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“... o homem reflete a realidade não 

apenas tal qual ela existe imediatamente, 

mas também como pode e deve ela ser 

para as necessidades sociais dele. 

Voltado desde o início para a satisfação 

de necessidades práticas do homem, o 

conhecimento cria não raro imagens dos 

objetos que não foram observados na 

natureza, mas devem e podem ser 

realizáveis na prática”.  

(Kopnin, 1978, p. 228). 
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RESUMO 

 

Nesse trabalho, procuro discorrer sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

contexto das prisões no Brasil, as condições de trabalho na visão docente, os 

antecedentes históricos, os avanços, a conscientização e os desafios enfrentados 

por essa modalidade. Sabe-se que a realidade do ensino para os privados de 

liberdade é precária, por diversos motivos. A sociedade ainda resiste sobre a 

possibilidade de socializar os educandos inseridos nesse contexto para o seu 

retorno à mesma, com isso os mesmos enfrentam muitos preconceitos e são 

bastante discriminados. A falta de preparo por parte dos professores, gestores e 

agentes penitenciários é um dos fatores de maior relevância. Assim, o objetivo geral 

é conhecer os desafios da escolarização no que se refere ao processo de 

ressocialização. O estudo foi realizado na Cadeia Pública de Maracanaú por meio de 

aplicação de questionários, tendo como sujeitos gestores, professores e agentes 

penitenciários. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo. De acordo com os 

resultados encontrados na pesquisa, percebi que a educação é essencial para a 

ressocialização dos privados de liberdade. 

 

Palavras – chave: Ressocialização. EJA. Cadeia Pública de Maracanaú. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ressocializar é possibilitar a reintegração de uma pessoa ao 

convívio social por meio de políticas educativas, sendo necessária e 

indispensável nas unidades penitenciárias. Sem esse trabalho, como se pode 

pensar em reintegrar uma pessoa a sociedade? Dentre as atribuições das 

instituições penitenciárias está a preparação, sobretudo, através da educação 

do indivíduo para o convívio social, mas, na maioria das vezes, antes de 

reeducar, a prisão se torna uma “escola” para o crime, onde o sujeito entra com 

um determinado artigo e sai cometendo outros piores1. Segundo Foucault, “a 

prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas 

para fabricar novos criminosos ou para afunda-lós ainda mais na criminalidade” 

(2000, p. 131). 

Ao pensar na ressocialização e nas pessoas que passam por essa 

experiência é possível identificar que esses mesmos sujeitos, em sua maioria, 

não sabem o significado dessa palavra, pois se trata de um público de baixa 

escolaridade, excluídos da sociedade e que não tiveram muitas oportunidades 

na vida, tendo, em alguns casos, que seguir no mundo da marginalidade. É 

preciso que o sistema penitenciário se modifique seja em seus projetos de 

ressocialização ou, simplesmente, no tratamento dado ao detento, respeitando 

cada um e contribuindo para o seu retorno ao convívio em sociedade.  

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e 

Cultura, Luiz Flávio Gomes, a partir de dados do Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), de Dezembro de 2010, o Ceará é o segundo estado do 

Brasil em números percentuais de detentos estudando. A pesquisa apontava 

que até o final do ano passado havia 15.2012 presidiários. Deste total, 15,6%, 

aproximadamente 2.523 (dois mil, quinhentos e vinte e três), de presos 

estudavam.  

Em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste, no dia 13 de outubro de 

2011, a detenta Maria Rosilene de Lima, 30 anos, emocionada relata:  

                                                             
1
 Ao entrar na prisão, muitas vezes, o indivíduo ainda não conhece ‘verdadeiramente’ o mundo 

do crime. 
2
 Fonte: Jornal Diário do Nordeste 13 de outubro de 2011. 
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Cheguei aqui sem saber escrever o meu nome. Eu era moradora de 
rua e viciada em crack. Na vida, não tive chances de sentar em um 
banco de escola. Ontem, depois de um ano cursando a alfabetização, 
eu escrevi a minha primeira carta. Meus filhos agora vão conhecer a 
minha letra [...] A educação é tudo na vida de uma pessoa. Quando 
venho para a escola, me sinto livre. Hoje, não preciso mais me 
humilhar, pedindo a alguém para escrever por mim. 
 

Nesse sentido, o presente trabalho procura investigar a história da 

educação no sistema prisional, os diversos caminhos trilhados durante as 

décadas do século XX até a atualidade. Além disso, enfoco o valor que a 

educação tem para os educandos privados de liberdade, mostrando que a 

ressocialização é possível através da educação. É sabido que não é possível 

“escaparmos” da educação, pois ela está presente em todos os lugares, 

inclusive dentro de uma unidade penitenciária. No livro “O que é educação?” 

Carlos Brandão sugere que, 

 

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a 
escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 
melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor 
profissional não é o seu único praticante. (1981, p. 09). 

 
A escolha do tema vem da preocupação que tenho com a qualidade 

do ensino dentro das unidades penitenciárias. Além de ter lecionado durante 

alguns anos na Cadeia Pública de Maracanaú e em outras unidades, percebi 

que ainda há muito que modificar no que concerne ao processo de 

escolarização de pessoas jovens e adultas.  

Existem desde presídios com escolas totalmente estruturadas até 

cadeias precárias, onde os professores lecionam nas portas das celas que, por 

vezes, são sujas e superlotadas. Assim, os docentes acabam disputando 

espaço com a televisão, com o som e, até mesmo, com os jogos (baralho, 

dominó, futebol, etc).  

