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Referimo-nos  especificamente  à  instituição  escolar  em virtude do 

nosso trabalho de pesquisa estar circunscrito ao âmbito da escola,  mas isso 

não significa que seja este o único espaço de desenvolvimento do processo 

educativo, porém, dele não pode prescindir. 

 Pretendendo manter a dialogicidade no percurso epistemológico da 

pesquisa e buscando compreender a prática docente no interior da finalidade 

da educação, procedemos com a análise a partir da expressividade do trabalho 

das professoras, em sala de aula, junto aos presos/alunos da EJA na PJPS. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  IV – A PRÁTICA DOCENTE DA EJA:  
                           expressões de salas aprisionadas 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

No âmbito da educação escolar, focamos nosso olhar no processo de 

ensino, por percebermos que é principalmente por meio dele que se expressa a 

finalidade da educação. Através do ensino, enquanto ato político, social, 

histórico, pode-se efetivar o estudo do mundo, do ser humano, das culturas, 

das idéias, das ações, imprimindo determinada direção ao processo educativo 

que vai se configurando, principalmente, em sala de aula. 

 Como profissionais do ensino, somos intimados/as a refletir criticamente 

as lógicas emergentes – de instrumentalização do mercado, de 

individualização, da competitividade – da chamada “globalização”, que revelam 

as maneiras pelas quais a sociedade vai se organizando. O poder da mídia, 

dos avanços tecnológicos, tem limitado a força da criticidade, obstaculizando 

que nos debrucemos a entender o  mundo que nos cerca, impedindo de situar-

nos no interior desse mundo para compreender, explicar e intervir na realidade 

em que vivemos para transformá-la. Uma das alternativas para o 

enfrentamento dessas restrições é a efetivação de um ensino consciente, 

historicizado, que permita os sujeitos conhecerem e analisarem os interesses e 

ações que dão rumos à organização da sociedade.  
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4.1 – A organização da prática docente 

Através da organização e da operacionalização do trabalho do/a  

professor/a, é expressa a ligação entre finalidade e ação, entre concepção e 

execução, revelando as axiologias caracterizadoras de um processo de 

conformação ou transformação do ser humano e da realidade na qual se 

insere. Didaticamente, através do ensino, identificamos a concepção de 

educação – donde surge a finalidade educacional – que, por sua vez, deverá 

orientar a ação.      

A concepção da educação e o papel a ela atribuído é o que orienta a 

ação. Com efeito, Comênio (1954), em  sua  “Didática Magna”,  compreende  

que o papel da educação é tirar o educando do mundo da desordem para que 

ele seja iluminado por Deus (concepção); para isso, é necessário conhecer 

todas as coisas, ter bons costumes e venerar o ser supremo – Deus (papel 

atribuído). Assim, criou uma pedagogia com a intenção de orientar os 

professores (guia da ação) na organização e direção do ensino, cujo princípio 

básico  é “ensinar tudo a todos” (COMÊNIO, 1954, p.120). 

Não  podemos  negar  que  a pedagogia comeniana contribuiu, na 

época, em vários aspectos, dentre os quais considerou a educação direito de 

todos; porém, esse caráter democrático de acesso era de cunho religioso – 

todos são filhos de Deus –, diferentemente dos tempos atuais que justificam tal 

acesso por razões sociais e jurídicas.  



 

 

160 
 
 

 
 

Ao elaborar os manuais de instrução para os professores utilizarem no 

processo de ensino, Comênio sugere a homogeneidade, ofusca a prática 

social, impõe, para todos, formas específicas, tarefas para propiciar a formação 

do ser humano, baseadas em princípios religiosos. 

 Esse formalismo evidenciado nas prescrições que o professor deve 

seguir para ensinar é desprovido de uma abordagem dialética da educação. 

Por sua vez, não reconhece as partes que constituem o todo do ato de ensinar, 

sintonizado com o momento histórico de cada época e suas respectivas 

exigências conjunturais. Podemos deduzir que, de alguma maneira, essa 

abordagem do ensino é o que fundamenta a didática numa perspectiva 

instrumental,  

concebida como um conjunto de conhecimentos técnicos sobre 
o ‘como fazer’ pedagógico, conhecimentos estes apresentados 
de forma universal e, conseqüentemente, desvinculados dos 
problemas relativos ao sentido e aos fins da educação, dos 
conteúdos específicos, assim como do contexto sócio-cultural 
concreto em que foram gerados (CANDAU, 1988, p.13-14). 

 

Essa visão instrumental da didática é fundamentada numa visão 

positivista, tecnocrata da ciência, desprovida de fins éticos, políticos, sob a 

máscara da neutralidade, cujo pensamento “ignora o valor da consciência 

histórica e conseqüentemente ameaça a natureza do próprio pensamento 

crítico” (GIROUX, 1983, p. 14). 

Nas reflexões acerca da organização do trabalho do/a professor/a na 

PJPS, retomamos a teoria educacional durkheimiana, discutida no Capítulo 3 
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deste trabalho, no sentido de realçar os objetivos orientadores de um processo 

de ensino, a partir dessa abordagem, cuja visão está articulada a uma 

compreensão positivista da ciência40. 

 Em sua obra  Educação e Sociologia,  o autor considera que, quer se 

trate dos fins quer se trate dos meios que empregue, são sempre às 

necessidades sociais que a educação atende. Reconhece que a parte melhor 

de cada um de nós é de origem social. É a sociedade, pois, que devemos 

interrogar; são as suas necessidades que devemos conhecer, porquanto a elas 

é que nos cumpre atender. Limitar-nos a olhar para dentro de nós mesmos, 

seria desviar nossos olhos da realidade que nos importa atingir, e isso nos 

colocaria na impossibilidade de nada compreender do movimento que arrasta o 

mundo, ao redor de nós e nós próprios com ele (p. 89-90). 

Durhkeim (1978, p. 87-88) considera a pedagogia41 incompetente para 

fixar os fins educacionais – por isso que o fim da educação varia de acordo 

com os estados sociais; reconhece na pedagogia o seu papel na constituição 

dos meios, isto é, do método. Mesmo reconhecendo a contribuição que a 

pedagogia pode oferecer, reforça que tal contribuição não deverá desprezar as 

luzes da sociologia.  

                                                
40 Os estudos da ciência numa perspectiva positivista recaem sobre fatos que conheçamos, 
que se realizem e sejam passíveis de observação; é preciso que os fatos apresentem entre si 
homogeneidade suficiente para que possam ser classificados numa mesma categoria 
(DURKHEIM, 1967, p. 58-59). 
41 Pedagogia – consiste em teorias; são maneiras de conceber a educação, não são maneiras 
de praticá-la (DURKHEIM, 1967, p. 57).  
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 Na perspectiva da educação durkheimiana a prática do/a professor/a 

estará voltada para a formação do ser social, diferente do pensamento 

comeniano. Considera a historicização da sociedade; a educação/ensino terá, 

ao mesmo tempo, uma visão heterogênea – por considerar os diversos 

profissionais e meios existentes na sociedade – e homogênea, voltada para 

atender os fins do modelo societal vigente. 

Nessa perspectiva, a reflexão pedagógica tem como ponto de partida a 

sociedade e o processo educativo escolar efetiva-se por uma abordagem 

reprodutivista da sociedade. 

Com outra visão, a pedagogia freireana admite como começo do 

processo educativo a consciência da inconclusão do ser humano (FREIRE, 

1996), posto que é  

aí [que] radica a nossa educabilidade bem como a nossa 
inserção num permanente movimento de busca em que, 
curiosos e indagadores, não apenas nos damos conta das 
coisas mas também delas podemos ter um conhecimento cabal 
(FREIRE, 1996, p. 76). 

 

Essa idéia de inacabamento, de inconclusão do ser humano é ainda 

reforçada no texto de Souza – E a Educação: ¿¿quê??  – quando, ao discutir o 

papel das Ciências Humanas/Sociais, destaca como pressuposto da análise 

científica  a reconstituição do  

ser humano como ser que sente, pensa e age no e sobre o 
mundo em que vive, buscando – na leitura das palavras, das 
imagens, dos sons – compreender as relações econômicas, 
políticas, sociais e culturais que compõem a vida cotidiana de 
cada homem e de cada mulher. E os desafia a transcender 
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historicamente, a construir, na sua história, a história do mundo 
(2004, p. 32). 

 

Souza ainda discute e propõe uma noção de pedagogia42 (1987, p.183) 

como 

a teoria da educação que emerge de uma reflexão 
(diagnóstica, judicativa e teleológica) sobre a prática 
educacional, num momento de crise orgânica, na perspectiva 
de uma das classes contendoras segundo um modelo 
adequado a essa perspectiva 

 

No conceito do autor as dimensões da reflexão são direcionadas a partir 

das exigências de: a) diagnosticar as correlações de força pelo controle do 

processo educativo e seu conteúdo; b) estabelecer um juízo sobre a situação 

de conflito; c) elaborar finalidades, objetivos, conteúdos e indicar formas de 

realizá-los, quer dizer, prever o futuro. 

No processo analítico da prática docente da EJA na PJPS, dispomos de 

uma reflexão crítica sobre a realidade, buscando identificar a 

finalidade/objetivos que orientam o processo de ensino, em sala de aula. 

Esforçamo-nos por realizar a investigação buscando captar as 

contradições, os movimentos e as relações que se estabelecem no processo 

de ensino, situando-o no interior da finalidade da educação. 

                                                
42 No texto – Pedagogia da Revolução – o autor discute essa teoria educacional. 



 

 

164 
 
 

 
 

Nessa busca, o nosso olhar pautou-se num conceito de didática 

(CANDAU, 1988, p. 14-16) que transcende o caráter instrumental e que se 

caracteriza pela multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem 

(articulação das dimensões técnica, humana e política);  que  parte  da  

problemática educacional contextualizada (visão historicizada das questões da 

educação, e nela, a educação escolar); que considera a explicitação dos 

pressupostos (analisa as abordagens metodológicas – contexto em que foi 

gerada a visão de homem, de sociedade, de conhecimento e de educação que 

veiculam). Nessa caminhada, segundo a autora, a reflexão didática deve ser 

elaborada a partir da análise de experiências concretas, procurando-se 

trabalhar continuamente a relação teoria-prática (CANDAU, 1988, p. 16).  

Candau, em 1996, coordenou um Curso de Didática com um grupo de 

alunos/as de diferentes licenciaturas da PUC-Rio. No início do curso ficou 

evidente, pelos depoimentos dos/as alunos/as, que a visão instrumental da 

Didática ainda é muito presente nas representações dos/as licenciandos/as e 

de profissionais da área. Apesar de tais resultados, ao término do curso, a 

autora/professora solicitou dos/as alunos/as que explicitassem a sua 

concepção de Didática, uma vez que passaram pela experiência do curso. Os 

novos resultados mostraram a possibilidade de superação da perspectiva 

instrumental da Didática. A autora nos fala que é possível ampliar horizontes 

favoráveis a uma concepção de Didática que tem por objetivo “a compreensão 

dos diferentes determinantes da prática  pedagógica e a construção de formas 
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de nela intervir que favoreçam a formação de sujeitos sociais, reflexivos, 

críticos e comprometidos com uma democracia plena” (CANDAU, 1997, p. 94).  

Partindo dessa visão conceitual, reconhecemos a prática docente como 

prática social que visa à transformação de uma dada realidade, a começar das 

necessidades do ser humano – sujeito sociável. Mas, para ser analisada, a 

prática deve ser percebida em sua totalidade, pois “o ato de ensinar, mesmo 

sendo composto por atividades diversas e podendo ser decomposto 

metodologicamente, só pode ser desenvolvido em sua totalidade” (PIMENTA, 

1999, p. 42).  

É no interior da sala de aula, por meio das atividades interventivas, que 

o/a professor/a expressa suas axiologias, intencionando mudar, ou não, uma 

dada situação. É nesse sentido que Pimenta (1999), ao discutir a prática 

docente frente às exigências do dia-a-dia, comenta que o/a professor/a  

na heterogeneidade de seu trabalho, está sempre diante de 
situações complexas para as quais deve encontrar respostas, e 
estas, repetitivas ou criativas, dependem de sua capacidade e 
habilidade de leitura da realidade e, também, do contexto, pois 
pode facilitar e/ou dificultar a sua prática (PIMENTA, 1999, p. 
46). 

 

O pensar/fazer do/a professor/a na organização e execução do ensino  

dirá das possibilidades e também dos limites da construção de saberes. Poderá 

o/a docente cair num praticismo, exercendo uma prática utilitária, ao planejar, 

ao eleger conteúdos, utilizar procedimentos e recursos sem o conhecimento 
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necessário do suporte teórico que dá sustentação a essa prática. Falta-lhe, 

como diz Veiga (1994, p. 19)  

uma perspectiva de futuro, uma visão mais ampla com relação 
às finalidades sociais da escola, bem como uma postura crítica, 
que lhe permita perceber tanto os problemas que permeiam a 
sua atividade quanto a fragilidade da prática. 

 

Abordar a realidade sócio-educativa por meio de uma postura crítica, 

pressupõe  

uma acentuada presença da consciência, uma ação recíproca 
entre o professor, o aluno e a realidade e é um momento de 
análise crítica da situação como também se constitui num 
momento de busca e superação de propostas (MOTTA, 2003, 
p. 63). 

 

4.1.1 – Ação-reflexão-ação: prática da docência 

Situando a prática docente na arena contemporânea, destacamos a 

reflexão como uma de suas dimensões que tem merecido a atenção de 

estudiosos da área (FREIRE, 1996; ZEICHNER, 1993; MATOS, 1998).Tem-se 

reconhecido a relevância da reflexão como elemento constitutivo da ação 

educativa, em particular, da atuação do/a professor/a em sala de aula. 

Como contribuição a essa análise, Matos (1998, p. 287) conduz-nos a 

pensar sobre o termo reflexão. Traz para o debate um significado de reflexão 

como “fazer retroceder, desviando da direção inicial” ou, ainda, “ato ou efeito 
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de refletir”. Em ambos os casos está presente o significado de verificação à 

distância. 

Outro significado/sentido que o autor nos apresenta é o atribuído por 

Freire, quando ressalta que  

a curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação 
ao  desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, 
como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que 
sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital... 
(FREIRE, 1996, p. 35).  

 

Nessa chamada, Freire alerta-nos para a relevância da busca do 

desvelamento, da descoberta, do esclarecimento, como atitudes 

imprescindíveis à vida do ser humano, para que este, ao tempo em que vai 

descobrindo, esclarecendo as coisas do mundo, vai também se percebendo 

nele e com ele. 

Matos nos mostra, ainda, que, para a filosofia, a reflexão é entendida 

como “o ato ou o processo por meio do qual o homem considera suas próprias 

operações” (MATOS, 1998, p. 287). Assim, percorre um longo caminho 

epistemológico em torno dos significados atribuídos à reflexão, desde 

Aristóteles até os dias atuais. 

Ao tecer a análise histórico-filosófica dos significados/sentidos atribuídos 

à reflexão, o autor apresenta-nos seu entendimento acerca do termo como 

“possibilidade que se desenvolve do diálogo travado entre o ser humano e o 

seu mundo” (1998, p. 294). Traduzido para o interior da sala de aula, o sentido 
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atribuído por Matos (1998) revela que a prática docente vivida e lida 

desenvolve uma qualidade diferente no professor, que, na condição de ser 

humano concreto, porta a possibilidade dialética de realizar, distanciar-se, 

ler/reler e intervir no curso de sua ação concreta. 

Em meio às discussões, Zeichner (1993) tem se debruçado a respeito da 

reflexão na prática docente e no processo de formação de professores. Uma de 

suas considerações pertinentes é o reconhecimento do/a professor/a como 

prático reflexivo, entendendo – reflexão – como o reconhecimento da riqueza 

da prática; como reconhecimento de que o processo de aprender a ensinar 

permanece durante a carreira do/a professor/a; reconhecimento de que a 

construção de conhecimento sobre a qualidade do ensino não é exclusiva das 

universidades (os conhecimentos produzidos no interior da sala de aula são 

significativos).  

Ainda, nesse estudo, o autor apresenta-nos um conceito de ação 

reflexiva atribuído por Dewey, cuja definição considera-a como sendo “uma 

ação que implica uma consideração activa, persistente e cuidadosa daquilo em 

que se acredita ou que se pratica, à luz dos motivos que o justificam e das 

conseqüências a que conduz  (DEWEY apud ZEICHNER, 1993, p. 18). 

As considerações de Dewey subsidiam o pensar de Freire (1996, p. 44) 

ao reconhecer que  

quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno 
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capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de 
curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. 

 

Nessa arena, Souza (2004, p. 54-55) ressalta que a ausência da 

reflexão pode provocar desinteresse quanto à perspectiva de uma atuação 

contrária aos objetivos perseguidos. Reforça o debate considerando a reflexão 

um exame cuidadoso, de uma atenção concentrada, de um pensamento de 

segundo grau, de uma análise detida de uma situação problemática numa 

determinada perspectiva: das maiorias sociais ou das minorias dominantes. 

Embora as considerações do autor, nessa obra, refiram-se à formulação 

de uma pedagogia, acreditamos serem as suas considerações embasadoras 

de uma prática docente que se pretende dialógica, interventiva, 

transformadora, junto aos/às alunos/as jovens e adultos, num processo de 

escolarização enquanto   

processos e experiências de ressocialização (recognição e 
reinvenção) orientados para aumentar e consolidar 
capacidades individuais e coletivas dos sujeitos populares por 
meio da recuperação e recriação de valores, e da produção, 
apropriação e aplicação de conhecimentos que permitam o 
desenvolvimento de propostas sociais mobilizadoras (SOUZA, 
2004, p. 142). 

 

Conforme as considerações dos autores para a complementação da 

nossa análise, reconhecemos ser a atitude reflexiva um elemento 

imprescindível, quer seja para a elaboração de uma teoria educacional, para o 

estabelecimento de finalidades orientadoras dos processos educativos ou para 
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a efetivação do trabalho do/a professor/a no interior da sala de aula. Quer seja, 

ainda, com relação à construção do conhecimento, às relações interpessoais, 

às necessidades dos sujeitos pedagógicos43, ao planejamento, execução e 

avaliação do trabalho do/a professor/a, pois a reflexão poderá possibilitar a 

ampliação de concepções, o redirecionamento de ações, favorecendo a 

atuação dos sujeitos no e com o mundo. 

Mas, para que tais mudanças sejam possíveis, será pertinente  

reconhecer,  também, a necessidade de ressocialização44 do/a professor/a, 

pois, a ressocialização do/a aluno/a jovem, adulto só será possível mediante a 

“capacidade que tiverem os professores de provocar a recognição e a 

reinvenção”  (SOUZA, 2004, p. 147). 

Porquanto, urge a devida atenção ao papel do/a professor/a nos 

processos educativos, uma vez que a direcionalidade que vai sendo impressa à 

educação escolar conta, primordialmente, com a atuação docente, revelada a 

partir de determinada perspectiva educacional.  

Como  profissional  da  educação,  e  do  ensino,  o/a  professor/a exerce 

uma prática que lhe impõe a compreensão da realidade na qual atua, 

comprometimento sócio-político, habilidade na construção de objetivos, seleção 

de conteúdos, procedimentos, instrumentos e critérios avaliativos, cujo  

                                                
43 Sujeitos pedagógicos – professor/a e aluno/a.  
44 Princípio apresentado no Capítulo 3, deste trabalho. Para uma discussão mais ampliada ver 
SOUZA (1998, 2004)  
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processo caracterizará a direcionalidade da educação a ser impressa pela 

prática docente. 

Esses, como tantos outros fatores inerentes ao trabalho do/a professor/a 

e ao papel da escola na formação dos sujeitos – sejam eles crianças, jovens ou 

adultos – carecem da nossa atenção, estudo e compreensão, a fim de melhor 

desenvolvermos a nossa prática.  

 

4.1.2 – Papel do /a professor/a na prisão: o o lhar das docentes da PJPS 

Para irmos delineando a prática docente no interior da finalidade da 

educação, interessou-nos ouvir as professoras sobre o papel docente no 

interior da escola na prisão, como demonstra o Quadro 1, a seguir:  
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                                                     QUADRO 1 

Papel do /a professor/a na prisão Freqüência* 

Levar mensagem de otimismo 2 

Ter compromisso e responsabilidade 
com o que assumiu 

1 

Ensinar a ler e escrever 4 

Formar valores 1 

Ajudar a pensar 1 

Ajudar a conviver melhor em sociedade 3 

Impor limites 2 

* O número indica a freqüência com que a expressão aparece na fala das professoras. 

 

 De acordo com as informações coletadas, identificamos que a atuação 

do/a professor/a é mais evidentemente caracterizada pelo ensino da leitura e 

da escrita. Contudo, é visível, também, que há uma compreensão de que 

compete ao/à professor/a, num processo de escolarização na prisão, contribuir 

para uma melhor (con)vivência do preso no retorno à sociedade. 

É notória a preocupação das professoras em realizarem um trabalho 

junto ao preso que possibilite a elevação da auto-estima, uma melhor atuação 

nas relações interpessoais, na convivência em sociedade. No depoimento de 

uma professora é evidenciado esse desejo, quando diz: “o papel do professor  

dentro  da  penitenciária não é nem essa questão do b-a-ba, deles se formarem 
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intelectualmente, mas é uma formação de valores. É esse o papel do professor, 

aqui!” (P. 6). 

Nesse processo educativo de colaboração e preocupação com a vida 

dos presos/alunos, é ressaltado, por outra professora, que, além de ajudar a 

transformar o outro, o/a professor/a “independente de ser professor, educador, 

ele deve ser comprometido com aquilo que ele se responsabiliza... ele deve ter 

compromisso, responsabilidade com o seu papel enquanto educador” (P. 3). 

 Reconhecemos a ênfase da professora à responsabilidade e ao 

comprometimento inerentes à prática docente. Contudo, ao dizer que ao 

professor é exigida uma atuação como educador, revela entendê-los 

diferentemente. Parece-nos que o professor é entendido como transmissor de 

conteúdos, diferentemente do educador como colaborador do processo de 

construção do ser humano. Identificamos na fala da professora um falso 

dualismo – professor x educador – muito presente no discurso docente. Freire 

(1996) mostra-nos, nesse sentido, que o ensino não se limita à transmissão, e 

que o/a professor/a deve   

saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar 
sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas 
dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto 
em face da tarefa que tenho – a de ensinar [educar] e não a de 
transferir conhecimento (FREIRE, 1996, p. 52).  
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A partir das considerações do autor, podemos afirmar que educar é criar 

situações para o outro educar-se, ao mesmo tempo em que, nas relações com 

seus pares num dado tempo/espaço, vai transformando a si mesmo, isto é, 

educando-se. Daí não podermos compreender o professor que, ao exercer a 

docência, não esteja educando e educando-se. 

 Freire complementa a discussão referindo-se à capacidade de aprender, 

do que decorre a de ensinar, reconhecendo que 

mulheres e homens somos os únicos seres que, social e 
historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, 
somos os únicos em quem aprender é uma aventura curiosa, 
algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente 
repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 
constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito (FREIRE, 1996, p. 77). 

 

Por meio do seu pensar/fazer, Freire chama a nossa atenção para a 

falsa dualidade professor x educando, porque, ao se perceber sujeito que cria 

situações para a construção do ser humano, compete ao/à professor/a ter a 

sua prática orientada por objetivos educacionais voltados para a construção do 

ser humano. 

Mediante a aproximação que tivemos do entendimento das professoras  

acerca do papel do/a docente no interior da escola no âmbito prisional, 

tratamos de descrever e analisar a prática docente, enquanto processo de 

ensino  junto aos presos/alunos da EJA na PJPS, a fim de melhor percebermos 
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as expressões das concepções, finalidades, numa palavra – do pensar 

educacional das professoras – no fazer em sala de aula. 

Acreditamos que estudar, refletir e fundamentar nossas idéias sobre a 

prática docente da EJA, a partir de sua efetiva realização em uma unidade 

prisional, nos remete a outros posicionamentos, concepções, contribuições ao 

aprofundamento do ideário pedagógico para a educação de pessoas jovens e 

adultas. Esses conhecimentos mais estribados na prática docente sugerem 

possibilidades tanto para a análise e compreensão das teorias educacionais 

quanto das práticas pedagógicas. E nos perguntamos: que objetivos orientam a 

educação escolar na PJPS? Ou seja, que características adquire uma prática 

docente de EJA numa penitenciária?  

 

4.2 – O trabalho das professoras no process o de ensino 

 Com base nos depoimentos das professoras obtidos através da 

entrevista45, nos registros dos Planos de Ensino, dos Diários de Classe, nas 

observações em sala de aula e nas anotações no diário de campo – 

prosseguimos com a análise da prática docente para melhor delinear a atuação 

das professoras, intencionando situá-la no interior da finalidade da educação.  

Para procedermos com a análise, apenas para efeitos didáticos, 

sistematizamos a discussão da seguinte maneira: (a) Planejando o caminho – 

                                                
45 Ver o roteiro da entrevista com as professoras –  ANEXO 3. 
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para análise da organização/planejamento do processo de ensino; (b) 

Percorrendo o caminho planejado – no qual discutimos a execução do trabalho 

em sala de aula; (c) Avaliando a caminhada – para percebermos o processo 

avaliativo efetivado pelas professoras. 

 

4.2.1 – Planejando o caminho 

Com o objetivo de coletar informações que facilitassem compreender a  

prática docente da EJA, indagamos às professoras sobre o planejamento do 

processo de ensino junto aos presos/alunos na PJPS. 

Para orientar a análise, contamos com alguns conceitos de 

planejamento, que podem nos ajudar a identificar o sentido atribuído pelas 

professoras.  

Em Santiago (1990, p. 64), o planejamento consiste numa “(…) 

discussão da realidade concreta em que se trabalha; da necessidade de 

conteúdos com os quais se pensa trabalhar e como decisão de linhas gerais 

para o encaminhamento do trabalho na escola”. Com uma visão próxima à de 

Santiago, Luckesi (1994, p. 168) apreende o planejamento como “filtro por 

onde devem passar todos os elementos pedagógicos que admitimos 

criticamente. (...) como ato político, será dinâmico e constante, pois estará 

afeito a uma constante tomada de decisões”. Noutro sentido, o planejamento é 

“uma previsão metódica de uma ação a ser desencadeada e a racionalização 
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dos meios para atingir os fins”, ou seja, é um processo que consiste em 

“preparar um conjunto de decisões tendo em vista agir, posteriormente, para 

atingir determinados objetivos” (TURRA, 1975, p. 13 apud VIEIRA, 2001, p. 

30). 

Na busca de conhecimento e compreensão da organização do ensino, 

perguntamos às professoras sobre o planejamento do trabalho docente. A 

primeira impressão que tivemos foi a de que o entendimento de planejamento 

das professoras aproxima-se mais do conceito em Turra. Das informações 

apresentadas na entrevista, algumas professoras comentaram o seguinte: 

“a gente já fez o planejamento do primeiro semestre. Quais são os 

conteúdos que são direcionados para aquela sala? Todas as 

matérias... (P. 6). 

“Lá [na escola-sede], elas orientam quais as matérias que são, 

assim, melhores de você trabalhar ...Mas, eu já peguei o 

planejamento elaborado;  vamos dizer, assim, que eu já peguei 

prontinho; não tive trabalho pra nada” (P. 2). 

De acordo com os depoimentos, supomos que o planejamento é 

apreendido como um momento de escolher conteúdos e meios para trabalhá-

los, dissociados das reais necessidades dos presos/alunos, porque, como diz a 

P. 2, elas são aconselhadas sobre o que devem ou não ensinar. Não há uma 

reflexão crítica fundamentada teórico-metodologicamente, no sentido de criar 
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situações que favoreçam a (re)construção dos sujeitos encarcerados, e nem 

esse processo é acompanhado e avaliado durante o período letivo, para que se 

possa observar o alcance, ou não, dos objetivos. 

Por outro lado, as professoras ao se referirem ao planejamento, 

parecem entendê-lo como Plano46, enquanto registro dos conteúdos 

disciplinares47 a serem estudados no dia-a-dia em sala de aula, e não ao 

planejamento como “processo, contínuo e dinâmico, tomada de decisão, 

colocação em prática e acompanhamento” (VASCONCELOS, 2000, p. 80).  

Quanto ao período do planejamento, foi-nos informado que este 

acontece no início de cada semestre letivo, como disse uma professora “... teve 

em fevereiro e teve quando a gente voltou, agora, em julho” (P.4). 

Para facilitar a análise, agrupamos os significados atribuídos ao 

planejamento, dispondo-os de acordo com o sentido explicitado por cada 

professora, como apresentado no Quadro 2, logo a seguir.  

 

                                                
46 Plano – produto da reflexão e tomada de decisão que, como tal, pode ser explicitado em 
forma de registro, de documento ou não... (VASCONCELOS, 2000). 
47 Conteúdos disciplinares, nesse caso, entendidos como matérias específicas das disciplinas 
que compõem o currículo escolar.  
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QUADRO  2 

         Conceito de Planejamento Freqüência 

Encontro para a escolha de conteúdos          6 

Encontro para a escolha de conteúdos e procedimentos          4 

Reunião para a organização de atividades e datas 
comemorativas 

         5 

Encontro para aprender e repassar para o aluno          1 

 

 A freqüência indicada no Quadro 2 mostra-nos que o planejamento é 

entendido, principalmente, pelo encontro para a escolha de conteúdos e 

procedimentos de ensino. Há uma ênfase considerável, também, nas reuniões 

para a organização de atividades48 e datas comemorativas. Com o mesmo 

sentido atribuído por Turra (apud VIEIRA, 2001) as professoras se reúnem 

durante o ano letivo para a preparação de datas comemorativas como, por 

exemplo, Carnaval, São João, Dia do Preso, entre outras. Esses encontros 

acontecem, geralmente, na quinta-feira (não há aula nesse dia), porque é o dia 

reservado aos presos para encontro conjugal. Daí, sempre que precisam, as 

professoras se reúnem e planejam suas atividades. 

 Associada ao período de planejamento está também a idéia de que 

quando o/a professor/a participa de “capacitações”, significa dizer que devem 

ser ensinadas “receitas” de como trabalhar os conteúdos junto aos alunos. 

Esse entendimento denuncia a falta de reflexão crítica e a ausência da 

                                                
48 Atividades – entendimento referente às palestras, concursos de redação, de poesias, entre 
outros. 
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compreensão do processo de ensino enquanto construção de conhecimento e 

não como pura transmissão. Durante a entrevista, uma professora disse que ”a 

partir do momento que [sic] o professor é capacitado ele adquire mais 

conhecimento para repassar para os alunos... a gente aprende e repassa para 

o aluno” (P. 3). 

Identificamos  que Planos de Ensino49 de anos anteriores e alguns livros 

didáticos de Educação de Jovens e Adultos50 servem de orientação para a 

preparação de novos Planos de Ensino. Não há uma compreensão da 

totalidade do processo de ensino-aprendizagem. Supomos que uma das 

razões para a elaboração dos supracitados planos é para atender às 

exigências da escola-sede, da GERE, da SEC, da SDS como cumprimento à 

necessidade de registrar as “intenções” do processo de escolarização com os 

presos/alunos. 

Ao relatarem como acontece o planejamento, as professoras disseram 

que o mesmo é realizado durante uma “semana pedagógica”, com palestras, 

estudos, e que, geralmente, acontece na escola-sede, na primeira semana de 

cada semestre letivo, e que em um dia dessa “semana pedagógica” os/as 

professores/as se reúnem para preparar o “planejamento”. Esse momento é 

traduzido pelas palavras de uma professora que diz: 
                                                
49 Registros dos elementos inerentes a cada disciplina. 
50 Na PJPS,  para orientação do processo de ensino com alunos de Alfabetização, é utilizado o 
Manual Didático – Educação para jovens e adultos. Brasília: Ministério da Educação e do 
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, 1998. Como referência para o trabalho das 
professoras junto aos alunos de 1ª à 4ª  série, é utilizada a coleção - Viver, Aprender: educação 
de jovens e adultos. 4ª ed. São Paulo: Global, 2002 (Ação Educativa). Além dessas 
referências, as professoras informaram que utilizam outros livros de Ensino Fundamental, mas 
que não são indicados para a EJA. 
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“(…) a gente se reúne. Aí a gente coloca o que a gente pretende 

utilizar, o que a gente vai dar para eles [referindo-se aos conteúdos 

a serem trabalhados com os alunos]. A gente é aconselhada para 

ver o que vai caber lá [processo educativo escolar na penitenciária], 

o que é de acordo e o que não é. Daí, se tiver alguma coisa que 

não... Aí eles [da escola-sede] orientam a gente: ‘Não, isso daqui 

não!’” (P.1). 

È revelada, nesse depoimento, a falta de uma reflexão crítica em torno 

das reais necessidades dos presos/alunos. O momento de encontro dos/as 

professores/as restringe-se à escolha de conteúdos para serem trabalhados. 

Os princípios do pensamento freireano, anunciados51 como base da educação 

escolar na PJPS, não aparecem. A escolha de conteúdos acontece por meio 

de aconselhamento. Nesse aspecto, procuramos, então, saber, junto às 

professoras que conhecimento próximo da realidade dos alunos têm aquelas 

pessoas que as aconselham. Saberão eles/elas mais das necessidades dos 

presos/alunos do que as professoras? Supomos que tais conteúdos são 

indicados a partir das sugestões contidas em livros e propostas de EJA, sem a 

discussão/análise da especificidade do ensino com um público encarcerado, 

recolhido ao interior de uma penitenciária, com toda a singularidade que lhe é 

peculiar.  

                                                
51 No Projeto Político-Pedagógico da Gerência Regional II, a teoria educacional de Paulo Freire 
é citada como fundamento básico da ação educativa escolar no âmbito prisional, 
especificamente, na PJPS. Ver discussão no Capítulo 3 deste trabalho. 
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Do que observamos, o planejamento é caracterizado por encontros que 

ocorrem no início de cada semestre para a escolha do quê ensinar e de como 

ensinar. Referindo-se à escolha dos conteúdos da EJA na PJPS, a T. 1 disse 

que as professoras contam com a 

“vice-diretora [da escola-sede] que tem uma prática dentro da 

educação de jovens e adultos. Ela também dá apoio a gente e diz: 

‘não faça assim; faça assim!’. Planeja com a gente os primeiros 

meses, prepara o planejamento e ensina tudo certinho... Aí, a gente 

vai adaptando à penitenciária”. 

Salientamos a dissociação entre o processo de ensino e a realidade dos 

alunos na PJPS, cujo perfil apresentamos no Capítulo 2 deste trabalho. 

Reconhecemos o esforço da diretora adjunta em ajudar, mas, como ela mesma 

afirma:  

“(…)não temos condições de dar uma assistência ao presídio (...) a 

gente tem dois mil e quinhentos alunos aqui na escola; o tempo é 

muito curto. Seria bom que lá ficasse independente; que criassem a 

sua escola, sem depender de outra escola, pois fica muito a desejar, 

porque não tem uma pessoa para fazer um trabalho de encontros 

com as professoras, para acompanhar. (...) tinha que ter todo um 

processo de avaliação junto ao professor. Com um coordenador 

para ver isso, podia melhorar. 



 

 

183 
 
 

 
 

Como pode ser percebido, urge a superação do conceito de 

planejamento pautado numa compreensão desvinculada da especificidade da 

escola, da competência técnica e do comprometimento político do educador e 

ainda das relações entre escola, educação e sociedade (FUSARI, 1984).  

Enquanto os sistemas de ensino (sentido macro) não mudam, enquanto 

a formação inicial não considera a necessidade de preparar o/a professor/a 

para uma atuação qualitativa junto à maioria da população, enquanto os/as 

técnicos/as limitam seu trabalho às imposições governamentais, é preciso fazer 

valer a autonomia da escola e do/a professor/a, no sentido de irem “cavando” 

as “brechas” em seus espaços/tempos, tendo como “instrumento” a curiosidade 

que “nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que 

não fazemos, acrescentando a ele algo que fazemos” (FREIRE, 1996, p. 35). 