Identifiquei, no decorrer de minha experiência, que a educação tem 

um papel importante para a ressocialização desses educandos, mas esse 

trabalho, muitas vezes, não é reconhecido por gestores e agentes 
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penitenciários. Estes, em grande parte, suspendem as aulas, não apoiam os 

professores em seus trabalhos e não reconhecem a educação como parte 

indispensável na ressocialização desses educandos. Além disso, o não 

reconhecimento é evidenciado também por alguns professores que atuam 

nessa área, estando, estes, em parte, pelo salário, aspecto que pode 

comprometer a qualidade do ensino.  

É evidente que a educação modifica o pensamento do homem e, 

com isso, pode torná-lo melhor, transformando a sua qualidade de vida e o seu 

modo de pensar. Segundo Paulo Freire, “A única coisa capaz de formar um ser 

humano é a consciência crítica, a capacidade de pensar seu ambiente e suas 

relações.” (1996, p. 06). 

Sabemos que os desafios são muitos, que a educação em prisões 

nunca foi bem aceita, tão pouco reconhecida. Entretanto, nos últimos anos, 

devido às problemáticas do analfabetismo e da superlotação nos presídios, 

estudiosos e gestores da segurança pública vêm dando um valor maior para a 

educação na busca de garantir o que está previsto na Lei de nº 7.210 de 1984 

da execução penal, quando trata da oferta da escola nas unidades prisionais.  

Com isso, elegi como objetivo geral estudar os desafios no processo 

de escolarização para jovens e adultos privados de liberdade a fim de 

compreender se há um processo de ressocialização. Para tanto, tenho como 

objetivos específicos: a) levantar os problemas educacionais que os 

professores enfrentam dentro da Cadeia Pública de Maracanaú; b) verificar o 

conhecimento de professores, gestores e agentes penitenciários sobre o 

conceito de ressocialização; c) identificar a relação da educação com o 

processo de ressocialização; e d) estudar os motivos da pouca aceitação no 

que diz respeito à educação regular para os privados de liberdade. 

Ao longo do tempo passamos por diversas modificações 

tecnológicas que afetam profundamente a forma do trabalho. Essas novas 

tecnologias exigem trabalhadores mais versáteis, capazes de compreender o 

processo como um todo, tendo que ter autonomia e iniciativas em diversas 
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situações. Assim, é necessário que o profissional se capacite e se comunique 

em busca de bons resultados. Nesse sentido, o educador da unidade prisional 

tem que está preparado para lecionar, sendo capaz de resolver desafios que se 

apresentam, tornando sua aula dinâmica para obter bons resultados. 

Portanto, promover a educação de jovens e adultos privados de 

liberdade é de suma importância para a garantia do processo de 

ressocialização e também de favorecer condições melhores no seu egresso à 

sociedade. Assim, o problema que busco apresentar nessa pesquisa, 

interagindo com professores, gestores e agentes penitenciários, é que a 

educação dentro de uma unidade penitenciária ainda não é vista com “bons 

olhos” no processo de ressocialização. É importante lembrar que não se trata 

apenas de ressocializar esses jovens e adultos dentro de uma unidade 

prisional, é preciso que esse processo seja contínuo, pois quando o interno 

recebe a sua liberdade necessita de apoio seja por parte do Estado ou da 

Sociedade Civil.  

A abordagem metodológica utilizada para o presente trabalho foi de 

cunho qualitativo. No primeiro momento realizei uma pesquisa bibliográfica 

para conhecer a história da educação penitenciária, incluindo fontes de 

informações na internet e em trabalhos acadêmicos.  Na segunda etapa foi 

possível realizar pesquisa de campo. 

Para pesquisa de campo elegi a escola da Cadeia Pública de 

Maracanaú. A infraestrutura da escola de Maracanaú conta com duas salas de 

aula, um laboratório de informática, incluindo dezesseis computadores, e uma 

sala de professores. A mesma existe desde julho de 2003, onde os professores 

lecionavam no pátio da Cadeia e os alunos, muitas vezes, sentavam no chão. 

Só no ano de 2007 o prédio oficial da escola foi construído.  Diferentemente de 

muitas unidades, a Cadeia Pública de Maracanaú possui uma estrutura muito 

agradável, tanto o diretor e como os agentes penitenciários apóiam o 

funcionamento da escola. A Cadeia Pública de Maracanaú foi fundada em 1989 

com capacidade para 45 detentos, porém, hoje, a unidade conta com 85 
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presos. Os presos são tratados com respeito, tem direito à educação, 

atendimento médico quinzenal e visitas regulares. Também é perceptível que 

os servidores optam por trabalhar de forma coletiva, onde buscam manter a 

ordem e a disciplina3. 

A escola funciona nos turnos da manhã e da tarde, com oferta para 

a alfabetização, a EJA I (1º ao 5º ano), a EJA II (6º ao 9º ano) e o ensino 

médio. As aulas são ministradas de segunda à sexta-feira (exceto quarta-

feira4). O corpo docente é constituído por dois professores, sendo um 

pedagogo e uma historiadora. 

Utilizei como principal instrumento para levantamento de dados o 

questionário que foi aplicado à professora, aos gestores e aos agentes 

penitenciários com o intuito de analisar as dificuldades enfrentadas nos âmbitos 

administrativos e pedagógicos para poder, então, compreender como vem 

sendo realizado o processo educativo. 