Apesar da identificação da fragmentação do processo de planejamento e 

de as professoras não terem associado os conteúdos à finalidade/objetivos 

educacionais específicos da realidade dos presos/alunos, perguntamos sobre 

os critérios  que orientam os objetivos de ensino a serem alcançados. Os 

critérios foram agrupados de acordo com as respostas apresentadas e a 

freqüência em que aparecem nas falas, conforme mostra o Quadro 3: 
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QUADRO 3 

Critérios para elaboração  
dos ob jetivos de ensino 

 Freqüência 

Conteúdos das disciplinas          4 

Realidade dos alunos          3 

Livro Didático          8 

 

Nota-se que há variação dos critérios levados em consideração na   

elaboração dos objetivos. Essa situação revela a ausência de reflexão crítica e 

compreensão do processo de ensino em sua totalidade. Mostra, também, a 

individualização das professoras na construção e/ou reprodução da proposta 

de ensino. A ênfase é nos livros didáticos, quer dizer, são as prescrições do 

livro didático que orientam o processo de ensino. Identificamos, outrossim, a 

falta de um acompanhamento por parte da coordenação52, da direção, e dos 

órgãos públicos, representados pelos/as técnicos/as da SEC e SDS, 

responsáveis pela orientação e acompanhamento dos processos educativos 

escolares na prisão. 

Depoimentos como o que apresentamos a seguir, revelam o problema, 

quando a professora, ao relatar como procede para elaborar os objetivos, 

comenta que “tem um livro lá [Viver e Aprender – MEC], de  módulos e, de vez 
                                                
52 A respeito do papel do/a coordenador/a escolar, Santiago revela em seu estudo (1990) que 
também não foram percebidas ações de apoio ao ensino por parte do supervisor escolar, 
concluindo que “mesmo dispondo de um serviço pedagógico na escola – supervisão escolar – 
que, entre outras atividades, deveria assumir a coordenação do trabalho pedagógico, 
assessorar os professores, identificar, discutir e reencaminhar os problemas educacionais e de 
aprendizagem, não percebemos ações que materializassem essas funções como apoio ao 
ensino”. 



 

 

185 
 
 

 
 
em quando, eu utilizo; mas, eu peguei outros livros, que não eram direcionados 

para eles, e implantei junto, para fazer os objetivos” (P. 5). Essa situação revela 

a necessidade de um processo de preparação, acompanhamento e avaliação 

das professoras para o trabalho na EJA na PJPS. 

Quanto à realidade dos alunos ser considerada como critério, parece-

nos estar presente apenas como intenção; pura abstração, porque na 

execução do ensino o que prevalece são os objetivos das disciplinas, como 

veremos mais adiante. Ao dizer que elabora os objetivos considerando a 

realidade dos alunos, a professora mostrou dificuldade para dar exemplo de um 

objetivo construído com esse fim, afirmando, apenas, que “é através da 

realidade deles que alguns objetivos são feitos” (P.4). 

Outra professora comentou a respeito da elaboração dos objetivos, 

dizendo que “geralmente a gente segue uma regra, não é? Temos a cartilha 

para orientação da escola, porque trabalha com a realidade de cada um” (P.3). 

Mas, ao analisarmos os Planos de Ensino vimos que, os objetivos, 

basicamente, se detêm nos conteúdos das disciplinas, retirados de livros 

didáticos. Quanto à cartilha53, citada pela P.3, ela é fruto de um trabalho que 

contou com o apoio da Secretaria da Justiça (assim denominada, na época), da 

                                                
53 Cartilha “Buscando a liberdade” (Org. Kátia Azevedo), reconhecida como instrumento de 
apoio à assistência educacional, instrução escolar, e à cidadania. Há uma intenção explícita de 
favorecer o processo educacional escolar a partir da realidade do preso/aluno, mas, sem a 
devida reflexão crítica e preparo dos/as professores/as para utilizá-la, não passará de mais um 
manual, guia de instruções para a aquisição de leitura e escrita, ficando excluída desse 
processo a ressocialização (no sentido atribuído por SOUZA, 1998, 1999, 2004) dos 
presos/alunos. Aliás,  durante o período da pesquisa, os alunos não dispunham da cartilha, por 
falta, principalmente, de apoio financeiro para uma nova edição. 
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Prefeitura Municipal de Caruaru, do Bispo – Dom Antonio Soares Costa (in 

memoriam), da Gerência da PJPS e com a colaboração da autora do texto, 

com a intenção de contribuir com o processo educativo escolar na PJPS. 

Percebendo, através dos depoimentos das professoras, que o 

planejamento é entendido, basicamente, como momento para a escolha de 

conteúdos e maneiras para trabalhar esses conteúdos com os alunos, 

buscamos identificar, então, os critérios que orientam tais escolhas.  

Em alguns depoimentos, as professoras referem-se apenas à escolha do 

conteúdo. Em outros, ao falarem sobre os conteúdos, tratam dos 

procedimentos e recursos utilizados no processo de ensino em sala de aula. 

Nos  trechos  que  seguem,  são  apresentados  alguns  critérios das 

escolhas das professoras:.  

“a gente tem lá um livro de Educação de Jovens e Adultos [Viver e 

Aprender – MEC]. Então, esse livro, ele já vem, assim, com as 

matérias, com os objetivos, tudo especificando direitinho. A gente já 

tem aquela orientação daquele livro... a gente sempre se baseia 

nele, porque já passa todas as matérias com os objetivos, e de como 

a gente trabalhar” (P. 2). 

É confirmado nessa fala o papel de “guia”, de “porto seguro” que o livro 

didático assume na prática docente. Ao que parece, as professoras não 

percebem que, subjacente aos conteúdos e procedimentos sugeridos nos 
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livros, podem estar os mecanismos de manutenção de determinada ordem 

social, contrários às condições e necessidades dos alunos54. Reforça, ainda,  

que a falta de preparação das professoras para atuarem na EJA impede o 

reconhecimento dos fundamentos educacionais para um processo didático 

junto aos jovens e adultos. Esse critério para escolha do conteúdo inibe uma 

reflexão da própria prática, no sentido de superá-la e possibilitar à professora 

contribuir com a convivência do preso no retorno à sociedade, na formação de 

valores, anunciados quando as professoras disseram do papel docente na 

escola na prisão. A prática é caracterizada pela reprodução. Ao repetir e adotar 

as prescrições do livro didático para o processo de ensino, elas estão 

reproduzindo a ideologia subjacente aos conteúdos e procedimentos que, por 

sua vez, estão baseados num determinado modelo de sociedade e não na 

realidade dos presos/alunos. 

Com o desejo de superar uma prática reprodutivista, repetitiva, uma 

professora comenta: 

“a gente trabalha com a realidade de cada um, com o mais 

conhecido [referindo-se ao conteúdo da cartilha da PJPS]: pessoas 

conhecidas, a gíria deles, não é? Aí, a gente  trabalha  com 

pesquisa, jornal, revistas, livros, filmes... Vamos supor que eu 

trabalhe com Geografia com eles. Quando a  gente começa a 

trabalhar mostra os outros países. Como eles assistem televisão, a 
                                                
54 Para um estudo sobre a ideologia subjacente aos textos didáticos, consultar NOSELLA, M. L. 
C. D. As Belas mentiras: a ideologia subjacente aos textos didáticos. 4. ed. São Paulo: Moraes, 
1981. 
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gente já sabe que vai trabalhar algo que eles já conhecem. Por 

exemplo, hoje, foi a letra i.... Iraque. Como aconteceu (sic), 

ultimamente, esses problemas que vêm acontecendo nos outros 

países, principalmente no Iraque, então, eles têm conhecimento 

geograficamente... Então, tem que ser com a letra i. A gente pega  

material de jornal, não é? pra construção de texto” (P. 3).  

Observamos nessa fala/exemplo uma visão reducionista do que a 

professora considera a realidade do aluno. Mais do que trabalhar a primeira 

letra do nome Iraque, talvez pudessem ser discutidas as razões da guerra e as 

conseqüências para os seres humanos. 

O que vimos e apreendemos durante a investigação, de um modo geral, 

foram atitudes acríticas, sem uma fundamentação sócio-filosófico-pedagógica 

do papel da educação que oriente o trabalho das professoras no âmbito 

prisional. Basta, ao que parece, que os presos/alunos aprendam a ler e 

escrever. Não percebemos uma preocupação maior com relação às 

conseqüências que esse tipo de ensino possa causar aos educandos. Isso é o 

que aparece na fala de uma professora, quando ela afirma:  

“a escolha é com base na  realidade,  na   escrita, nas  necessidades 

dos alunos. É  o que  eles precisam… Pronto!… A  alfabetização, 

dar as  letras,  a  família, o  alfabeto, a  junção de palavras, o  

planejamento  normal de acordo com a turma. Utilizamos o livro da 
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EJA. A gente tem a base, os conteúdos, o que é pra ser dado no 

livro 1 e no livro 2. A  gente planeja através do livro didático” (P. 4).  

Como subsídio para a análise, destacamos os “conteúdos e situações 

didáticas” dos Planos de Ensino elaborados pelas professoras para as turmas 

de Alfabetização e 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental – EJA, daquela 

instituição prisional. Contudo, neste estudo não nos dispomos a analisar os 

conteúdos e procedimentos em profundidade, apenas  refletiremos criticamente 

as escolhas para o processo de ensino, a fim de nos ajudar a situar a prática 

docente no interior da finalidade da educação. 

Antes, queremos salientar que foram identificados três “modelos” de 

Planos de Ensino: um, que está constituído pela seqüência – Indicadores de 

Desempenho, Conteúdo, Situação Didática, Critérios de Avaliação. Outro, com 

o seguinte formato: Conteúdo, Situação Didática, Indicadores de Desempenho, 

Avaliação. E um terceiro composto por: Conteúdo, Objetivo Geral, Situação 

Didática, Critérios de Avaliação. Supomos que essas diferentes denominações 

são provenientes da ação individual, fragmentada das professoras durante o 

planejamento e preparação dos Planos de Ensino, bem como da falta de apoio 

e acompanhamento da coordenação e da direção, em primeira instância, e 

dos/as técnicos/as da SEC e SDS, noutra instância.  

Para apresentação dos conteúdos e procedimentos, neste trabalho, 

consideramos como um dos critérios apresentá-los de acordo com a ordem das 

séries (de Alfabetização à 4ª série). Para escolhermos a disciplina de cada 
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série, cujos conteúdos e procedimentos foram destacados, adotamos o mesmo 

critério de ordem, ou seja, da Alfabetização – turma X: destacamos a primeira 

disciplina que aparece no Plano; da Alfabetização – turma Y: destacamos a 

segunda disciplina que aparece no Plano; da 1ª série, destacamos a terceira 

disciplina e, assim, procedemos, sucessivamente. A escolha se deu dessa 

maneira, por possibilitar-nos perpassar as disciplinas tendo uma noção mais 

ampla do pensar/fazer das professoras. 

Elementos analíticos do Plano de Ensino 
Alfabetização (Turma X) - Disc iplina: Português 

 
                   Conteúdo   Situação Didática 

 

Alfabeto – letras, ordem alfabética, 

vogais, semivogais; Encontros 

Vocálicos e Consonantais – sílabas 

e formação de palavras; Sílaba 

Tônica; Separação de Sílabas; 

Acentuação Gráfica – acentos 

agudo, circunflexo e til; Emprego do 

m antes de p e b; Tipos de Frases – 

afirmativas,negativas, interrogativas 

e exclamativas; Sinais de 

Pontuação; Construção de Textos; 

Ortografia - c e ç – ce e ci – c e qu – 

ca – que – qui – co – cu – ça – ce – 

ci –ço – cu – s e ss – r e rr. 

 

Ler, escrever e formar palavras e frases através da 

discriminação auditiva e visual das famílias 

silábicas; sistematizar a grafia das palavras 

formadas por sílabas que contêm encontros 

vocálicos e consonantais; Sistematizar a grafia das 

palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; 

Sistematizar a grafia das palavras com acentuação 

gráfica; Sistematizar a grafia das palavras escritas 

com m antes de p e b; Identificar  frases 

afirmativas, negativas, interrogativas e 

exclamativas; Empregar adequadamente os sinais 

de pontuação; Reproduzir, por escrito, histórias e 

textos; Produzir, por escrito e oralmente, textos 

narrativos e descritivos. 

 

Os conteúdos selecionados restringem-se à escrita e à leitura de letras, 

sílabas, palavras, por meio da reescrita e reprodução de textos. Os 
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procedimentos indicados aparecem como meras técnicas desprovidas de uma 

análise crítica de sua função. 

 
Elementos analíticos do Plano de Ensino 

 Alfabetização (Turma Y) - Disc iplina: Artes 
 

Conteúdo Situação Didática 

 

Páscoa; Dia do Livro; 

Descobrimento do Brasil; Dia 

das Mães; Festas Juninas; Dia 

do Preso; Dia dos Pais; Dia do 

Estudante; Semana do Folclore; 

Independência do Brasil; Dia da 

Criança; Dia do Professor; 

Finados; Proclamação da 

República; Natal 

 

 

Reconhecer a Páscoa como o dia em que se 

comemora a ressurreição de Jesus Cristo; 

reconhecer a importância da leitura na vida das 

pessoas; reconhecer os principais fatos relativos ao 

descobrimento do Brasil; Identificar a data do 

Descobrimento do Brasil; reconhecer a importância 

da mãe em nossa vida; identificar as datas 

comemorativas das festas juninas; participar dos 

festejos juninos promovidos pela escola. 

 

Os conteúdos de Artes limitam-se às datas comemorativas, 

convencionalmente vivenciadas nas escolas, em geral. À Arte é atribuído o 

significado de “festa”.  
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Elementos analíticos do Plano de Ensino 
1ª Série – Ensino Fundamental  -  Disc iplina: Matemática 

 
Conteúdo Situação Didática 

 

Números Naturais; Sistema de Numeração 

Decimal; Números Pares e Ímpares; 

Numeração Ordinal; Sistema de Numeração 

Romana; Sistema Monetário; Operações com 

números naturais; adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Medidas de Tempo. 

 

Utilização de material concreto; 

Jogos; Uso do quadro de valores; 

Atividades em dupla; Uso de sucata; 

Uso do Material Dourado; Realização 

de atividades utilizando o calendário; 

Exercícios de fixação. 

 

  

A partir da leitura que fizemos, observamos que a ênfase é dada ao 

conhecimento dos números e ao desenvolvimento da capacidade dos alunos 

de efetivarem operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Elementos analíticos do Plano de Ensino 
2ª Série – Ensino Fundamental – Disc iplina: Ciências 

 
Conteúdo Situação Didática 

 

A Terra; Os Movimentos da Terra; A 

Superfície da Terra; Os Seres que 

existem na terra; Conhecendo as 

Plantas; As partes de uma Planta; 

Conhecendo os Animais; Animais 

Vertebrados e Invertebrados; Como 

os animais nascem e crescem; A 

Água. 

 

Através de pesquisas em mapas, usando o globo, 

representar a Terra. Conhecer os Movimentos da 

Terra com material concreto. Reconhecer a 

superfície e seus elementos. Identificar os seres e 

seu ciclo vital, reconhecendo os tipos de plantas e 

suas partes. Diferenciar os animais vertebrados e 

invertebrados. Reconhecer os animais e sua 

reprodução. Saber a importância da água. 
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 Os conteúdos dessa disciplina são selecionados em torno de 

alguns aspectos do Planeta Terra, dos seres animais e inanimados, das 

plantas e da água. 

Elementos analíticos do Plano de Ensino 
3ª Série – Ensino Fundamental  -  Disc iplina: História 

 
Conteúdo Situação Didática 

 

Descobrimento do Brasil; 

Primeiros Habitantes do 

Brasil; Capitanias 

Hereditárias; O Governo 

Geral; Inconfidência Mineira; 

Abolição da Escravatura; 

Datas Comemorativas 

 

Identificar os primeiros habitantes, o dia e o ano do 

descobrimento do Brasil; Apontar sua principal 

característica; Saber definir a palavra Capitania 

Hereditária; Apontar o principal criador do Governo 

Geral; Identificar o objetivo da Inconfidência Mineira; 

Descrever sobre a Abolição da Escravatura; Identificar 

as datas comemorativas. 

 

A proposta limita-se ao estudo dos aspectos factuais, indicados os 

procedimentos para a realização do trabalho. Nesse caso, não é considerado o 

contexto histórico-político dos fatos, em cada época, nem são sugeridas 

situações para uma reflexão crítica das ideologias que permeiam o processo da 

História do Brasil. 
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Elementos analíticos do Plano de Ensino 

4ª Série – Ensino Fundamental  -  Disc iplina: Geografia 
 

Conteúdo Situação Didática 

 

Relevo; Os Meios de Transporte; 

Os Meios de Comunicação; Zona 

Urbana e Zona Rural; Orientação; 

Descobrimento do Brasil; 

Independência do Brasil; 

Movimentos da Terra; Os Planetas. 

 

 

Verificar os agentes responsáveis pelas 

transformações do relevo; Mostrar os Meios de 

Transporte (terrestres, aquáticos e aéreos); 

Mostrar os diversos meios para se comunicar; 

Identificar as características da Zona Urbana e 

da Zona Rural e mostrar as diferenças entre 

elas; Identificar os Pontos Cardeais e os meios 

de orientação; Identificar os fatos relativos; 

Mostrar a Independência como a divisão 

definitiva de Portugal; Identificar os movimentos 

e as causas; Conceituar cada planeta, 

identificando o nome. 

 

Nesse Plano os conteúdos de Geografia aparecem juntos com os de 

História, porque a professora elaborou um único Plano, contemplando as duas 

disciplinas. Os conteúdos e procedimentos acima seguem na mesma direção 

da proposta anteriormente apresentada. 

A partir do exposto, um primeiro aspecto observado é que as 

professoras parecem não ter clareza do conteúdo inerente a cada elemento 

que constitui o Plano de Ensino (Indicadores de Desempenho, Conteúdo, 
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Situação Didática, Critérios de  Avaliação), pois, os enunciados, muitas vezes, 

se confundem. Em vários registros, a Situação Didática refere-se aos objetivos, 

por exemplo.  

É interessante acrescentar que cada elemento só se fará entender na 

relação com os outros que compõem o Plano de Ensino como um todo. Se não 

temos essa clareza tendemos a fragmentar (ver as partes por si mesmas), 

improvisar e empobrecer o processo de construção dos sujeitos. Contudo, é 

preciso perceber na relação entre as partes e o todo, que, em termos didáticos, 

cada elemento do Plano de Ensino tem a sua especificidade.  

Os Planos de Ensino, particularmente, os conteúdos e procedimentos, e 

a  efetivação das proposições dos Planos, através das atividades realizadas 

em sala de aula, caracterizam-se pela transposição das prescrições de livros 

didáticos, independente da composição do grupo de estudo, de suas 

diferenças, desejos, necessidades, dificuldades, potencialidades. Essa situação 

revela o reducionismo do conceito de conteúdo – restringindo-o às 

especificidades das disciplinas – e de procedimentos como meras técnicas 

para a aquisição de conhecimentos. Apesar de as professoras, nos 

depoimentos, durante a entrevista, terem demonstrado preocupação e 

compromisso com o processo educativo junto aos presos/alunos e evidenciado 

a intenção de contribuir com a sua reinserção na sociedade55. 

                                                
55 Ver no Capítulo 3, os itens: Finalidade da escola na prisão e O papel do professor na escola 

na prisão.   
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4.2.2 – Percorrendo o caminho p lanejado: a sala de aula e o “ rito 

professoral”  
 

Durante o período do trabalho de campo, observamos e registramos 

movimentos, atitudes, falas, ações e reações que permeavam o processo 

educativo, na sala de aula. Em meio às observações, percebemos um certo 

“rito professoral”56 caracterizador do processo de ensino. 

Apenas para sistematização da análise, registramos situações do 

caminho percorrido na EJA na PJPS, pretendendo manter a interlocução com 

os outros aspectos até aqui discutidos. 

Utilizamos como critério de escolha das situações observadas, uma aula 

de uma professora com pouco tempo de atuação em educação e outra com 

mais tempo, pretendendo identificar até que ponto o tempo de docência 

favorece ou não o processo de ensino. Dentre os registros de aulas de cada 

professora, elegemos aquela cujo processo de ensino poderia caracterizar a 

prática exercida pelas professoras da EJA e possibilitasse-nos ir identificando 

os objetivos que orientam o trabalho na PJPS. 

O processo educativo escolar vai se construindo/expressando, revelando 

determinadas concepções implícitas/explícitas às ações e inter-relações dos 

sujeitos pedagógicos. Focando nosso olhar na dinâmica de sala de aula, 

atentamos para as condições e desafios que emergem e/ou são impostos à 

                                                
56 Rito professoral – identificado nessa investigação, como etapas de uma aula: oração, tarefa 
de classe, intervalo, correção da tarefa, visto no caderno, encerramento da aula. 
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prática docente. São, pois, de exemplos da efetivação do ensino, que 

trataremos a seguir. 

Um caminho percorrido... 

Os alunos chegam à sala de aula. A professora (P.4) convida todos para 

fazerem uma oração dizendo: “Vamos, todos de pé pra gente fazer a oração!” 

[rezamos o Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo]. Todos estão dispostos em 

fileiras. Encerrada a oração, todos sentam e a professora começa a “passar a 

tarefa de classe”, no quadro, dizendo: “já estamos no mês de... Aí, todos 

respondem: “Novembro”. Continua escrevendo o cabeçalho da tarefa, 

soletrando 57 “C-a (Ca) r-u (ru)  -a -  r-u (ru): Caruaru; n-o (no) v-e-m (vem) b-r-o 

(bro): novembro”. Segue, dessa maneira, durante todo o tempo, sempre que 

vai escrever.  

Enquanto os alunos copiam o cabeçalho da tarefa, a professora folheia 

um livro didático, retirando dele uma atividade para ser trabalhada com os 

alunos [parece que a escolha estava acontecendo naquele momento]. O 

exercício proposto  é de palavras cruzadas e todas  elas (pipa, bola, ioiô, corda, 

peteca, carrinho, bicicleta) sugerem brincadeiras, jogos infantis. Os alunos se 

inquietam por terem que fazer os quadrados da cruzadinha de acordo com o 

modelo proposto pela professora. [Ela pega o livro didático e mostra para os 

alunos o modelo da cruzadinha que têm que fazer]. Nesse  momento, um aluno 

inquieto, diz: “Professora, do jeito que a senhora fez complicou muito. A gente 
                                                
57 Soletrar – ler, pronunciando, em separado, as letras, juntando-as em sílabas para fazer a 
leitura daquela palavra (BUENO, 1981).  
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não tem cabeça pra isso, não!, principalmente os mais velhos. Eu mesmo já tou 

com 61 anos e não tenho cabeça pra isso, não! Vou fazer do meu jeito!”. E 

todos continuam copiando a tarefa.  

Após terem terminado, a professora pega uma régua e diz: “Agora, 

vamos fazer a leitura,” e segue soletrando, apontando com a régua cada 

sílaba/palavra escrita no quadro. Em determinado momento ela percebe que só 

um aluno está acompanhando a leitura e indaga: “só tem Dionísio58 aqui, é? 

Bora, todo mundo repetindo!”. E, aí, todos repetem como num coral. Outro 

aluno diz: “Tá bom! Agora o recreio”, ao que ela responde: “Não tou nem aí  

com o recreio!”. Continua com a leitura e, após terminá-la, passa outro 

exercício; desta vez é para ligar as palavras da primeira coluna às palavras 

iguais da segunda coluna. Sempre que a professora vai informar aos alunos o 

espaço (entre linhas) que precisarão deixar para responder cada quesito usa 

um X, ou seja, X indica que deverão deixar uma linha, XX indicam que deverão 

deixar duas linhas e, assim, sucessivamente. As palavras das colunas são as 

mesmas da cruzadinha.  

Chega, então, a hora do intervalo. Um aluno, ao sair da sala, diz: “Até 

amanhã,  professora!”. E ela responde: “Até amanhã nada! Até daqui a pouco!”. 

Após o intervalo, a professora procede com a correção do exercício, 

chamando os alunos ao quadro para ligarem as palavras de uma coluna à 

outra. Terminada esta atividade, enquanto um aluno apaga o quadro,  ela retira 

                                                
58 Utilizamos pseudônimo para preservar a identidade do aluno. 
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mais um exercício do livro didático, com o seguinte enunciado: Pinte, no 

quadro, os nomes de frutas começadas com a letra a: abacate, ameixa, amora, 

abacaxi. 

                                       

A   B   A   C   A   X   I 

M  O   L   E   N   G  A 

O   A   M   E   I   X   A 

R   L   I   P   O   R   U 

A   B   A   C   A   T   E 

 

Eles vão fazendo o exercício. Com um certo tempo a professora inicia a 

chamada e vai dizendo: “Fulano de tal [chamando cada aluno pelo nome], 

terminou? [Caso o aluno já tenha terminado, apresenta o caderno para ela “dar 

o visto”, e é liberado]. Após todos apresentarem o exercício respondido, a aula 

foi encerrada.  

Essa seqüência de atividades – oração, tarefa de classe, intervalo, 

correção da tarefa, encerramento da aula – e os tipos de conteúdo e 

procedimento utilizados são caracterizadores do processo de ensino da EJA na 

PJPS. 
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O nosso olhar  reflexivo  em  torno  da  prática  docente,  como  recorte  

da prática pedagógica em sala de aula, explicitada nesse exemplo, requer 

cuidadosamente o uso de uma “lente multifocal”, porque ela é multifacetada; 

vai se configurando mediante as visões, concepções, experiências e posturas 

dos sujeitos envolvidos, no caso, das professoras da EJA na PJPS. 

O trabalho não se dispõe a contemplar todos os aspectos implícitos e 

explícitos das situações aqui apresentadas. Entretanto, evidenciaremos 

aqueles que parecem ser mais pertinentes para o nosso estudo e que mais nos 

chamaram a atenção, como sinalizadores dos objetivos que orientam a prática 

docente.  

Parece-nos que a intencionalidade da mesma se evidencia, também, na 

maneira como estão dispostos os alunos, em virtude de facilitar, ou não, o 

diálogo. Nessa turma, os alunos estão dispostos em fileiras, o que, se 

pressupõe, inibe a comunicação e participação em situações didático-

pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem.  

A aula é iniciada com uma oração, um aspecto que nos parece de pouco 

sentido pela maneira como acontece, pois ela é, apenas, recitada, sem 

nenhuma reflexão. Então, qual o significado deste ato? Logo após, a 

professora inicia o exercício com conteúdos e procedimentos que visam à 

repetição e à memorização do que está sendo trabalhado. Os alunos, por sua 

vez, precisam “assimilar”.  
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Nessa aula, percebemos que não havia nenhuma contextualização59 do 

que estava sendo trabalhado; existia pouco significado dos conteúdos e 

procedimentos utilizados para a vida dos presos/alunos, considerando a 

finalidade da escola na prisão, apresentada nos documentos analisados – já 

discutidos no Capítulo 3 – e na fala das professoras. 

 Há uma infantilização do processo de ensino-aprendizagem. Parece-

nos que o caráter assistencialista60, difundido na maioria dos processos 

educativos junto ao adulto, faz com que a professora apenas transponha de um 

livro didático qualquer, indicado para o trabalho com crianças, as tarefas para o 

aluno/adulto/preso fazer. Na situação observada, a improvisação  também  está  

                                                
59 Contextualização, no sentido atribuído por Souza (2004), significa confrontamento das 
questões políticas, ideológicas, econômicas, sociais, culturais com a realidade dos/as 
alunos/as. Nessa obra, o autor analisa uma possível proposta para a diversidade cultural, 
apresentada por pesquisadores do CIEE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas, 
da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal. No 
interior desse trabalho, Souza comenta a possibilidade de encontrar ou inventar, na prática 
pedagógica, espaços capazes de ressignificar os discursos oficiais da política educativa, de tal 
maneira que permitam processos educativos em outras direcionalidades, que não as que se 
quer impor, a partir dos discursos pedagógicos oficiais. O mesmo processo, comenta Souza, é 
possível com os textos dos discursos, especificamente pedagógicos. Evidencia-se, então, uma 
exigência ou possibilidade [de ressignificação] (grifo nosso) para a prática pedagógica 
denominada de progressista. A recontextualização pedagógica indica que os discursos, os 
textos, para cumprirem sua função educativa, têm que assumir suas dimensões formativas, a 
partir das condições e situações dos educandos, e exige uma competência dos educadores a 
ser desenvolvida tanto na formação inicial quanto contínua para garantir a tarefa de 
recontextualização. No sentido atribuído pela Profª Carlinda Leite, citada por Souza (Ibidem, p. 
111) ‘recontextualizar as mensagens escolares’ significa ‘valorizar o conhecimento e os 
processos de comunicação entre as culturas presentes no espaço escolar’.  
 
60 Assistencialismo no sentido freireano – associado à ação extensionista que envolve, 
“qualquer que seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem, 
de ir até a ‘outra parte do mundo’ considerada inferior, para, à sua maneira, normalizá-la. Para 
fazer mais ou menos semelhante a seu mundo. Daí que, em seu ‘campo associativo’, o termo 
extensão se encontre em relação significativa com transmissão, entrega, doação, messianismo, 
mecanicismo, invasão cultural, manipulação, etc (FREIRE, 1977, p. 22). E o autor argumenta, 
ainda, dizendo que no momento em que os ‘trabalhadores sociais’  definam o seu quefazer 
como assistencialista e, não obstante, digam que este é um quefazer educativo, estará 
cometendo na verdade um equívoco de conseqüências funestas, a não ser que tenham optado 
pela ‘domesticação’ dos homens, no que estarão sendo coerentes e não equivocados” (Ibidem, 
p.44).   
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muito presente  e  o livro didático é considerado o “porto seguro”, tanto quanto 

o foi no planejamento do ensino. Ribeiro (1999, p. 188), comentando a esse 

respeito, fala-nos que  

essa assimilação da educação dos grupos populares à ação 
filantrópica é o arcabouço ideológico que sustenta as 
representações que infantilizam os educandos jovens e 
adultos. E reforçando representações como essas, que podem 
povoar tanto o imaginário dos educadores quanto dos 
educandos, temos no terreno da educação de jovens e adultos 
políticas de Estado que também  concorrem  para  cristalizá-
las.  Ainda que nas últimas décadas tenhamos assistido aos 
esforços de alguns governos municipais e estaduais no sentido 
de consolidar o espaço da educação de jovens e adultos como 
parte integrante do conjunto de políticas educacionais. 

 

Os alunos, em sua maioria, revelaram certa indisposição para o estudo, 

talvez pelo conteúdo e procedimentos utilizados: que sentido [além da 

identificação das palavras] tem para um adulto preso, com o perfil que 

apresentamos antes, pintar nomes de frutas que começam com a letra a?  

A distribuição do tempo curricular61 foi outro elemento que nos 

preocupou, porque o tempo reservado para a EJA das turmas da PJPS é de 

três horas por dia (em apenas quatro dias por semana) e, mesmo assim, nesse 

e em outros casos o intervalo chega a ocupar 35 minutos do tempo. 

Novamente contamos com as contribuições de Santiago (1990, p. 50), ao 

comentar que 

a perda do ’tempo curricular’ vem sendo uma característica da 
escola pública brasileira em seu conjunto. Esta perda se dá de 

                                                
61 Tempo Curricular – situação real onde e quando se concretizam as relações pedagógicas; 
onde e quando se dá o trabalho educador-educando (SANTIAGO, 1990). 
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várias maneiras, com diferentes argumentos e sutilezas. De 
forma coletiva e individual, como justificativa pedagógica ou de 
apoio pedagógico.  

 

Essas sutilezas na perda do tempo curricular, denunciadas por Santiago, 

se expressam, por exemplo, com o desperdício do tempo no início da aula 

[aguardando todos os alunos chegarem à sala de aula]  e,  no final [em virtude 

do horário do jantar], observado nas situações apresentadas. 

Inquieta com a distribuição do tempo curricular remetemo-nos à seguinte 

indagação: Por que são apenas três horas de estudo por dia se os alunos 

permanecem vinte e quatro horas na instituição prisional, sabendo-se, ainda, 

que a ociosidade é uma das principais razões que o preso apresenta para  

freqüentar à escola? Supomos que a distribuição do tempo curricular das 

turmas de EJA, da PJPS, obedece ao modelo das turmas de EJA da escola-

sede, embora na LDB nº 9.394/96 (Art. 37, § 1º) seja reconhecida a autonomia 

dos sistemas de ensino e, provavelmente, da escola, de assegurar 

oportunidades educacionais de acordo com as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida).  

Quanto às relações interpessoais, pareceu-nos respeitosas e muito 

tranqüilas.  

De acordo com as intenções explicitadas anteriormente, apresentaremos 

outra situação/aula. Desta vez de uma professora com mais tempo em 

educação. A intenção dessa trilha é irmos analisando as partes em relação ao 
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todo e podermos compreender a prática docente, situando-a no interior da 

finalidade da educação. 

 

Outro caminho... com o mesmo caminhar 

A professora (P. 6) convida todos os alunos para ficarem em pé e inicia 

a oração “Pai Nosso”. Terminada a reza, todos se sentam, em círculo, e 

aguardam as orientações da professora. Ela  entrega  uma  folha  de  papel  

para cada aluno fazer a tarefa de classe e lhes diz para colarem palavras 

escritas com “s” e “ss”, pesquisando-as em revistas. Um deles pergunta: ”São 

quantas palavras, professora?”. Ela, então, responde: “Seis, oito; depende! 

Nem tanto, nem tão pouco!”. Os alunos começam a recortar palavras e a 

professora mantém-se sentada, no birô. Passados alguns minutos, de repente, 

um aluno cai da cadeira, acometido por um desmaio. Os colegas pegam-no e 

levam-no para a enfermaria. A professora então, pede para esta pesquisadora 

ficar com a turma e vai verificar o estado do aluno. Ao voltar diz: “É crise de 

sistema nervoso. De vez em quando isso acontece”. Senta-se novamente, 

aguardando os alunos terminarem a atividade. 

Enquanto isso, em um determinado momento, a professora pega a 

tarefa de um dos alunos e mostra-nos, dizendo: “É pra escrever palavras com 

“ss”… Olhe essa aqui [estava escrita a palavra - paulistas]. É impressionante! E 
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é porque eles já estudaram esse assunto! Eles vão, vão... mas, parece que 

basta só um problema que eles tenham para esquecer tudo”. 

Os alunos continuam fazendo a tarefa. Um aluno, que estava ao meu 

lado, queixou-se sobre a advogada ter dito que ele não recebera autorização 

para ver a filha. Mostrando-se inconformado com a situação, ele disse que isso 

não poderia continuar e teria que haver uma maneira de ele poder ver a filha. 

Mesmo preocupado com a situação, o aluno fez a tarefa. Colou poucas 

palavras e o restante do tempo ficou com o olhar fixo, concentrado, pensativo 

[pelo menos esta foi a impressão que tivemos]. 

Quando os alunos terminaram a tarefa, a professora escreveu na lousa 

algumas das palavras selecionadas por eles e alertou: “Observem as palavras 

porque nós vamos trabalhar com elas!”. E continuou escrevendo na lousa. 

Quando escreveu a palavra – sociedade – um aluno disse: “É uma palavra 

bonita, mas muito dura!”.  