Nessa perspectiva, organizei o trabalho da seguinte maneira. No 

primeiro capítulo, faço um breve percurso histórico sobre a política de 

educação de jovens e adultos privados de liberdade no Brasil, iniciando com a 

vinda dos jesuítas, a implantação do ensino supletivo, as propostas de 

educação para jovens e adultos e, em particular, a educação nos presídios 

brasileiros. Já no segundo capítulo, descrevo sobre a perspectiva de educação 

de adultos a partir do pensamento freiriano, as didáticas, os projetos referentes 

e realizados pelo mesmo. No capítulo seguinte, discorro sobre a experiência da 

educação de jovens e adultos e sua relação com o processo de ressocialização 

na Cadeia Pública de Maracanaú. Já no quarto capítulo, reflito sobre o papel do 

educador e as proposições para uma política de EJA. Por fim, realizo as 

considerações finais acerca dos objetivos lançados e estudados para 

compreender o papel da ressocialização na EJA prisional e seus desafios no 

contexto da Cadeia Pública de Maracanaú. 

                                                             
3
 Sem disciplina dentro de uma unidade prisional os trabalhos não acontecem. 

4
 Dia reservado para familiares e amigos. 
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2 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PRIVADOS DE 

LIBERDADE NO BRASIL 

 

 A educação é um direito de todos. Com muitos esforços, em 

conjunto com o Ministério da Educação e com o Ministério da Justiça, no 

decorrer de alguns anos a educação para os privados de liberdade vem se 

destacando e tomando espaço nas unidades prisionais. De acordo com 

Elionaldo, estudioso em educação prisional,  

  

A educação é considerada como um dos meios de promover a 
integração social e a aquisição de conhecimentos que permitam aos 
reclusos assegurar um futuro melhor quando recuperar a liberdade. 
Essa posição talvez seja compartilhada pelos apenados que 
compreendem que o encarceramento tem uma finalidade que vai 
além do castigo, da segregação e da dissuasão e que, portanto, 
aceitam voluntariamente e aprovam o aspecto reformador do 
encarceramento, em especial as atividades de educação profissional 
e as informações sobre oportunidades de emprego. (ELIONALDO, 
2010, p.03). 

  

 Com o acesso à educação o preso tem a oportunidade de refletir 

sobre a sua realidade social a partir da apropriação de conhecimentos 

condizentes com seu contexto, podendo vir a se tornar mais crítico e criterioso 

em seus atos, buscando melhor, assim, o seu futuro dentro e fora da unidade 

prisional.  

Embora com algumas conquistas, a educação para os privados de 

liberdade ainda se faz de forma precária. Se pensarmos no número de 

detentos que necessitam de estudo, e mesmo sabendo que é um direito deles, 

a educação vem caminhando a passos lentos. Só em 2006, iniciou-se um 

movimento governamental na perspectiva de criação da primeira Rede Latino-

Americana de Educação em Prisões, esta tinha como objetivo investir no 

intercâmbio de experiências, bem como consolidar práticas que 

institucionalizassem uma política educativa para o sistema penitenciário.    



13 

 

 

 

Nesse sentido, o presente capítulo tem como objetivo ilustrar sobre 

essas trajetórias históricas, as ações que têm sido realizadas ao longo desses 

anos, evidenciando a necessidade de avançar.  

 

2.1 A educação no contexto de privação de liberdade 

 

A educação nos presídios brasileiros já acontece e não é recente. 

Há registros de sua existência já nos anos de 1960, onde encontramos oferta 

em quase todas as unidades da Federação. 

E, apesar da Lei de nº 7.210 de 11 de julho de 1984, de execução 

penal, exigir que todos tenham direito à educação, muitas vezes, isso não vêm 

sendo cumprido. No ano de 1967, logo após experiências exitosas no Rio de 

Janeiro, houve o reconhecimento de algumas atividades educativas como, por 

exemplo, o primeiro convênio com a Secretaria de Educação. Com isso, inicia-

se no país uma reavaliação do papel desempenhado pela educação como 

prática de reinserção no programa público de execução penal, em que se 

equipara o ensino regular ao profissionalizante, instituindo a remição de pena 

também pelo estudo.  

O grande problema é que esta oferta se organiza de forma precária 

e sem uma institucionalização na rede pública de ensino, como prevê a LEP 

(Lei de Execução Penal). Na maior parte das secretarias responsáveis pela 

administração penitenciária não há um setor para organizar a assistência 

educacional. Na falta de orientações por parte do Ministério da Educação, os 

estados e o Distrito Federal foram organizando a oferta de acordo com o seu 

entendimento e suas possibilidades. 

Como antecedente histórico da educação no contexto de privação 

de liberdade, exemplifico a ação do Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas que, através da Resolução 1990/20 de 24 de maio de 1990, 

recomendou que todos os presos gozassem do acesso à educação, incluindo 

programas de alfabetização, educação básica, formação profissional, educação 
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física, esporte, ensino superior e serviços de bibliotecas, entre outros 

(UNESCO, 1995).  

A UNESCO entende a educação de pessoas em privação de 

liberdade como parte da agenda internacional. A Instituição preocupa-se com a 

EJA, sobretudo, nas penitenciárias, uma vez que esta modalidade de educação 

também está inclusa na política de Educação para Todos e de Educação ao 

Longo da Vida. A partir da década de 1990, a Agência vem promovendo ações, 

eventos regionais e nacionais em prol da educação. No que se refere à 

educação em instituições penitenciárias, a Organização trabalha para a defesa 

dos direitos, garantia de uma educação primária obrigatória e luta pela 

promoção da educação básica de qualidade para todos (UNESCO, 2004). 

Em 1991, o Instituto de Educação da UNESCO (UIE), centro 

especializado em investigações e desenvolvimento na área de educação de 

adultos e de educação continuada, iniciou um projeto de pesquisa e de 

promoção da educação básica nos estabelecimentos penitenciários.   

Como documentos orientadores para a educação em 

estabelecimentos penitenciários são reconhecidos aqueles manifestos na 

Declaração Mundial de Educação para Todos, acordados na Conferência 

Mundial de Educação para Todos em Jomtien (Tailândia), no ano de 1990; na 

Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, esta resultante da V 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos realizada em Hamburgo, 

na Alemanha, em julho de 1997; no Fórum de Educação para todos realizados 

em Dakar, no ano de 2000, e no documento Metas para o Desenvolvimento do 

Milênio da ONU, datado de 2000.  

Dentre os documentos destacados para a elaboração de Políticas de 

EJA prisional há a Declaração de Hamburgo, acordada na V Conferência das 

Nações Unidas para Educação de Adultos (V CONFINTEA), realizada em 

1997. Nela consta que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é mais do que 

um direito, “é a chave para o século XXI; é tanto consequência do exercício da 

cidadania como condição para uma plena participação na sociedade” 
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(DECLARAÇÃO DE HAMBURGO, 1999, p. 19).  A Conferência abordou temas 

relevantes à educação de adultos, dentre eles, a educação de privados de 

liberdade, evidenciando que a pena de privação de liberdade, muitas vezes, 

vem seguida da privação do direito à educação de adultos. A V CONFITEA 

resultou, ainda, em estratégias futuras como o direito dos reclusos à educação 

de pessoas adultas. No entanto, afirma-se que, ainda assim, “é difícil [se] 

interceder a favor da educação de reclusos, porém, é de extrema importância 

fazê-lo” (UNESCO, 1999, p. 400). Desde 1997 – ano da realização da V 

CONFINTEA – a UNESCO tem enfatizado a importância e as especificidades 

do trabalho educativo com pessoas privadas de liberdade dentro de um campo 

mais amplo da EJA (UNESCO, 2008, p. 14). A promoção da educação em 

cárceres e instituições prisionais está prevista no documento da UNESCO 

como uma “Estratégia em Médio Prazo para 2008-2013”, assim consta no 

objetivo estratégico 2, “Fomentar políticas, capacidades e instrumentos com 

vistas à educação de qualidade para todos e a aprendizagem ao longo de toda 

a vida, e promover a educação para o desenvolvimento sustentável” 

(UNESCO, 2007, p. 19). 

No ano de 2000, registra-se o aumento na mobilização de setores da 

sociedade, tais como agências multilaterais, órgãos federais e estaduais, 

instituições governamentais e não governamentais que se propõem a 

estabelecer parâmetros e critérios de políticas para a educação prisional.   

Em 2005, inicia-se um processo de articulação entre o Ministério da 

Educação e o Ministério da Justiça com o objetivo de construir uma estratégia 

comum para a execução de projetos educacionais no contexto penitenciário 

brasileiro, constituindo-se como um marco para as políticas de educação 

prisional no país. Pela primeira vez na história brasileira, em março de 2005, o 

Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Diretoria de Educação de 

Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), envolve-se em uma ação integrada com o Ministério da 

Justiça (MJ) e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
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com o objetivo de desenvolver projetos educativos voltados para a comunidade 

de presidiários e presidiárias (GRACIANO; SCHILLING, 2008, p. 12). 

No segundo semestre de 2005, teve início uma articulação entre o 

MEC e o MJ a fim de estabelecer uma estratégia comum de financiamento de 

projetos educacionais para reclusos com a finalidade de estimular o 

desenvolvimento de iniciativas adequadas à especificidade desse público-alvo 

(SANTIAGO; BRITO, 2006).  

Neste mesmo ano é implantado o Projeto Educando para a 

Liberdade, no dia 27 de setembro de 2005, desenvolvido em parceria com a 

UNESCO e patrocinado pelo governo do Japão, cuja proposta era não apenas 

ampliar a oferta de educação para a população carcerária, mas contribuir para 

o fortalecimento da autoestima e para a reintegração do preso a sociedade. 

Considerado um avanço governamental pela necessidade da criação de 

políticas públicas para educação em prisões. Seu objetivo central foi estimular 

a articulação entre os órgãos responsáveis pela educação e pela administração 

penitenciária, bem como preparar os diversos agentes operadores que atuam 

na execução direta da proposta a ser demandada, neste caso, principalmente, 

agentes, gestores penitenciários e professores. Assim, trata-se de,  

 
uma política com diretrizes nacionais para o setor, considerando as 
especificidades pedagógicas, metodológicas, de material didático e 
de formação docente requerida para que a educação nas prisões 
possa cumprir seu objetivo reintegrador. (SANTIAGO; BRITO, 2006, 
p. 301).  

 
 

A educação em prisões necessita de diretrizes voltadas ao 

atendimento de suas especificidades, não se pode tratar a educação dentro de 

uma unidade penitenciária como se trata em uma escola regular. Desde sua 

existência, o que se pode perceber, é que o reconhecimento desse ensino 

ainda tem muito o que avançar, ainda não se conseguiu garantir uma qualidade 

de ensino junto aos reclusos. 

[...] como atividades educacionais, poucas são as experiências que 
vêm se consolidando ao longo dos anos no país. Uma das poucas 
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consideradas exitosas é a do Rio de Janeiro que, há mais de 
quarenta anos8, vem implementando ações educacionais 
regularmente nas suas Unidades Prisionais por meio de convênio 
com a Secretaria de Estado de Educação. Outros estados possuem 
ações isoladas e muitas vezes não institucionalizadas. São 
geralmente projetos de curta duração e com atendimento reduzido9. 
Muitos não conseguem nem mesmo cumprir o que determina a Lei de 
Execução Penal, ou seja, o oferecimento do ensino de primeiro grau 
– atual ensino fundamental – para seus internos penitenciários. 
(ELIONALDO, 2010, p.09). 
 