Após escrever as palavras na lousa, a professora realiza um bingo com 

os alunos utilizando as referidas palavras. [Nesse momento eles mostraram-se 

interessados. Acreditamos que a situação proposta pela professora, vivenciada 

com os alunos, despertou um certo interesse, embora não tenhamos 

identificado possibilidades de internalização do conteúdo que venha a contribuir 

com a (re)construção dos sujeitos presos]. 
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Concluída a tarefa pelos alunos e conferida pela professora, todos foram 

liberados e a aula encerrou. Nesse dia não houve intervalo e os alunos foram 

liberados mais cedo. 

A partir desse exemplo, identificamos algumas situações similares ao 

exemplo anteriormente apresentado. A aula também é iniciada com uma 

oração e nenhuma reflexão é feita; o ritual é mecânico. Embora nessa turma os 

alunos estivessem dispostos em círculo, a comunicação e a participação 

discentes nas situações didático-pedagógicas não é muito freqüente. Gore 

(1994 apud VALONES, 2003, p. 161), ao discutir sobre a disposição dos/as 

alunos/as em sala de aula, diz “que não há nada inerentemente libertador” na 

disposição dos alunos em círculo e “nada inerentemente opressivo em nossas 

tradicionais fileiras de carteiras”. Com base nas proposições dessa autora, 

Valones conclui que:  

distribuídos(as) os(as) alunos(as) no espaço da sala de aula 
em círculo, em filas ou em quaisquer outras posições ou 
agrupamentos, a relação pedagógica pode ser caracterizada 
como libertadora ou repressora de acordo com a postura 
teórico-metodológica dos(as) docentes no encaminhamento da 
prática pedagógica em sala de aula. 

 

Vale dizer, então, que a participação do aluno dependerá mais das 

situações criadas pela professora do que da disposição dele em sala de aula; 

no entanto, algumas disposições dos alunos facilitam, outras dificultam. 

 Logo após a oração, a professora inicia o exercício com conteúdo e 

procedimento que nos parece, tanto quanto a tarefa da outra professora, visa à 
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reprodução e à memorização. Essa é uma maneira de atuar identificada em 

Freire (1987) como “educação bancária”.  

Nessa aula não identificamos uma introdução ao assunto; a professora 

não faz nenhum esclarecimento referente ao objetivo da aula, como, também, 

nenhuma alusão ao aspecto da aula anterior e o conteúdo trabalhado não é 

contextualizado62. Embora reconheçamos a importância da aprendizagem da 

ortografia no processo de aquisição da leitura e da escrita, percebemos pouco 

significado do conteúdo e do procedimento utilizados com os presos/alunos, a 

não ser visando a colaborar com a aquisição da leitura e escrita como 

contribuição à reintegração dos presos à sociedade, sentido esse também 

identificado no exemplo anterior. 

 A distribuição do tempo curricular também nos preocupou, pois, essa 

turma, geralmente, é liberada entorno de 25 a 30 minutos antes do término da 

aula. Foi-nos informado que essa antecipação é em virtude da hora em que o 

jantar é servido aos presos.  

Percebemos que a relação professora/alunos é um tanto quanto 

autoritária: é sempre o aluno quem se dirige à professora, no birô, para 

qualquer esclarecimento. A impressão que tivemos é que a professora assume 

a postura autoritária como meio para manter a “disciplina” em sala de aula e 

como forma de demonstrar que não se deixa inibir com possíveis 

                                                
62 No sentido atribuído por Souza (2004). 
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comportamentos indevidos dos discentes.  Este é outro aspecto que Valones 

(2003) analisa em seu estudo. 

Diante das relações interpessoais observadas, algumas inquietações 

nos remeteram às seguintes indagações: Em que medida a hierarquização 

institucionalizada na escola e na prisão favorece e/ou dificulta a prática 

docente? Como se estabelecem as relações de poder 63 no dia-a-dia em sala 

de aula? E, quais as suas implicações para a prática docente? Embora não 

sejam as relações pedagógicas, nem o poder, o foco da investigação, eis 

algumas questões que surgiram durante o trabalho de campo e que, talvez, 

possam indicar objetos de possíveis pesquisas no interior de Unidades 

Escolares Prisionais. 

Os problemas de doença, a baixa auto-estima, a relação aluno/aluno, 

entre outros, parecem já fazer parte do dia-a-dia da escola/sala de aula; são 

considerados comuns, mesmo sendo identificados como elementos 

complicadores do processo de ensino-aprendizagem. Não percebemos 

iniciativas da coordenação pedagógica nem soubemos de alguma providência 

por parte da gerência e/ou direção da escola-sede que ajudasse as professoras 

a enfrentarem problemas como esses.  

O comentário do aluno sobre a sociedade não foi levado em 

consideração, nem feita qualquer observação, pelo menos naquela aula. 

Consideramos que esse depoimento revela o sentido opressor, excludente, 
                                                
63 Conferir – O Poder Disciplinar na Relação Pedagógica no Cotidiano Escolar (VALONES, 
2003). 
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resistente, atribuído à sociedade por esse aluno e, seria, a nosso ver, um 

conteúdo a ser levado em consideração no processo de planejamento e 

execução da prática docente, pois, possibilitaria uma reflexão crítica dos 

aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos que vão conformando a 

sociedade, possibilitando aos alunos uma leitura crítica que os ajudasse a 

perceber as razões que justificam ou não a sociedade ser “muito dura”.  

Apesar de essa professora ter mais tempo de atuação em educação do 

que a professora do outro exemplo, ela revelou-se inexperiente quanto ao 

trabalho com presos/alunos, inclusive evidenciando que as professoras dali têm 

a necessidade de um processo de formação continuada [o qual tratamos no 

Capítulo 2] que contribua para a atuação docente no âmbito prisional, 

considerando as especificidades inerentes a esse processo.  

Os exemplos apresentados refletem, em linhas gerais, as práticas das 

professoras que trabalham na PJPS. Explicitar situações/exemplos de cada 

turma e professora seria redundante. 

Acreditamos que os conteúdos e procedimentos utilizados no processo 

de ensino são os indicadores que, mais expressivamente, sinalizam a/os 

finalidade/objetivos orientadores do trabalho. Os aspectos que trataremos, a 

seguir, apresentam-se como contribuição à compreensão da prática docente, 

situando-a no interior da finalidade educacional.  
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Conteúdo e procedimento como elementos analíticos da prática docente 

 

Freitas (1995, p. 60) ajuda-nos a olhar criticamente para a prática 

docente a partir de pares dialéticos como objetivos/avaliação e 

conteúdo/método, que podem dar conta da atual forma de organização do 

trabalho pedagógico, afirmando que 

essas categorias estruturam a organização do trabalho 
pedagógico da escola e repassam suas determinações para o 
interior do trabalho pedagógico da sala de aula (didática)... Os 
novos conteúdos/formas da didática não estão, portanto, na 
dependência exclusiva dos objetivos instrucionais 
determinados no nível da matéria ou do professor. Eles 
interagem com a função que a sociedade especifica para a 
escola, mediada pela organização do trabalho pedagógico. 
São, portanto, importantes fatores na aceleração ou no 
emperramento das transformações no interior da sala de aula. 

 
 

O  autor destaca que os objetivos delineados, os conteúdos trabalhados 

e os procedimentos utilizados, entre outros, no processo de ensino, não podem 

limitar-se às especificidades das disciplinas curriculares. É preciso apreender 

as relações mais amplas entre educação e sociedade e perceber a  

transcendência dos interesses ideológicos, políticos, pedagógicos que 

permeiam essas relações. Os aspectos levados em consideração no processo 

de planejamento, execução e avaliação do trabalho do/a professor/a 

evidenciam se o percurso tende-se a manter ou transformar determinada 

realidade. 
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Para efetuarmos o estudo/análise dos conteúdos e procedimentos 

utilizados na EJA na PJPS, recorremos aos Planos de Ensino das turmas de 

Alfabetização e de 1ª à 4ª série e aos registros nos Diários de Classe, por 

serem expressões do pensado (intenções) e do vivido (colocação em prática ou 

não daquelas intenções) no processo de ensino desenvolvido pelas 

professoras. Também contamos com as anotações no diário de campo, nos 

momentos de observação em sala de aula. 

Embora tenhamos nos detido aos conteúdos e procedimentos, 

entendemos o ensino como um “trabalho ‘inteiro’, pois o ato de ensinar, mesmo 

sendo composto por atividades diversas e podendo ser decomposto 

metodologicamente, só pode ser desenvolvido em sua totalidade” (PIMENTA, 

1999, p. 42). Apenas enfatizamos os referidos elementos por razões já 

anunciadas, anteriormente. 

Como professores/as podemos “desenvolver a atividade profissional 

sem nos colocar o sentido profundo das experiências que propomos e 

podemos nos deixar levar pela inércia ou pela tradição” (ZABALA, 1998, p. 28). 

Este entendimento nos remete à necessidade de clareza que o/a professor/a 

precisa ter da significância e das relações (ex)implícitas ao processo de ensino, 

uma vez que a postura docente incidirá na formação discente. Essa situação 

requer, por parte do/a profissional de ensino, discernimento sócio-político-

ideológico-pedagógico para a efetivação de uma práxis transformadora, se 

esse for o objetivo maior do seu trabalho.  
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Com efeito, a prática docente não é vazia. Ela está fundada em 

finalidades amplas, que vão, em última instância, expressando-se no dia-a-dia 

da sala de aula. Essa expressividade vai se configurando, dentre outros 

aspectos, pelo processo de ensino, através do pensar/fazer pedagógico do/a 

professor/a concomitantemente com o do/a aluno/a, revelando a 

direcionalidade imprimida à educação, cujo significado se explicita, 

principalmente, quando buscamos refletir/compreender sobre o que ensinamos 

e o como ensinamos. É claro que a essas questões podemos e devemos 

acrescentar outras, como: Por quê? Para quê? Para quem? Onde? Quando? 

Contudo, às vezes, temos clareza dessas respostas, mas nem sempre 

conseguimos sintonizá-las com aquelas primeiras, descaracterizando a práxis – 

como atividade transformadora. 

Ao tentarmos responder – o que ensinamos? – automaticamente 

pensamos no conteúdo do processo de ensino-aprendizagem; ao 

respondermos: como ensinamos?, surgem, logo, em nossa mente os 

procedimentos64  realizados no estudo de determinado conteúdo. Isso significa 

dizer que, ao conteúdo, corresponde, necessariamente, um procedimento e 

que a materialização do procedimento só é possível por meio do conteúdo. 

Ressaltamos o caráter de interdependência desses elementos, porém, 

compreendemos que essa articulação perpassa todos os aspectos da prática 

                                                
64 Optamos pelo termo “procedimento”, enquanto ato de proceder, originar, provir, prosseguir, 
em lugar do termo “forma”,  pela possibilidade de interpretação deste como estrutura, feição 
exterior, estado (BUENO, 1981). 
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docente. Essa reflexão nos remete a uma outra mais detida sobre conteúdo e 

procedimento enquanto elementos de análise da prática docente.  

O termo conteúdo, no âmbito educacional escolar, ainda carrega um 

sentido disciplinar, cognitivo, muito restrito às especificidades das 

disciplinas/matérias curriculares, transmitidas e/ou construídas, 

primordialmente, por meio de livros didáticos, em cujas propostas estão 

contidos os respectivos procedimentos a serem desenvolvidos. 

Ao pensarmos num processo educacional que considera a construção 

do ser humano, reconhecendo-o como sujeito histórico, crítico, criativo, capaz 

de desenvolver-se em diversas dimensões (interpessoal, social, política 

psicológica, emocional, afetiva, intelectual; numa palavra: cultural),  não  

podemos limitar o ensino à transmissão e/ou construção de conteúdos 

disciplinares, como se os/as alunos/as devessem, apenas, desenvolver sua 

intelectualidade. Isso exige de nós, educadores, uma revisão/ampliação do que 

compreendemos por conteúdo. 

A partir de contribuições de Zabala (1998) e Coll (2000), o conteúdo é 

toda e qualquer construção/apropriação de conhecimento que possibilite o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, atitudes do ser humano, a 

partir de perspectivas sócio-político-histórico-culturais, que valorizem e 

contribuam para a convivência humana.  
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A partir dessa compreensão não há primazia do conteúdo sobre o 

procedimento nem vice-versa, o eixo do processo de ensino é caracterizado 

pela interdependência desses elementos. Essa definição caracteriza o 

conteúdo (que se expressa também pelo procedimento) como ”elo essencial no 

processo de concretização das intenções educativas” (COLL, 2000, p. 13). 

Ao longo da história da educação, críticas foram feitas ao conceito de 

conteúdo com o caráter transmissor, cumulativo de conhecimentos/informações 

restritos às versões factuais, aos conceitos das disciplinas, embora Coll (2000, 

p. 12) destaque que “a tentativa de ensinar conteúdos específicos não é 

intrinsecamente negativa; tudo depende de quais conteúdos se quer ensinar e, 

sobretudo, de como eles são ensinados e como eles são aprendidos”.  

A/O importância/significado atribuído ao conteúdo de ensino tem-se 

referido, basicamente, às especificidades das disciplinas curriculares. Quanto 

aos procedimentos, esses têm sido utilizados apenas como métodos, técnicas, 

estratégias adequadas ao estudo dos conteúdos disciplinares.  

Na transposição dos conteúdos e procedimentos para o interior da sala 

de aula, identificamos que o processo de ensino é centralizado na professora, a 

qual, tendo definido, aprioristicamente, o que ensinar e como ensinar, executa 

o trabalho a partir de suas concepções.  

O caráter reprodutivista do que temos observado na investigação, 

parece expressar o sentido social da educação em Durkheim (1978) como 
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socialização metódica para a constituição do ser social. O teórico admite que o 

fim da educação é constituir o ser social em cada um de nós, a partir de um 

sistema de idéias, sentimentos e hábitos, que exprimem em 
nós, não a nossa individualidade, mas o grupo ou os grupos 
diferentes de que fazemos parte; tais são as crenças religiosas, 
e as práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as 
opiniões coletivas de toda espécie. Seu conjunto forma o ser 
social (DURKHEIM, 1978, p. 41-42). 

 

Nessa visão há uma pré-determinação dos conteúdos a serem 

trabalhados, delineados a partir do modelo societal que, mesmo considerando 

as mudanças no decurso da história,  “faz do homem certo ideal... que é até 

certo ponto, o mesmo para todos os homens” (DURKHEIM, 1978, p. 40). 

Transpondo esse ideário para o trabalho em sala de aula, a subjetividade, os 

interesses e potencialidades individuais não são reconhecidos na abordagem 

do ensino. 

Na perspectiva freireana, abordar o processo de ensino significa 

valorizar a capacidade humana do/a educando/a, sua realidade concreta e 

acreditar que educar é intervir, 

intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou 
mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de 
reprodução da ideologia dominante, quanto o seu 
desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a 
educação só uma ou só a outra dessas idéias. (...) ‘Indiferente’ 
a qualquer dessas hipóteses, a da reprodução da ideologia 
dominante ou a de sua contestação, a educação jamais foi, é 
ou pode ser (FREIRE, 1996, p. 110 -111). 

 



 

 

216 
 
 

 
 

É salientado na fala do autor que um ensino pautado no ponto de vista 

dos interesses dominantes, oculta a lógica que reforça a competição, a 

individualidade, a competência baseada na produtividade, as desigualdades 

travadas nas relações sociais, que vão adquirindo força ao passo em que 

conseguem ancorar suas crenças. Na atual conjuntura, por exemplo, a lógica 

do mercado tem-se sobreposto à humanização do ser humano.  

Por outro lado, o ensino pode favorecer a curiosidade, a inquietação que 

gera outras competências: a de leitura das lutas político-ideológicas que 

configuram determinado modelo de sociedade; a de perceber que os interesses 

neoliberais esperam que a escola prepare os trabalhadores para atender às 

demandas do mercado; a de construir alternativas para o enfrentamento dos 

problemas. 

Do ponto de vista qualitativo do processo de ensino, o ser humano é 

condutor de potencialidades impulsionadoras à construção de conhecimentos 

e, como sujeito, não está isolado, mas está inserido num contexto social, 

cultural, político, econômico, de onde emergem implicações, exigências, em 

determinado tempo/espaço, o que significa dizer da pertinência de considerar 

as suas possibilidades de aprendizagem.  

Assim, é necessário uma constante revisão conceitual do ensino porque, 

como elemento constitutivo da prática pedagógica, vai se configurando em 

meio aos determinantes de cada época. A esse respeito, Veiga (1996,  p. 78) 

nos diz que “a realização de um determinado tipo de ensino, viabilizado por 
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uma determinada abordagem da relação conteúdo-forma, está intimamente 

vinculada às finalidades deste num contexto social mais amplo”. A autora 

contribui, ainda, com reflexões entorno da relação conteúdo-forma 

caracterizando e situando historicamente as abordagens do ensino e as 

circunstâncias históricas nas quais se estabelecem tal relação65 .  

Ao analisarmos os conteúdos e procedimentos propostos tanto nos 

Planos como nas aulas, percebemos que há uma restrição aos conteúdos 

específicos das disciplinas curriculares (conteúdos instrumentais) (SOUZA, 

2004) e os procedimentos têm sido utilizados como estratégias didáticas, 

técnicas, métodos adequados à transmissão dos conteúdos, como se a 

educação se resumisse à transferência de conhecimentos escolares. 

Essa prática revela o conceito de procedimento “como realidade à parte, 

destacada do conteúdo. Daí a tendência a concentrar a atenção sobre a 

melhoria dos procedimentos da técnica pedagógica...” (PINTO, 1997, p. 44).  

A questão do procedimento de ensino requer do/a professor/a uma visão 

crítica, no sentido de compreender  que  

forma e conteúdo são apenas aspectos – distintos, mas unidos 
– de uma mesma realidade, que é o ato educacional como um 
todo, concretamente indivisível e só analiticamente separável 
em partes. Por isso, estão inter-relacionados e se condicionam 
um ao outro. São aspectos e não componentes autônomos 
(PINTO, 1997, p. 45). 

 

                                                
65 Para uma discussão mais ampla da relação conteúdo-forma consultar Veiga (1996), Pinto 
(1997), Candau (1988), entre outros. 
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Está claro, na visão do autor, que o conteúdo, ao dar significância ao 

ensino/educação, requer coerência com os procedimentos. 