Na visão da UNESCO (2008, p. 18), o projeto Educando para a 

Liberdade se fortaleceu com o lançamento do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) que,  

 

articula ações sociais com políticas de segurança pública e que tem 
como um dos seus objetivos a ressocialização de indivíduos que 
cumprem penas, privados de liberdade e egressos do sistema 
prisional, mediante a implantação de projetos educativos e 
profissionais. 

 

A referida proposta apoiada pela UNESCO culminou, em 2006, com 

o I Seminário Nacional de Educação para o Sistema Penitenciário realizado em 

Brasília no período de 12 a 14 de julho de 2006. O evento é definido como 

singular expressão dos esforços entre o MEC e o MJ,  

 

a Representação da UNESCO no Brasil vêm envidando, no sentido 

de criar  condições  e  possibilidades  para  o  enfrentamento  dos  

graves problemas que perpassam a inclusão social de apenados e 

egressos do  sistema  penitenciário. (UNESCO, 2006, p. 33).   

 

O Seminário apontou para muitas propostas referentes a esse 

assunto, tais como: a formação adequada dos profissionais que irão atuar nos 

estabelecimentos penitenciários, tanto os educadores quanto os carcereiros; o 

currículo diferenciado que deve ser aplicado com vistas a priorizar as 

habilidades e as aptidões dos encarcerados, aspectos que enfatizam as 

atividades pedagógicas. As propostas foram divididas em três eixos: 

 

A – GESTÃO, ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO: As propostas 
enquadradas neste eixo destinam-se a fornecer estímulos e subsídios 
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para a atuação da União, dos estados e da sociedade civil, com 
vistas à formulação, execução e monitoramento de políticas públicas 
para a educação nas prisões [...]. 
B - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAISENVOLVIDOS NA OFERTA: As propostas 
enquadradas neste eixo destinam-se a contribuir para a qualidade da 
formação e para as boas condições de trabalho de gestores, 
educadores, agentes penitenciários e operadores da execução penal 
[...]. 
C – ASPECTOS PEDAGÓGICOS: As propostas enquadradas neste 
eixo destinam-se a garantir a qualidade da oferta da educação nas 
prisões, com base nos fundamentos conceituais e legais da educação 
de jovens e adultos, bem como os paradigmas da educação popular, 
calcada nos princípios da autonomia e da emancipação dos sujeitos 
do processo educativo. (UNESCO, 2006, p.36, 38, 39 e 40). 

 

 Em novembro de 2006, em Belo Horizonte, foi aprovada por 

ministros e representantes governamentais de países latino-americanos, 

responsáveis pela política de educação prisional, a criação da Rede Latino-

Americana de Educação em Prisões (RedLECE), trazendo para o Brasil o 

projeto EUROSOCIAL. 

 Já o II Seminário Nacional pela Educação nas Prisões ocorreu no 

ano de 2007, em Brasília, nos dias 30, 31 de outubro e 01 de novembro. Os 

participantes, entre gestores, agentes, educadores e educandos, debateram e 

apresentaram propostas para a implantação de uma política de EJA em 

unidades prisionais. 

Dois anos depois do Educando para a Liberdade é instituído, através 

da lei de nº. 11.530 e, posteriormente, alterado pela lei de nº. 11.707/2008, o 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), uma 

iniciativa do Ministério da Justiça em cooperação com os estados, municípios e 

Distrito Federal. Esta iniciativa teve dentre os objetivos, a prevenção, o controle 

e a repressão da criminalidade, articulando ações de segurança pública e 

políticas sociais, com um investimento de R$ 6,707 bilhões até 2012. 

(PRONASCI, 2010). Em conformidade com as diretrizes da humanização e 

reestruturação do sistema prisional, o PRONASCI introduz em suas metas a 

“ressocialização dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade e 
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egressos do sistema prisional, mediante implementação de projetos educativos 

(...).” (PRONASCI, 2007)5.  

No mesmo ano de 2007, o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária elabora o Plano Nacional de Política Penitenciária. Este trata de 

um conjunto de orientações destinadas aos órgãos responsáveis pela 

administração penitenciária no país, dentre as quais: o estímulo à instrução 

escolar e à formação profissional de presos nos estabelecimentos penais 

estaduais e federais. 

É bem verdade que o sistema penitenciário tem muitas dificuldades 

quando se trata de ressocializar, pois, a literatura mostra que as punições e o 

disciplinamento são centrais na política carcerária, estas práticas têm 

ocasionado revoltas, além de incentivar os sujeitos privados de liberdade para 

a criminalidade. As superlotações, as estruturas precárias das unidades, a falta 

de preparo dos servidores e a ausência de interesse social são alguns dos 

entraves.    

A educação como proposta de ressocialização e inclusão social 

ainda é pouco explorada pelos estudiosos. Enquanto isso, a reincidência 

criminal se torna crescente. É preciso que os interessados pelo assunto 

colaborem para modificar essa história. Com isso, a educação pode ser um 

meio pelo qual haja transformação nas estruturas vigentes. É bem verdade que 

a criminalidade está ligada indiretamente com a baixa escolaridade, mas é bom 

lembrar que o sistema social preserva-se, dentre outros fatores, através da 

educação e, assim, grande parte das experiências educacionais têm servido de 

“vitrine” para Ministério Público e a mídia, principalmente quando as secretarias 

e órgãos públicos que atendem essa população precisam de apoios, 

convênios, parcerias e verbas, sejam públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais. 

                                                             
5
 Documento sem paginação, fonte: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007.../2007/Lei/L11530.htm. Acessado no dia 24 de outubro 
de 2012. 
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Se entendermos a educação como um direito, talvez não seja 

necessário aceitar a idéia da instrumentalização nas prisões, mas transformá-la 

em uma estratégia para a ressocialização.  

Por outro lado, responsabilizar apenas a educação pela 

ressocialização dos presos é não reconhecer que a reinserção do preso na 

sociedade é dever do sistema penitenciário como um todo, como prevê a Lei 

de Execução Penal (LEP). Além disso, depende de um tratamento penal para 

que isto ocorra. Em seu art. 3º, a LEP afirma que ao condenado e ao interno 

serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 

Embora os mesmos tenham temporariamente suspensos seus direitos civis, 

todos os demais direitos da pessoa presa devem ser regidos pelas mesmas 

leis instituídas na sociedade. Nesse sentido, passo a refletir sobre o aspecto 

legal da referida modalidade. 

 

2.2 Avanços no campo do direito à educação dos privados de liberdade 

A educação é um direito humano reconhecido pela Constituição de 

1988 e ratificado por documentos internacionais assinados pelo governo 

brasileiro. A afirmação do direito público subjetivo que garanta aos brasileiros 

acesso à educação básica, ao ensino público e gratuito, conforme ratifica o art. 

208 da Constituição Federal é, sem dúvida, um dos principais marcos na 

história do direito à educação.  

No entanto, mais de duas décadas depois o Brasil dispõe de leis 

nacionais referentes à EJA prisional, como a Lei de Execuções Penais (LEP), 

de nº 7.210 de 11 de julho de 1984, que rege sobre o processo punitivo 

disciplinar desenvolvido na prisão e estabelece os órgãos encarregados de 

implantar e acompanhar a execução da pena privativa de liberdade no país. A 

educação é objeto dos artigos 17, 18, 19, 20 e 21 do Capítulo II da Assistência 

Educacional, sendo concebida como obrigatória nos sistemas penitenciários 

(BRASIL, 1984). 
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A Constituição Federal de 1988, entre os artigos 205 e 213, 

assegura os direitos educativos dos brasileiros, incluindo os que se encontram 

em contexto de privação de liberdade.  O texto constitucional amplia o 

atendimento aos jovens e aos adultos ao estabelecer como dever do Estado a 

oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não 

tiveram acesso ele na “idade apropriada” (BRASIL, 1988).  

O educador tem um papel fundamental nas práticas educativas 

dentro e fora da escola, seu papel vai além do papel dos gestores políticos, 

pois ele é um formador de opiniões. Dessa forma, o educador precisa de 

formação adequada, que atenda as suas especificidades, além da exigência de 

o mesmo fazer parte da elaboração e da execução dos projetos educacionais. 

Recentemente a Lei de Nº 12.433, de 29 de junho de 2011 alterou a 

Lei de Nº 7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para dispor 

sobre a remição de tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho. 

Em relação ao estudo temos: 

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo 
de execução da pena. 
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:  
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, 
ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no 
mínimo, em 3 (três) dias;  
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo 
poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia 
de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades 
educacionais competentes dos cursos frequentados. 
§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho 
ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. 
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido 
de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, 
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que 
certificada pelo órgão competente do sistema de educação.  
§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto 
e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a 
curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo 
de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto 
no inciso I do § 1o deste artigo.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.433-2011?OpenDocument
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§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o 
Ministério Público e a defesa

6
. 

 

A lei assegura o direito à cidadania aos privados de liberdade e a 

ressocialização por meios dignos, como trabalho e educação, fazendo, assim, 

com que esses indivíduos se qualifiquem para a liberdade e para o futuro. 

Como cumprimento da lei, sendo obedecidas todas as regras, esses reclusos 

sentem-se valorizados e tornam-se mais amigáveis, podendo, assim, retornar à 

liberdade. 

Ainda que a Lei de nº 7.210 de Execuções Penais reconheça o 

direito das pessoas encarceradas à educação, esta não é uma realidade nos 

presídios do país. As informações do Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) apontam que apenas 8,4% da população prisional têm acesso a 

alguma atividade voltada à educação, incluindo atividades diversas, como a 

alfabetização, o ensino formal, os cursos técnicos e não-formais. 

Sabemos que a violência é fruto de diversos fatores, mas a 

educação, dentre outras políticas governamentais, poderá colaborar na 

redução da violência do nosso país. Por outro lado, a sociedade terá que 

ampliar a discussão em torno do preconceito em relação à temática da EJA nas 

prisões e compreender melhor a situação penitenciária no Brasil. Além disso, é 

preciso entender que o governo não busca privilegiar os que estão privados de 

liberdade e, sim, fazer com que esses indivíduos descubram que ainda fazem 

parte da sociedade e que podem voltar a viver com dignidade. Assim o,  

 
Art. 3º A oferta de educação para jovens e adultos em 
estabelecimentos penais obedecerá às seguintes orientações: 
I – é atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e 
no Distrito Federal (Secretaria de Educação ou órgão equivalente) e 
deverá ser realizada em articulação com os órgãos responsáveis pela 
sua administração penitenciária, exceto nas penitenciárias federais, 
cujos programas educacionais estarão sob a responsabilidade do 
Ministério da Educação em articulação com o Ministério da Justiça, 