Quando   o/a   professor/a   planeja   e   executa  o  ensino  precisa  ter  

um conhecimento próximo dos sujeitos e de suas reais condições para poder 

delinear o - quefazer pedagógico. Cabe ao/à professor/a identificar que 

princípios estão orientando a sua prática  e as prováveis conseqüências para 

o/a aluno/a. O ato de educar/ensinar pressupõe, ademais, uma postura política, 

de modo a tornar impraticável uma pretensa neutralidade “(...) até quando se 

trata de mera reprodução ou de mera transferência de conteúdos” (CALADO, 

2000, p. 18). 

Souza nos diz (2001, p. 169) que o processo educacional [e nele o 

ensino] necessita não só atentar a todas as dimensões do ser humano e de 

sua sociedade, mas, também, realizar-se de acordo com as exigências 

identificadas no contexto histórico-social em que acontece. 

É interessante ressaltar a visão conceitual de conteúdo, em Souza 

(2004). O autor contribui com a prática e a formação docentes, ao defender 

uma pedagogia diagnóstica, judicativa e teleológica, cujo objetivo maior é a 

humanização do ser humano por um processo de ressocialização desse 

sujeito. Partindo desse princípio educativo, reconhece a escola como espaço 

privilegiado para a efetivação de processos de reinvenção e recognição para 

aumentar e consolidar capacidades individuais e coletivas dos sujeitos 

populares (SOUZA, 2004, p. 93). 
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Para a consolidação das capacidades dos sujeitos, Souza defende que a 

realidade sócio-histórico-cultural (contexto) deve constituir-se conteúdo 

substantivo dos processos educativos, tecendo o seguinte comentário:  

penso que só é possível tirar partido da heterogeneidade social 
e cultural para ensinar caso se passe a considerar o contexto 
como conteúdo básico de aprendizagem, se supere a idéia e a 
prática de que apenas os conhecimentos tradicionalmente 
legitimados como de qualidade para os processos de 
escolarização são conteúdos (SOUZA, 2001, p. 124-125). 

 

Uma vez admitida que a finalidade da educação é contribuir para que o 

sujeito interprete, compreenda e explique a realidade, nela intervindo como um 

ser potencial, Souza (2001) compreende como conteúdo básico dos processos 

educativos “a busca de conhecimentos, de valores, atitudes e habilidades, 

numa palavra, de competências que possam ser identificadas como humanas”. 

E admite, ainda, que para os processos educativos se desenvolverem é preciso 

que essa busca/construção de competências seja acompanhada da aquisição 

e domínio, o mais amplo possível, do código alfabético66. 

Em seu estudo, Souza (2001, p. 125) também expressa uma 

compreensão de procedimento, a nosso ver, como conteúdo e maneira para 

trabalhar esse conteúdo, quando afirma que: 

                                                
66 Nesse texto, Souza, referindo-se à ampliação de aquisição e domínio do código alfabético, 
apresenta uma citação de Magda Soares (SOARES, 1998, p. 76-77), em cujo trecho a autora 
reconhece em Paulo Freire “um dos primeiros educadores a realçar esse ‘poder revolucionário’ 
do letramento ao afirmar que ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita 
como um meio de tomar consciência da realidade e de transformá-la. Freire concebe o papel 
do letramento como sendo ou de libertação do homem ou de sua ‘domesticação’ dependendo 
do contexto ideológico em que ocorre, e alerta para a sua natureza inerentemente política, 
defendendo que seu principal objetivo deveria ser o de promover a mudança social”. 
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há que se considerar como conteúdo básico da aprendizagem 
a confrontação dos saberes científicos com os saberes das 
diferentes culturas ou traços culturais presentes à escola e, 
especificamente, às salas de aula, na busca de um novo saber 
capaz de garantir a vida digna e o bem-estar de todos e todas 
numa convivência agradável e prazerosa [grifo nosso]. 

 

Inspirado no pensamento freireano, o autor reconhece a importância do 

diálogo nos processos educativos, para que seja cultivado nas práticas 

pedagógicas, sejam elas escolares ou não. Considera, ainda, que para o 

sujeito compreender, interpretar e explicar a realidade, e a si mesmo, é 

necessário o desenvolvimento de práticas que exijam “a reflexão, o debate, a 

criticidade, o discernimento, a tomada de decisões”, como maneiras de 

“avançar na construção de processos democráticos, inclusive nos espaços 

educativos ao tomá-los como conteúdos de aprendizagem” (SOUZA, 2001, p. 

186). 

Sinteticamente, a proposta pedagógica de Souza (2001, p. 206-210) 

fundada  na concepção de educação freireana, considera:  

- (a) como conteúdos básicos de aprendizagem – a 
compreensão, a interpretação, a explicação da realidade 
natural e cultural;  

- (b)  como  conteúdos  instrumentais,  essenciais  para  a  
aprendizagem – as linguagens verbais (oral e escrita) e não 
verbais, as artísticas, as matemáticas, a problematização, a 
resolução de problemas, o confronto das informações 
científicas com as do senso comum, os quais, 
metodologicamente, favorecem à construção de 
conhecimento;  

- (c) e como conteúdos operativos - os projetos de 
intervenção social, enquanto atuação organizada, a partir 
da compreensão crítica nas situações mais diversificadas. 
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No caso específico da nossa investigação, os conteúdos e 

procedimentos propostos nos Planos de Ensino da EJA, na PJPS, e utilizados 

em sala de aula, mostraram uma transposição mecânica das prescrições de 

livros didáticos (indicados, ou não, para um trabalho com adultos), desprovidos 

da necessária contemplação das situações e condições reais dos 

presos/alunos, no sentido de contribuir com a ressocialização dos sujeitos 

encarcerados. 

Após observarmos os registros nos Planos de Ensino, observamos, 

durante o trabalho em sala de aula, uma sobreposição de objetivos e 

conteúdos, em várias disciplinas, independente da série, como, por exemplo, o 

estudo do alfabeto aparece desde a Alfabetização até a 3ª série do Ensino 

Fundamental, cujos registros estão assinalados no espaço denominado 

Desempenhos Esperados, como objetivos orientadores da prática docente. 

No dia-a-dia da sala de aula, identificamos o esforço de algumas 

professoras de superar a visão de conteúdo, atribuída, apenas, às 

especificidades das disciplinas curriculares e como expressão do caráter 

flexível inerente a qualquer proposta. Nos Diários de Classe, destacamos 

alguns registros dos conteúdos e procedimentos trabalhados em sala de aula, 

reveladores dessa intenção: 

Filme com o título – “Conflito!  (conteúdo) 
Discutir com o grupo sobre o filme passado, que tem o objetivo 
do  diálogo, incentivar a dialogar sobre as coisas que estão 
acontecendo ao nosso redor (procedimento) (P.5). 
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Dia Internacional da Mulher – 8 de março – Dia de Luta e 
Direitos iguais para todos (conteúdo) 
Debate: a figura feminina costuma aparecer em registros 
antigos, documentos e produções literárias como objeto de 
prazer, negociação, adoração etc. (procedimento) (P.3). 

 

Vale salientar que algumas professoras tentam avançar na prática 

docente ao elegerem conteúdos67 que podem contribuir com a construção de 

novos valores e atitudes, utilizando, reciprocamente, procedimentos que 

favoreçam o alcance dos objetivos propostos. Com isso, queremos dizer que 

não é apenas o conteúdo que irá garantir a qualidade do ensino-aprendizagem. 

Concomitantemente, o procedimento utilizado deverá atender à construção do 

conhecimento e/ou ser ele próprio o objeto de conhecimento, porquanto a 

relevância de percebermos a unidade entre os elementos que constituem o 

processo de ensino. 

 

4.2.3 – Avaliando a caminhada 

Com relação a este elemento da prática docente as professoras 

referiram-se, mais detidamente, à avaliação da aprendizagem, apresentando 

diversidade de ordem conceitual e procedimental. Dos depoimentos 

apresentados na entrevista, reunimos aqueles que identificam as práticas mais 

freqüentes, como expressão do processo de avaliação (Quadro 4). 

                                                
67 Noutros registros nos Diários de Classe identificamos os seguintes conteúdos: O dia-a-dia na 
prisão (reflexões a partir do Filme Carandiru); Atividades Econômicas: Pecuária e Agricultura; 
Hábitos de Higiene; Dia da Consciência Negra; Direitos Humanos; Prevenção de Doenças; 
Drogas; Reforma Agrária, entre outros. 
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QUADRO 4 

Critérios e instrumentos avaliativos Freqüência 

Observação do comportamento       1 

Participação em jogos, debates       4 

Interesse na realização das tarefas       4 

Desempenho nos exercícios escritos       6 

Desempenho na leitura       1 

Desempenho na prova       7 

Participação em trabalhos individuais e 

em grupo 

      4 

 

Do que conseguimos analisar nos Planos e nas observações em sala de 

aula, a avaliação é vista como um processo contínuo de observação, testagem 

e controle da aprendizagem. A essas práticas Freitas (1995, p. 145) denomina 

“avaliação formal – que envolvem o uso de instrumentos explícitos de 

avaliação, cujos resultados podem ser examinados objetivamente pelo aluno, à 

luz de um procedimento claro”. O autor apresenta-nos outro conceito de 

avaliação, atribuído às considerações do/a professor/a a respeito do aluno. 

Trata-se da “avaliação informal – como a construção, por parte do professor, de 

juízos gerais sobre o aluno, cujo processo de constituição está encoberto e é 

aparentemente assistemático”.  
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Tomamos como exemplo da avaliação informal o depoimento da 

professora, cuja aula apresentamos no segundo exemplo da discussão sobre o 

“rito professoral”. Ao fazer um comentário sobre a atividade do aluno, a 

professora disse: “É pra escrever palavras com “ss”. Olhe, essa aqui [estava 

escrita a palavra paulistas]; é impressionante. E é porque eles já estudaram 

esse assunto! Eles vão, vão... mas, parece que basta só um problema que eles 

tenham para esquecer tudo”. Quando a professora comenta o “erro” da 

atividade, parece-nos não estar considerando apenas a ortografia, mas as 

conseqüências que o encarceramento pode provocar no processo de 

escolarização. Compreendemos, também, que o sentido da avaliação informal 

atribuído por Freitas, poderá subsidiar a avaliação da própria prática docente, 

porque, ao tempo em que a professora vai considerando outros aspectos, não 

somente o de aquisição dos conteúdos curriculares, na aprendizagem do 

aluno, vai podendo revisar a sua prática e imprimir-lhe outra direção ou não. 

Ao referirem-se à avaliação, nos Planos, bem como ao praticarem em 

sala de aula, as proposições avaliativas são, geralmente, em torno dos 

seguintes critérios: “Verificar se o aluno identifica...”; “confirmar se os alunos...”; 

“mostrar a importância...”; “reconhecer e classificar corretamente...”; 

“determinar os tipos...”; “definir as palavras...” (P. 1). [grifos nossos]. 

Esses critérios avaliativos são reafirmados nas falas de algumas 

professoras quando expressam a compreensão que têm de avaliação, e 
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relatam os procedimentos avaliativos que utilizam, como mostram os 

depoimentos a seguir: 

“... eu   faço  mensalmente. Faço avaliação por escrito, não é? das 

letras, das vogais, das consoantes, do alfabeto, do nome, mesmo 

não conhecendo  todas  as  letras, e  daí...  separação  de  sílabas, 

ditado..”. (P. 3). 

“...a gente sempre trabalha com duas ou três avaliações pra dá uma 

nota (P. 2)”. 

“...primeiro, a gente avalia pela participação, pelas tarefas que eles 

fazem e sempre a gente faz avaliação mesmo. A prova, tem uma 

semana que a gente  tira do calendário e faz as provas (P. 1). 

No terceiro depoimento é revelada a reserva de uma semana para a 

realização das provas. Mais uma vez há desperdício do tempo curricular, 

porque nos dias marcados para fazer prova, não se faz outra atividade. Ao 

término da prova os alunos são liberados.  

Noutras observações, identificamos critérios avaliativos voltados para 

possibilitar o desenvolvimento da capacidade crítica, reflexiva dos sujeitos, 

como: “debater sobre...”; “levantamento de perguntas...”; “fazer observações  

orais e escritas...” (P. 5). [grifos nossos]. 
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Essa também é a compreensão de outra professora que, ao comentar 

sobre a avaliação, nos disse: 

“...no primeiro semestre eu coloquei [referindo-se às notas] a do  

exercício  de aplicação  que  é  a  prova. Eu  não  gosto  de  prova. 

Exercício de verificação, exercício de caderno e a participação em 

sala de aula, com trabalhos, debates, é  isso!” (P.6).  

Com relação à avaliação da prática docente, percebemos que os 

encontros para essa finalidade restringem-se aos momentos nos quais as 

professoras conversam com a coordenadora e/ou entre si, em busca de 

alternativas para enfrentarem problemas, tais, como: elaboração de provas, 

dificuldades quanto aos conteúdos a serem trabalhados, falta de recursos 

didáticos, relações interpessoais, bem como quanto às dificuldades de 

aprendizagem de alguns alunos, baixa auto-estima de outros, número de faltas, 

desinteresse dos alunos para o estudo, entre outros.  

Mas, em alguns depoimentos pudemos observar, também, que as 

professoras avaliam a prática docente ao comentarem sobre as situações em 

sala de aula, sobre as capacitações, e quando se reúnem para preparar 

alguma data comemorativa, palestra, concurso de redação, de poesias, entre 

outros. Acreditamos que, ao assumirem determinada postura diante das 

questões tratadas, estão, ao mesmo tempo, planejando e procedendo com a 

avaliação. Os relatos que seguem corroboram o exposto: 
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“...a gente se reúne… Se reúne, debate textos… A gente debate os 

conteúdos que vão ser trabalhados “ (P. 4). 

“… Nós temos uma relação aberta... Então, uma sempre tenta ajudar 

a outra. Às vezes tem determinadas situações que a gente pede 

uma forcinha, como é que faço se acontecer isso ou aquilo, não é?” 

(P. 2). 

“...a gente sempre conversa... Procura ver o lado dos conteúdos, se 

estão corretos ou não, se a gente deu alguma coisa que não foi 

certo...” (P. 1). 

Em geral, não há um acompanhamento/avaliação sistematizado do 

processo de ensino, nem como prática da coordenadora nem das professoras. 

Frente aos aspectos e situações analisados até aqui, pretendemos 

evidenciar alguns desafios (im)postos ao trabalho da EJA na PJPS, para 

melhor percebermos o entorno de uma prática no âmbito prisional. 

 

Limites da Educação de Jovens e Adultos na PJPS 

Nos momentos de observação em sala de aula, presenciamos várias 

situações desafiadoras para um processo de EJA, conseqüentemente, para a 

prática docente. Para um maior esclarecimento dessa questão, agrupamos os 

limites apontados em quatro ítens, assim distribuídos: (1) Estrutura e 
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Funcionamento da EJA; (2) Âmbito Prisional; (3) Processo de Ensino; (4) 

Outros limites68. Pretendemos tecer comentários acerca de alguns elementos 

limitadores, sem nos determos profundamente, mas intencionando trazer à 

tona complicadores/limites que dificultam o trabalho das professoras na EJA, 

na PJPS. 

 

Da Estrutura e Funcionamento da EJA 

Quanto aos limites inerentes à organização e efetivação do trabalho da 

EJA, os que mais se evidenciaram referem-se à quantidade de alunos por 

série; à falta de recursos financeiros e materiais; ausência de profissionais 

qualificados para apoio pedagógico às professoras; cobranças de uma prática 

docente competente, que atenda às necessidades dos presos/alunos, sem 

levar em consideração o despreparo das professoras; falta de capacitação 

docente sobre a EJA, em especial, no âmbito prisional;  falta de critérios e  

preparação prévia, por parte dos órgãos estaduais competentes, para 

contratação de professores/as para trabalharem em Unidades Escolares 

Prisionais. 

Destacou-se, nesse ítem, a falta de preparação docente para trabalhar 

com a EJA, em particular, na penitenciária. Esse despreparo, proveniente da 

formação inicial e da ausência de uma formação continuada que favoreça o 

                                                
68 Agrupamos nesse item os aspectos que, pela variedade temática, não pudemos reunir nos 
outros itens. 
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trabalho em sala de aula, foi destacado e já comentado por nós, anteriormente, 

no Capítulo 2, ao apresentarmos o perfil  das professoras. 

Um dos fatores mais solicitados foi o apoio/acompanhamento de 

um/uma profissional qualificado/a para atuar junto às professoras 

desenvolvendo estudos temáticos, realizando reflexões teórico-metodológicas 

acerca do processo de ensino-aprendizagem com adultos, uma vez que elas se 

sentem despreparadas para trabalhar com os presos/alunos. Também foi 

ressaltada, pelas professoras, a falta de capacitações sobre a EJA, para todas 

as professoras, que considerem as singularidades de uma instituição prisional. 

É o que nos mostram os depoimentos: 

“Eu acho que deveria ter pessoas com conhecimento do sistema, 

porque é outra realidade, entendeu? Trabalhar a escola, o Sistema 

Educacional... Deveria ser baseado na realidade do sistema 

carcerário (P. 3). 

“Tenho muitas dificuldades, porque sempre antes do início das aulas 

a gente participa de reuniões lá [referindo-se à escola-sede] mas, é 

mais voltado para a escola de lá, ensino fundamental e médio. 

Nessas reuniões, a gente participa, sendo que não é para a 

educação de jovens e adultos (P. 1).  
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Do Âmbito Prisional 

O   âmbito   da   instituição   prisional,   por   si   mesmo,  é   inibidor.  

Como conseqüência para um processo educativo no interior da prisão, foram 

observados os seguintes aspectos: sentimento de medo na convivência com os 

presos/alunos; superlotação da população carcerária geral; número acrescido 

de presos reincidentes; posturas inquietas de alunos, provenientes do 

encarceramento; baixa auto-estima da maioria dos alunos; implicações diretas 

de normas do Regimento Interno da PJPS, para o trabalho escolar; rivalidade 

entre alunos; característica de fechamento da penitenciária. 