                                                             
6
Documento sem paginação, fonte: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011.../2011/lei/l12433.htm. Acessado no dia 24 de outubro 
de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011.../2011/lei/l12433.htm
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que poderá celebrar convênios com Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 
III – estará associada às ações complementares de cultura, esporte, 
inclusão digital, educação profissional, fomento à leitura e a 
programas de implantação, recuperação e manutenção de bibliotecas 
destinadas ao atendimento à população privada de liberdade, 
inclusive as ações de valorização dos profissionais que trabalham 
nesses espaços; 
IV – promoverá o envolvimento da comunidade e dos familiares dos 
indivíduos em situação de privação de liberdade e preverá 
atendimento diferenciado de acordo com as especificidades de cada 
medida e/ou regime prisional, considerando as necessidades de 
inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de gênero, 
raça e etnia, credo, idade e condição social da população atendida; 
VII – contemplará o atendimento em todos os turnos; 
VIII – será organizada de modo a atender às peculiaridade de  tempo,   
espaço e rotatividade da população carcerária levando em 
consideração a flexibilidade prevista no art. 23 da Lei nº 9.394/96 
(LDB)

7
. 

 

É importante destacar alguns pontos principais, a saber: é atribuição 

do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito Federal, 

Secretaria de Educação ou órgão equivalente, junto à unidade penitenciária 

ofertar o acesso à escolarização; promoverá o envolvimento da comunidade e 

dos familiares dos indivíduos em situação de privação de liberdade; é dever 

contemplar o atendimento em todos os turnos; respeitando às especificidades 

dos sujeitos; e será organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, 

espaço e rotatividade da população carcerária.  

Apesar de a educação ser responsabilidade da Secretaria de 

educação não se pode esquecer que os convênios são necessários a fim de 

que se garanta o direito à educação.  O país teve alguns avanços na educação 

penitenciária, mas ainda há muito que avançar, começando com a capacitação 

e a sensibilização de educadores e de educandos, considerando que a 

proposta educacional não deve funcionar apenas para a redução de pena, mas 

para construção de uma perspectiva de futuro melhor. 

Nessa direção, de acordo com os artigos da Lei de nº 7.210, há, 

 

                                                             
7
 Documento sem paginação, fonte: portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=&gid=5142&option... 

Acessado no dia 24 de outubro de 2012. 
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Art.8º As ações, projetos e programas governamentais destinados a 
EJA, incluindo o provimento de materiais didáticos e escolares, apoio 
pedagógico, alimentação e saúde dos estudantes, contemplarão as 
instituições e programas educacionais dos estabelecimentos penais. 
Art.9° A oferta de Educação Profissional nos estabelecimentos penais 
deverá seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação, inclusive com relação ao estágio 
profissional supervisionado concebido como ato educativo. 
Art.11º Educadores, gestores e técnicos que atuam nos 
estabelecimentos penais deverão ter acesso a programas de 
formação inicial e continuada que levem em consideração as 
especificidades da política de execução penal.  
Art.12 O planejamento das ações de educação em espaços prisionais 
poderá contemplar, além das atividades de educação formal, 
propostas de educação não-formal, bem como de educação para o 
trabalho, inclusive na modalidade de Educação a Distância, conforme 
previsto em Resoluções deste Conselho sobre a EJA. 
§ 2º Devem ser garantidas condições de acesso e permanência na 
Educação Superior (graduação e pós-graduação), a partir da 
participação em exames de estudantes que demandam esse nível de 
ensino, respeitadas as normas vigentes e as características e 
possibilidades dos regimes de cumprimento de pena previstas pela 
Lei n° 7.210/84. 
Art. 13 Os planos de educação da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e Municípios deverão incluir objetivos e metas de educação 
em espaços de privação de liberdade que atendam as 
especificidades dos regimes penais previstos no Plano Nacional de 
Educação

8
. 

 

 De uma maneira geral, os artigos destacam os seguintes 

aspectos: o governo tem como dever respeitar as especificidades dos 

estabelecimentos prisionais, oferecendo melhorias e apoio aos processos 

pedagógicos; os estabelecimentos prisionais devem estar em acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais no que diz respeito à educação; é necessária 

ampla formação, tanto continuada como inicial para os profissionais da área; 

participação efetiva no nível superior de ensino; bem como, manter diálogo 

permanente com o Plano Nacional de Educação. 

 Apesar de conhecermos a especificidade de cada artigo não 

podemos negar o quanto é difícil a execução prática, especialmente, na parte 

pedagógica. São muitos os problemas em uma unidade penitenciária e isso 

                                                             
8
 Documento sem paginação, fonte: portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=&gid=5142&option... 

.Acessado no dia 24 de outubro de 2012. 
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dificulta bastante a parte educacional. Mesmo a educação sendo um direito 

humano e fundamental para a sua cidadania.  

Além dos artigos mencionados, na Lei de nº 7.210 de Execuções 

Penais há outros que regulamentam o acesso à educação para os privados de 

liberdade. Nesses termos, passo a refletir sobre alguns desafios da EJA nas 

unidades prisionais. 

 

2.3 Os desafios da EJA nas unidades prisionais 

 

O direito à educação de homens e mulheres não pode continuar 

sendo negado como forma de punição, já que tal punição quando definida pela 

justiça passa a ser cumprida. Mas é certo pensar que o direito à educação — 

como direito fundamental e humano — negado a tantos homens e mulheres, se 

cumprido como dever pelo Estado, talvez contribuísse para a humanização e a 

formação desses sujeitos. Portanto, impõe-se aos educadores, de posse 

desses subsídios, participarem dos debates sobre os rumos tomados pelas 

políticas contemporâneas de execução penal no atual contexto social, político, 

econômico e cultural. 