Quanto às questões mais apontadas, referentes ao âmbito da 

penitenciária, a baixa auto-estima dos alunos foi citada como um dos aspectos 

que merece uma atenção, inclusive, no processo de formação continuada das 

professoras para ajudá-las a enfrentarem esse desafio. Outro aspecto 

destacado é o quantitativo de presos e o alto índice de reincidentes, como 

afirma uma professora, ao dizer que: 

“...a gente confia, mas não sabe o que pode acontecer, porque a 

cada dia as coisas se modificam. Os que põem confiança maior são 

os idosos, e eles estão saindo, não é? Eu fiquei impressionada com 

o número de presos que nem foram julgados e estão aguardando. 

Tem pessoas aqui aguardando há quatro anos. O número de 

reincidentes é muito grande, e isso preocupa, essa coisa da 

segurança é muito complicado!” (P. 3). 
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Do  Processo de Ensino 

Para a realização do processo de EJA junto aos presos/alunos, os 

aspectos mais evidenciados enquanto complicadores do processo de ensino, 

foram: rotatividade (entrada e saída de alunos); diversidade de estágios de 

conhecimento dos discentes; seleção do conteúdo de ensino; aquisição da 

leitura e escrita (dificuldades de aprendizagem dos alunos; e de ensino das 

professoras).  

A rotatividade de alunos foi observada em várias situações, inclusive, 

tivemos que determinar um prazo/limite para aplicar o questionário junto aos 

alunos, pois, sempre que íamos para sala de aula o quantitativo tinha sido 

alterado em virtude da saída (às vezes por transferência para outra Unidade 

Prisional, outras vezes por terem sido liberados) e chegada de outros presos 

naquela Instituição. Ficávamos a nos perguntar sobre o que pensam as 

professoras diante dessa dificuldade. Num dos momentos de conversa, durante 

o intervalo da aula, uma professora comentou, exclamando “eu acho isso muito 

errado, porque a gente toda vez tem que parar pra começar com aquele aluno 

que está chegando; é muito difícil!” (P. 4).  

Quando a professora diz “tem que parar pra começar”, ela está 

colocando a dificuldade maior com relação à escrita e leitura. Ao estabelecer 

uma seqüência para trabalhar o código alfabético, a professora sente-se com o 

compromisso de reiniciar aquele estudo com os alunos que vão chegando no 

decorrer do período letivo. 
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Além dessa dificuldade, foram pontuados os diferentes estágios de 

conhecimento em que se encontram os discentes. Geralmente, na mesma 

turma, têm alunos que sabem ler e escrever e outros que nem lêem, nem 

escrevem. Precisando lidar com essas diferenças no processo de ensino, uma 

professora admite ter dificuldades, uma vez que precisa lidar e enfrentar essas 

situações, e comenta: “tenho que dividir o grupo, aqueles que sabem ler, uma 

tarefa, e os que não sabem, outra tarefa totalmente diferente” (P. 2). 

Ao destacar a aquisição da leitura e da escrita como desafio do ensino e 

da aprendizagem, outra professora admitiu que: 

“muitas vezes, a gente não sabe como chegar pra eles… se eles vão 

conseguir entender... principalmente nessa parte de ler e escrever, 

que é o mais difícil, porque tem aluno que lê e não escreve, tem 

aluno que escreve e não lê. A gente faz de tudo! (...) pra eles 

conseguirem aprender as letras e formar palavras. É o desafio 

maior” (P. 6). 

Quanto à escolha do conteúdo, já discutimos mais amplamente em 

outros momentos desta investigação, particularmente neste capítulo. Por esse 

motivo, entendemos não ser necessário tecer comentários novamente.  
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Outros limites...  

Além  dos  aspectos  anteriormente apresentados, que   dificultam  e,  às  

vezes,  até,  impedem uma prática docente qualitativa, identificamos outros 

fatores que inibem mais ainda a atuação das professoras na EJA. Eis alguns 

destaques: preconceito por parte da sociedade e colegas de trabalho com 

relação ao/à professor/a que atua no âmbito prisional; tratamento diferenciado 

com professoras contratadas, inclusive, em virtude do tempo de serviço 

(novatas); dificuldades nas relações interpessoais (entre os agentes 

penitenciários – alunos – professoras – coordenadora – gerente regional 

penitenciário).   

Das questões reveladas e observadas, o preconceito e a discriminação 

foram denunciados nos depoimentos das professoras e em comentários de 

alguns/algumas técnicos/as. De um modo geral, as professoras se percebem 

diante do preconceito dos colegas de trabalho por exercerem a docência numa 

penitenciária. Esse sentimento nos foi revelado através da entrevista, 

registrado nas falas que denunciaram o seguinte: 

“…é como se existisse uma diferença entre os professores das 

outras escolas e os professores daqui. É como se a gente fosse 

discriminada do mesmo jeito que os presos; como se a gente tivesse 

apoiando uma coisa errada, não é? porque a gente ensina aos 

marginais. Então, é como se a gente tivesse apoiando um lado 

errado da sociedade” (P. 6). 
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“... quando eles vão falar [referindo-se ao pessoal da escola-sede], 

aí, eles falam: ‘as meninas do presídio’, sempre com aquela coisa, 

como se a gente fosse excluída” (P. 2). 

“… há uma separação, há uma discriminação por parte da 

população. Quando a gente diz, é como se nós fôssemos amigos do 

lixo, do bandido e tivéssemos envolvida; eu acho isso. Ficam 

perguntando: ‘você tem coragem? Misericórdia!’. É como se fosse 

um bicho, não é? A gente percebe muito isso, até nos olhares, 

porque não se encontram professores em penitenciária, não é?” (P. 

3). 

Contudo, outra professora reconhece que há pessoas que pensam 

diferente, comentando que “geralmente, há exclusão, não é? Mas, nem em 

todo canto. Tem a exclusão e tem o acolhimento!” (P. 4). Identificamos, ainda, 

outro tipo de discriminação que transcende o âmbito prisional, ao ouvirmos 

uma professora dizer que “existe discriminação por conta de ser contratada, e 

ter pouco tempo de serviço” (P. 5). A professora estava referindo-se ao vínculo 

de contrato com o Estado (Contrato Temporário), inclusive, comentando sobre 

a baixa remuneração e sobre certos privilégios para professoras com mais 

tempo de serviço na penitenciária. 

Durante a pesquisa, fomos percorrendo os caminhos, baseando-nos nos 

objetivos delineados como orientadores da investigação, pois tínhamos como  

alvo principal compreender a prática docente da EJA na PJPS, situando-a no 
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interior da finalidade da educação. Para tanto, observamos e analisamos o 

processo de ensino realizado pelas professoras, em sala de aula, procurando 

entender as condições, limites e possibilidades de uma ação educativa com 

presos/alunos, efetivada, predominantemente, pela prática docente. 

Como a prática é exercida na EJA, procuramos melhor entender o 

conceito que atualmente orienta a educação com pessoas jovens e adultas. Em 

seguida, nos debruçamos, mesmo que brevemente, para situar o Sistema 

Penitenciário nacional e local, a fim de melhor percebermos os elementos 

característicos do âmbito prisional, como entorno configurador da ação 

educativa escolar na prisão.  

Orientando nosso estudo, contamos com as contribuições de vários 

teóricos, sobretudo de Freire e Durkheim, cujas teorias evidenciaram-se no 

pensar/fazer da prática docente, bem como nos documentos elaborados pela 

SEC e SDS  para orientar os processos de escolarização dos presos. 

Considerando todas as limitações desta pesquisa, esperamos poder 

contribuir, de alguma maneira, para a dinamização da Educação de Jovens e 

Adultos no âmbito prisional, particularmente, para a prática docente. 

Tentamos despertar a atenção acerca da educação no interior das 

instituições prisionais e provocar curiosidades passíveis de subsidiar outras 

pesquisas. 
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Sem nenhuma pretensão de concluir o trabalho, apresentaremos, a 

seguir, as nossas considerações (in)conclusivas. Pretendemos anunciar a 

compreensão que nos foi possível elaborar da prática docente na EJA, na 

PJPS, situando-a no interior da finalidade da educação, expressa através do 

pensar/fazer das professoras em sala de aula, nos depoimentos, nas 

observações que fizemos no trabalho de campo, nos documentos da SEC e 

SDS e nos Planos de Ensino e Diários de Classe, utilizados pelas professoras 

como orientadores do processo de ensino.  



 

 

 
 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS 

A PRÁTICA DOCENTE DA EJA NA PJPS SITUADA NO INTERIOR DA 
FINALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

A pesquisa buscou compreender a prática docente da EJA na PJPS 

situando-a no interior da finalidade da educação. Debruçamo-nos no 

estudo/análise para desenvolver um trabalho que contribuísse com o processo 

educacional escolar no âmbito da prisão e, em especial, com o trabalho das 

professoras que atuam na Educação de Jovens e Adultos, com os presos 

daquela penitenciária. 

Na realização da pesquisa, pautamo-nos na concepção dialética da 

educação freireana, buscando perceber os movimentos, as contradições, as 

relações, reconhecendo a prática docente como expressão de uma totalidade 

concreta – a educação escolar. 

Enquanto processo de ensino, analisamos a prática docente 

desenvolvida na Educação de Jovens e Adultos com presos, pretendendo 

identificar os objetivos que a orientam no interior da finalidade educacional. 
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Uma vez que a prática analisada é efetivada na EJA, percorremos, 

brevemente, a construção histórico-teórica da educação de adultos, para 

evidenciarmos os significados atribuídos a ela no interior da história da 

educação brasileira. No percurso que traçamos, mostramos que é, 

principalmente, através da legislação que os interesses político-ideológicos são 

explicitados, orientando e determinando a finalidade e os rumos educacionais 

dos processos educativos junto aos adultos. Do reconhecimento da educação 

de adultos como apropriação do sistema de código alfabético, como fator 

político de organização da sociedade à compreensão como construção da 

humanização do ser humano, um  longo caminho foi percorrido e interrompido, 

com o golpe de 1964, mas que se retoma, posteriormente, quase que 

clandestinamente, nos primeiros momentos, e hoje, explicitamente. 

Mostramos que, a partir das exigências internacionais, foi retomado o 

problema do analfabetismo. Novas iniciativas foram adotadas, como a criação 

do MOBRAL e, em seguida, da Fundação EDUCAR, que pouco prosperaram, 

uma vez que a preocupação era centrada na redução do número de 

analfabetos e não na qualidade do processo educacional, no sentido de 

favorecer a construção do HUMANO do ser humano, enquanto um ser social, 

crítico, histórico. 

Com a realização da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

em 1990, cuja prioridade foi atender às necessidades básicas de aprendizagem 

de crianças, jovens e adultos, ergue-se, novamente, o debate educacional no 
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Brasil, e nele, a educação de adultos. Frente a tal objetivo, desenvolveu-se um 

processo em busca do reconhecimento da educação de adultos enquanto 

modalidade de ensino. Contudo, com a publicação da Lei nº 9.394/96, apesar 

desse reconhecimento, o conceito de educação de adultos restringiu-se à 

escolarização. Essa concepção distancia-se da atribuída à educação de 

adultos durante a realização da V CONFINTEA, na qual foi evidenciada a 

necessidade do adulto desenvolver suas habilidades, enriquecer seus 

conhecimentos, com vistas à satisfação de suas necessidades e as da 

sociedade na qual está inserido. 

No caso do Brasil, a educação de adultos é enfatizada enquanto 

modalidade de ensino (EJA), limitada ao processo de escolarização. Esse 

conceito passa a ser admitido na elaboração de outros documentos 

orientadores do processo educacional, como o Plano Decenal de Educação 

para Todos do Brasil, Plano Nacional de Educação, bem como Pareceres, 

Resoluções e Propostas Curriculares para o trabalho com os jovens e adultos. 

Tendo como objetivo da investigação compreender a prática docente da 

EJA no interior de uma penitenciária, fez-se necessário um conhecimento mais 

próximo do Sistema Penitenciário, enquanto cenário da investigação, para 

percebermos o entorno que vai configurando o processo de ensino na escola 

da prisão. Nesse contexto a visão que se tem do preso é associada à de 

criminoso e a penitenciária é considerada uma instituição opressora, violenta. 
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Referendada em Becker, discutimos alguns tipos de desvio. O autor 

analisa alguns comportamentos considerados desviantes, inclusive aquele 

identificado como desviante/marginal. Vimos que o termo marginal é associado 

ao de assassino, que caracteriza, de maneira generalizada, os que se 

encontram nas Unidades Prisionais, o que significa dizer que a sociedade, a 

priori, tem uma visão unidimensional do preso, independente das razões que o 

conduziram à situação de encarcerado.  

Com características de fechamento, a penitenciária é identificada por 

Goffman como Instituição Total e, por isso, impõe mudanças de 

comportamento nas relações interpessoais. Há, inclusive, o que o autor 

denomina de “mortificação do eu”, quando o preso, dentre outras situações, ao 

ser admitido na instituição penitenciária, perde sua identidade, passando a ser 

mais um, em termos quantitativos, da população carcerária.  

Associada à mudança de atitudes do preso, no interior da prisão, está a 

vigilância e a disciplinação dos movimentos, do tempo e do espaço, discutidos 

por Foucault (1989). Essa disciplina e observação constantes dos presos 

estendem-se à sala de aula, configurando-se na relação professora/alunos .  

Nesse universo penitenciário não são reconhecidas as diversidades 

existenciais dos sujeitos. São impostos mecanismos castradores, inibidores 

dos crescimentos pessoal e profissional dos encarcerados. No entanto, afirma-

se que um dos objetivos da execução penal é propiciar condições 

favorecedoras à reintegração dos presos à sociedade. Dentre os objetivos, a 
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assistência educacional, entendida como instrução escolar, é reconhecida 

como direito e oferecida aos encarcerados.  

Na Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, a população 

discente das turmas de Alfabetização e de 1ª à 4ª série tem idades que variam 

entre 18 e 67 anos. Os presos/alunos são, na maioria, pobres, negros, 

analfabetos ou semi-alfabetizados. Mais de um terço dos presos/alunos são 

profissionais da agricultura e da construção civil. Procuraram a escola com o 

objetivo principal de evitar a ociosidade, além do desejo marcante de aprender 

a ler e escrever. Mais da metade desses alunos aguardam julgamento. 

Daqueles que foram sentenciados, 50% cumprirão a pena dentro de um 

período de dez anos. A reincidência atual é de 42,40% dos presos/alunos. 

Para um trabalho educacional escolar junto a esses alunos estão as 

professoras, cujo perfil não dispõe de uma base teórico-metodológica para 

atuar na EJA, nem com adultos/presos. Também não dispõem de uma 

formação continuada específica, nem de profissionais qualificados que as 

ajudem a planejar, acompanhar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem 

como um todo, nem a prática docente, em particular. 

As Unidades Escolares Prisionais contam com o Regimento Escolar já 

como orientação legal para a organização e funcionamento do processo 

educativo. Em nível estadual, as Unidades Escolares dispõem também do 

Manual de Atendimento ao Reeducando. Além desses documentos, a 
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educação escolar na PJPS conta com o Projeto Político Pedagógico da 

Gerência Regional II, sob a qual é jurisdicionada. 

Entretanto, não são os objetivos contidos nesses documentos que 

orientam o trabalho das professoras, cujos olhares, enquanto protagonistas do 

processo educacional, não são reconhecidos na preparação de documentos 

orientadores da educação escolar. As professoras, além de não terem sido 

convidadas para participarem da elaboração dos documentos, desconhecem 

as orientações neles contidas, com exceção do Regimento Escolar, tendo em 

vista que nenhuma instância trabalhou-os junto com elas e nem mesmo foram 

disponibilizados para elas.  

Em linhas gerais, a finalidade da escola na prisão busca propiciar aos 

presos/alunos o desenvolvimento da consciência crítica, favorável ao exercício 

da cidadania e ao desempenho profissional, referenciada na concepção de 

educação  freireana. Uma das intenções estabelecidas nos documentos é a 

ressocialização e reintegração dos sujeitos presos à sociedade. 

Contraditoriamente, não é essa a direção imprimida ao processo escolar pelo 

trabalho das professoras. A prática docente exercida é repetitiva; tem como 

guia o livro didático, indicado ou não para a EJA. Esse aspecto fez-nos 

identificar a prática docente na PJPS enquanto uma prática com característica 

reprodutivista, uma vez que reproduz a ideologia subjacente ao livro didático 

através dos conteúdos e procedimentos utilizados, sem levar em consideração 

as reais necessidades e interesses dos presos/alunos. Falta-lhe uma 
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fundamentação que possibilite desenvolver a criticidade e a ressocialização do 

preso/aluno.  

Identificadas as perspectivas educacionais de Freire (1987) e Durkheim 

(1978), no percurso epistemológico que fomos traçando, refletimos, 

criticamente, a concepção educacional nos dois teóricos, a fim de melhor 

situarmos a prática docente no interior da finalidade da educação. 

Na perspectiva de Durkheim compete à educação/professor(a) formar o 

ser social, ou seja, preparar o indivíduo com base nas necessidades do modelo 

societal vigente. A referência para o processo educacional é a realidade 

objetiva, historicizada. Nessa concepção a educação é voltada para a criança. 

O adulto não é considerado como ser em construção, nem a subjetividade 

reconhecida. O/A homem/mulher que a educação tem que formar é 

aquele/aquela que a sociedade precisa e o meio específico (profissão) ao qual 

se destina a sociedade. 

Na visão freireana o ponto de partida do processo educacional é o 

reconhecimento da inconclusão do sujeito e o objetivo maior é a construção da 

humanização do ser humano. A problematização é o meio de observação e 

abordagem da realidade, cujo processo dar-se-á pela dialogicidade, porque 

“seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à 

procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas” (FREIRE, 19966, p. 

153). O ponto de chegada é a ação interventiva, pela qual o sujeito, ao 

transformar a sua realidade, se transforma. 
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Contando com tais contribuições teóricas, pudemos observar que a base 

do pensar educacional das professoras, enquanto intenção, desejo de 

realização de um processo de ensino transformador, é referenciado pelo 

ideário de Freire. Essas observações foram confirmadas nos depoimentos, 

adquiridos na entrevista, quando perguntamos sobre a finalidade da escola na 

prisão. O papel que as docentes e técnicos/as atribuíram-lhe deu-nos a 

entender que compete a ela (a escola) criar situações que contribuam para a 

reintegração dos presos/alunos à sociedade. Há, ainda, a intenção de 

favorecer as relações interpessoais, de ampliar as visões, de contribuir com a 

formação de novos valores como elementos que propiciarão o retorno desses 

sujeitos ao convívio em sociedade. 

Na leitura/estudo dos documentos da SEC e SDS identificamos um 

conceito de ressocialização no sentido de colaborar com o retorno do 

preso/aluno ao convívio em sociedade, o que não significa dizer que essa 

reintegração tenha sido promovida pela recognição e reinvenção que 

conformam a ressocialização enquanto colocação do sujeito histórico-

epistêmico individual ou social em polêmica com sua cultura, com suas 

experiências anteriores (SOUZA, 2004). 

 Por outro lado, as situações vivenciadas no planejamento, na execução 

e avaliação do trabalho em sala de aula, dão outro rumo ao processo 

educacional escolar, encaminhado, principalmente, pela prática docente. 
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Periodicamente, no início de cada semestre letivo, é realizado o 

planejamento, mas, sem uma reflexão crítica da relação entre educação, 

escola e sociedade e, ainda, desprovido da compreensão do comprometimento 

sócio-político do papel do/a professor/a. 

Identificamos nele uma prática que reproduz os preceitos do livro 

didático, por meio de atitudes acríticas, sem uma fundamentação sócio-

filosófica, político-pedagógica que oriente o planejamento das atividades 

educacionais a serem desenvolvidas no interior da sala de aula. Os conteúdos 

escolhidos restringem-se a uma caricatura das disciplinas curriculares e os 

procedimentos são apontados como meras técnicas para o estudo desses 

conteúdos.  

Observamos que, por meio da prática docente, as professoras 

evidenciam suas axiologias que, por sua vez, vão orientando o trabalho com os 

presos/alunos. Didaticamente, a visão da organização e efetivação do ensino 

aproximam-se mais de uma visão instrumental da Didática como um conjunto 

de técnicas, desvinculadas das necessidades discentes, da realidade social e 

dos fins educacionais voltados para um trabalho no interior de uma 

penitenciária. Por essas razões, destacamos a relevância da reflexão da e na 

prática docente. 

Percebemos que o tempo de atuação que as professoras têm como 

docente não faz muita diferença na execução do trabalho em sala de aula, pois 

o “rito professoral” e os tipos de tarefas estão voltados para a memorização e 
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assimilação dos conteúdos específicos das disciplinas curriculares, por parte 

dos alunos.  

No estudo/análise apresentamos a proposta pedagógica de Souza 

(2001), baseada na concepção de educação freireana, a qual considera, como 

conteúdos básicos (educativos) da aprendizagem, a compreensão, a 

interpretação e a explicação da realidade natural e cultural; como conteúdos 

instrumentais, reconhece  as linguagens verbais (oral e escrita) e não verbais, 

(as artísticas, a matemática), a problematização, a resolução de problemas e o 

confronto das informações científicas com as do senso comum; finalmente, 

como conteúdos operativos, entende o autor,  a elaboração de projetos de 

intervenção social a partir da compreensão e expressão dos conteúdos 

estudados. 

Quanto à avaliação, as professoras referiram-se mais especificamente à 

aprendizagem dos alunos, embora tenham feito alusão à prática docente em 

outros momentos da entrevista. Dos procedimentos avaliativos, enfatizaram, 

como instrumentos e critérios considerados na avaliação da aprendizagem, a 

participação dos alunos nas atividades individuais e em grupo, o desempenho 

nos exercícios escritos e nas provas, cuja realização acontece em quase todas 

as turmas num período de uma semana reservada, exclusivamente, para esse 

fim. 

Entendemos que as situações vividas são provenientes, entre outros 

aspectos, da ausência de formação de professores atenta às necessidades 
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básicas de uma prática docente na EJA; do tímido apoio dos órgãos públicos 

responsáveis pela educação escolar no âmbito prisional, representados 

pelos/as técnicos/as da SEC e SDS; da inexperiência dos diretores da escola-

sede e da falta de preparação da coordenadora que acompanha o trabalho das 

professoras na PJPS, ocasionando determinadas práticas utilitárias, limitadas, 

cujos resultados inibem a vivência da práxis.  

Intencionando contribuir com  o trabalho educacional escolar na PJPS e, 

conseqüentemente, com a prática docente, destacamos alguns limites 

observados na organização e funcionamento da EJA na prisão. Para 

apresentá-los, distribuímo-los em quatro tópicos: da Estrutura e Funcionamento 

da EJA; do Âmbito Prisional; do Processo de Ensino; e Outros limites, cujas 

dificuldades observadas impediu-nos de reuni-las nos tópicos anteriores. 

Ao realizarmos a investigação, atentamos para as condições de que 

dispunham as professoras para exercerem a docência. Identificados alguns 

limites, tentamos, também, identificar possibilidades da EJA no interior da 

escola na prisão. 

 

 Poss ibili dades da Educação de Jovens e Adultos na PJPS 

Apesar dos desafios e dificuldades identificados, e no esforço de utili zação de 

uma lente “multifocal” na leitura/análise das situações observadas, apresentamos 

algumas sugestões, sem nenhuma intenção de resolver os problemas apontados, mas 
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com o desejo de contribuir com a prática docente e com o processo educacional da EJA 

na PJPS:uma primeira consideração que fazemos é sobre o reconhecimento da 

relevância da participação das professoras na elaboração de qualquer proposta 

orientadora do processo educacional escolar na prisão, uma vez que elas, enquanto 

protagonistas do processo, dispõem de um conhecimento mais próximo dos problemas, 

dificuldades e possibili dades do ensino, da aprendizagem, numa palavra, da EJA com os 

presos/alunos; 

– a implementação de um processo de formação continuada para, num 

trabalho coletivo – com a participação das professoras, dos diretores e 

da coordenadora escolar, dos/as técnicos/as da SEC e SDS e 

profissionais qualificados – realizar estudos, debates, reflexões críticas 

acerca da educação, da escola, da sociedade, das condições e 

necessidades dos alunos e da prática docente no processo de 

educação dos jovens e adultos encarcerados, e, destarte, poder 

melhor planejar, executar/acompanhar e avaliar o processo escolar e o 

trabalho das professoras. Ressaltamos nesse processo de formação 

continuada a necessidade de revisão/ampliação da dimensão político-

cultural na escolha dos conteúdos e procedimentos, bem como no uso 

do tempo curricular; 

– no processo de formação continuada, estabelecer a integração das 

professoras com os demais profissionais da psicologia, da assistência 

social,  do direito, para, a partir de estudos, traçarem-se objetivos a 
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serem alcançados no processo de ressocialização do preso/aluno, 

conforme a concepção de ressocialização desenvolvida neste estudo 

em lugar daquela concepção conforme aos preceitos do direito;  

– estabelecer e apresentar proposições às Secretaria de Educação e 

Cultura e Secretaria de Defesa Social do Estado, tanto em relação à 

EJA quanto às condições de trabalho e vínculo empregatício das 

professoras, a fim de serem apreciadas e tomadas as devidas 

providências; 

– estabelecer critérios para matrícula dos presos nas séries/turmas 

oferecidas, como possibilidade de desenvolver um  trabalho qualitativo; 

– realizar estudos para apreensão da legislação nacional e estadual, 

que orienta a EJA, buscando, ao mesmo tempo, identificar “brechas” 

como possibilidades de melhoria para o processo escolar na prisão.  

Do que nos foi possível estudar, discutir e analisar no percurso da 

investigação, identificamos que a prática docente da EJA na PJPS apresenta 

características de uma perspectiva reprodutivista de um modelo societal 

explícito/implícito nos livros didáticos. Além de terem os preceitos do livro 

didático como objetivos orientadores da prática, as professoras vão efetivando 

o trabalho em sala de aula com base nas visões que têm de educação e nas 

possibilidades de atuação existentes. Enfrentam os problemas/situações de 

acordo com os saberes elaborados no dia-a-dia, mediante as condições 

profissionais e de trabalho.  
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Esperamos que os estudos, as reflexões e análises realizadas nesta 

pesquisa possam inquietar educadores/as e outros profissionais, assim como 

as autoridades constituídas, ligadas direta ou indiretamente à Educação de 

Jovens e Adultos no âmbito prisional, em especial, na Penitenciária Juiz 

Plácido de Souza. 
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ANEXO  1 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Curso de Mestrado 

Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagóg ica 

 

Pesquisa sobre “ A Prática Docente da Educação de Jovens e Adultos na 

Penitenciária Juiz Plácido d e Souza”  

Mestranda: Maria da Conceição Valença da Silva 

Orientador: Prof. Dr. João Francisco de Souza 

 

QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO PERFIL DOS PRESOS/ALUNOS 

DA PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA/PJPS 

                                           
Data: ............/............../............. 

 
1. Informações Pessoais 
 
    Nome do educando .......................................................................................... 

    Data de Nascimento ............/............/............ Idade: ....................................... 

    Natural de.............................................Estado:................................................. 

    Estado Civil: .................................................. Profissão: .................................. 

    Cor/Raça: .......................................................Religião: .................................... 

    Família : (  ) pai  (  ) mãe  (  ) esposa  (  ) filhos   

    Classe social: (  ) pobre   (  ) média   (  ) rica 

2. Informações sobre a escolarização 

     Já freqüentou a escola?   (    ) Sim     (    ) Não  

     Cursou até que série? ......................................... 

     - Por que parou de freqüentar a escola?   

      (   )  Por falta de interesse próprio 

      (   )  Descuido dos pais 
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      (   )  Para trabalhar 

      (   )  Outro motivo - ......................................................................................                                  

  - Por que voltou a freqüentar a escola? 

      (    ) Para aprender a ler e escrever 

      (    ) Para evitar a ociosidade 

      (    ) Pela remissão de pena 

      (    )Outros....................................................................................................... 

   - O que você espera da escola? 

(    ) Que ajude a arranjar um emprego 

      (    ) Que prepare para um melhor convívio em sociedade 

      (    ) Que ensine a ler e escrever 

      (    ) Outro motivo - .......................................................................................       

3. Situação Prisional 

É reincidente?   (    )  Sim      (    ) Não 

Já foi submetido a julgamento?  (    )  Sim    (    ) Não 

     -Se foi sentenciado: qual a duração da pena 

(    ) Até 10 anos   

(    ) Entre 10 e 20 anos 

(    ) Entre 20 e 30 anos 

(    ) Mais de 30 anos 

    -Quantos anos faltam para concluir a pena?  

(    ) Menos de 5 anos 

(    ) Entre 5 e 10 anos 

(    ) Entre 10 e 20 anos 

(    ) Mais de 20 anos 

 

 

Expressamos nossos agradecimentos 

por suas contribuições a este trabalho de pesquisa 
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ANEXO 2 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Curso de Mestrado 

Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagóg ica 

 

Pesquisa sobre “ A Prática Docente da Educação de Jovens e Adultos na 

Penitenciária Juiz Plácido d e Souza”  

Mestranda: Maria da Conceição Valença da Silva 

Orientador: Prof. Dr. João Francisco de Souza 

 

QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO PERFIL DAS PROFESSORAS 

QUE TRABALHAM NA EJA NA PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA 

EM CARUARU  

                                                                                 

                                                                                  Data:  ........../........./......... 

1. Elementos de Identificação:   

  

    Nome da professora: .................................................................................... 

    Série que leciona: .......................................................Turno: ....................... 

 

2. Formação Profiss ional:  

 

   (   ) Curso  Normal Médio 

   (   ) Curso Superior/completo – Especificar..................................................... 

   (   ) Curso Superior/incompleto – Especificar.................................................. 



 

 

267 
 
 

 
 
- Qual(is) a(s) contribuição(ões) recebida(s)  do(s)  curso(s)  para  realizar o 

trabalho  com pessoas adultas?...................................................................... 

....................................................................................................... 

.......................................................................................................  

 

4. Formação Continuada:  

 

      (   ) Curso de Pós-Graduação -           completo 

                                                                   incompleto 

             Especificar o Curso: ............................................................................. 

      (   ) Outros cursos – Especificar: ................................................................. 

             .............................................................................................................. 

   - Qual(is) a(s)  contribuição(ões)  recebida(s)  do(s)  curso(s)  para   

     realizar o  trabalho com  pessoas adultas? ......................................... 

   .......................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................... 

 

   5. Atuação Docente: 

 

      - Rede de Ensino:    Pública (   )      Privada (   ) 

      - Ensino  (    ) Fundamental  –  Especificar série(s) ou ciclo(s) ...................... 

        ....................................................................................................................... 

        Ensino  (    ) Médio  -  Especificar  série(s).................................................... 

        ....................................................................................................................... 

 

      - Atuou, anteriormente, na educação de pessoas adultas?  

        (    ) Sim       (    ) Não 

      - Caso a resposta seja sim, especificar a(s) série(s), etapa(s)  e/ou ciclo(s)  

        e o(s) curso(s).............................................................................................. 

                  

      - Há quanto tempo exerce a  docência? ........................................................ 
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    - Que tempo de atuação docente você tem em penitenciária?....................... 

    - Já exerceu a docência em penitenciária antes de trabalhar na PJPS?     

      (    ) Sim    (    ) Não    

       No caso da resposta ser afirmativa, informe onde trabalhou:....................... 

       ....................................................................................................................... 

               

5. Vínculo Empregatício: 

      

     (   ) Efetivo                  (   ) Contrato  Temporário               (   ) Estagiário  

 

6. Considerando a sua disposição em colaborar com este trabalho de pesquisa,  

cujos objetivos e procedimentos foram explicitados em nosso primeiro contato, 

solicitamos concessão para a realização de uma entrevista. Caso concorde 

com a entrevista informe os dados abaixo para que possamos entrar em 

contato e proceder com o  trabalho: 

 

(   ) Concedo a entrevista           (   ) Não concedo a entrevista 

 

 

Telefone(s) para contato: ................................................................................ 

Local de preferência para a realização da entrevista: .................................... 

......................................................................................................................... 

Dia(s) disponível(is):........................................................................................ 

Horários(s) preferido(s): .................................................................................. 

 

 

 

Expressamos nossos agradecimentos 

por suas contribuições a este trabalho de pesquisa 
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ANEXO  3 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 
 

 
 

1. Comente sobre os trâmites iniciais para trabalhar na EJA na PJPS. 
 
2. O que você conhece sobre a PJPS? 
 
3. Para você, qual o sentido da escola na prisão? 
 
4. Qual o papel do/a professor/a na escola na prisão? 
 
5. Como acontece o acesso dos presos/alunos à educação escolar na PJPS? 
 
6. Fale sobre seu trabalho em sala de aula, enfatizando o processo de ensino. 

 
7. Que influência o trabalho educacional na EJA na PJPS tem na sua vida 

pessoal e profissional?  
 
8. Que desafios você identifica no trabalho com os presos/alunos, em 

especial, na prática docente? 
 
9. Que expectativas você tem em relação ao trabalho na EJA na prisão? 
 
10. Que sugestões você apresenta para melhoria da prática docente da EJA na 

PJPS? 
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ANEXO  4 
 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM TÉCNICOS/AS DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA  E SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE 

PERNAMBUCO 

 

 

1. Informe sobre a sua função e atribuições. 

2. O que conhece sobre a PJPS? 

3. Que relações se estabelecem entre a Escola-sede, a PJPS, a GERE e a 

SERES? 

4. Como acontece a contratação de professores/as para trabalharem na 

PJPS? 

5. Para você, qual o sentido da escola na prisão? 

6. Como acontece o acesso dos presos/alunos à educação escolar na 

PJPS? 

7. Que conhecimentos você tem sobre os presos/alunos? 

8. Comente sobre a organização e funcionamento da escola na PJPS.  

9. Fale sobre o trabalho das professoras da EJA da PJPS. 

10. Que sugestões você apresenta para melhoria da prática docente da EJA 

na PJPS? 
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ANEXO  5 
 
 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO 

COM OS ALUNOS 

 
 
 
 

Objetivo 

 

 Apresentar os dados obtidos com a aplicação do questionário para 

identificar o perfil do preso/aluno da Educação de Jovens e Adultos da PJPS. 

 

 
 
Organização do Trabalho 

 

- Apresentação do perfil do aluno através de exposição dialogada, com 

a utilização de transparências/retroprojetor, a partir dos seguintes 

aspectos: dados de identificação; escolarização; situação prisional; 

- Consideração das curiosidades, inquietações, sugestões discentes 

como elementos significativos para o processo de ensino.  

 

 

Considerações Finais/Agradecimento 
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ANEXO 6 
 

 
ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO 

COM AS PROFESSORAS 

 
 
 
 
Objetivos 
 

- Informar o estágio em que se encontra a pesquisa; 

- Apresentar/refletir os elementos observados em sala de aula; 

- Esclarecer sobre o tratamento na análise das informações coletadas. 

 

Organização do Trabalho 

 

- Apresentação do estágio em que se encontra a investigação através 

de exposição dialogada, com a utilização de 

transparências/retroprojetor;  

- Evidência dos elementos observados e registrados, em sala de aula, 

durante o trabalho de campo (processo de ensino, relações 

interpessoais, tempo curricular); 

- Reflexão sobre conteúdo e procedimento como elementos analíticos 

do processo de ensino e como indicadores da finalidade/objetivos 

que orientam a prática docente; 

- Esclarecimento sobre o tratamento a ser dado na análise das 

informações coletadas; 

- Consideração das curiosidades, inquietações, sugestões docentes 

como elementos significativos para a investigação.  

 

 

Considerações Finais/Agradecimento 
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ANEXO 7 
 
 

SALAS DE AULA DA EJA NA PJPS 
 

PRIMEIRA SALA 
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SEGUNDA SALA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