 

Cabe assinalar que a importância da educação nos presídios vem ao 
encontro de duas finalidades tão privilegiadas pela sociedade: coibir a 
ociosidade nos presídios, que, segundo alguns operadores da justiça 
e da execução penal, gera maior propensão à reincidência, e dar ao 
condenado a oportunidade de, em futura liberdade, dispor de uma 
opção para o exercício de alguma atividade profissional, para a qual 
seja exigido um mínimo de escolarização. (ELIONALDO, 2010, p. 09). 
 

A população carcerária no Brasil, como no resto do mundo, é 

formada basicamente por jovens, pobres, homens e com baixo nível de 

escolaridade. Pesquisas sobre o sistema prisional indicam que mais da metade 

dos presos, cerca de 95%, têm menos de trinta anos, são pobres e 96% são do 

sexo masculino (SALTO PARA O FUTURO, 2007, p. 16). 
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Com relação às características educacionais dessa população 

carcerária, os levantamentos, segundo dados do Departamento Penitenciário 

Nacional do Ministério da Justiça (DEPENMJ), de 2007, constataram que 70% 

não completaram o ensino fundamental e, aproximadamente, 10,5% são 

analfabetos absolutos. Para agravar a situação, o cumprimento do direito de 

presos (as) à educação não apenas escapa dos reclamos cotidianos no que se 

convencionou chamar de opinião pública como, muitas vezes, conta com a sua 

desaprovação. 

 A educação não pode ser vista como um privilégio. É preciso que 

os gestores9 entendam que a mesma está prevista e garantida através da lei 

de nº. 7.210 de execução penal, portanto um direito de todos. Além disso, a 

prisão é temporária, sendo que os presos devem ser preparados para um 

possível retorno a sociedade. Infelizmente muitos gestores conhecem a lei, 

mas, em alguns casos, não a cumprem.  

Entretanto, os desafios enfrentados pela EJA nas unidades 

penitenciárias são muitos, a começar pela ausência de apoio necessário à 

educação, ficando essa ação, muitas vezes, em último lugar se não houver 

outros procedimentos a serem realizados na unidade. Se a educação fosse 

entendida como o processo fundamental ou o mais importante para a 

ressocialização capaz de transformar o indivíduo talvez esse “desafios” fossem 

superados ou nem existissem. 

 A Constituição Brasileira de 1988 preserva o princípio da 

Declaração dos Direitos do Homem e estabelece no Capítulo II, os “Direitos 

Sociais à educação” como sendo um deles, além de garantir no art. 205 que, 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)

10
. 

 

                                                             
9
 Ao falar de gestores não estou me referindo apenas os que estão responsáveis pela unidade, 

mas também, os que estão por trás dessas pessoas (secretaria de justiça e secretaria de 
educação como também o governo). 
10

 Documento sem paginação, fonte: www.dji.com.br/constituicao_federal/cf205a214.htm. 
Acessado no dia 28 de outubro de 2012. 

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf205a214.htm


27 

 

 

 

 No que diz respeito à legislação de Educação de Jovens e 

Adultos, há um parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB 

11/2000), do Conselheiro Jamil Cury, sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos que explicita a necessidade 

de atender aos segmentos historicamente marginalizados da oferta pública de 

educação. Segundo Cury, 

a função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a 
tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, 
aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema educacional 
dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela 
evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou 
outras condições adversas, deve ser saudada como uma reparação 
corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos 
indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos 
espaços da estética e na abertura dos canais de participação. 
(PARECER CNE/CEB 11, 2000, p. 9). 

   

Desta forma, a educação deve proporcionar uma qualidade de 

ensino igualitário para essas pessoas que por vários fatores não tiveram 

oportunidade de concluir o estudo no tempo certo. Com isso, a mesma pode 

servir como uma ponte para a cidadania com o objetivo de proporcionar 

perspectivas na vida profissional.  

No ensino prisional ocorre muito índice de reprovação e abandono 

escolar. Estes educandos ficam reprovados durante o processo escolar no 

período que se encontram reclusos cerca de duas ou mais vezes. Segundo os 

próprios educandos algumas das razões para que isso aconteça são: por ter 

uma idade “avançada” e achar que já estão velhos demais para aprender; por 

diversas crises dentro da unidade; pelo tratamento11 que os agentes 

penitenciários têm com os educandos no trajeto cela-escola; por não ter efetivo 

suficiente para o trajeto da cela para escola; por terem que escolher entre a 

escola e o trabalho; bem como, pelo fato de o professor não diversificar a sua 

aula, este ponto talvez nos aponte para a ausência de formação adequada e 

suficiente. 

                                                             
11

 Alguns agentes penitenciários por acharem que não é seu dever ir buscar os educandos nas 
celas para trazerem para a escola, falam mal, dizem palavrões e acontece de em alguns casos 
agredirem.  
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O aluno recluso só se dedica ao estudo quando o mesmo se 

encontra dentro da escola. Por esta razão, os professores não exigem tarefas 

escolares nas celas e, em outros casos, isso não é possível pelas normas da 

própria unidade penitenciária.  Nesta situação o ensino se torna precário, pois 

esses educandos só dispõem de no máximo duas horas de aula por dia e, em 

algumas unidades, pode chegar a quarenta minutos. Mas a partir do momento 

que o professor não exige do educando, começa a nascer um “ciclo vicioso” 

baseado na “educação do fingimento”, onde o professor “finge” que ensina e o 

educando “finge” que aprende, para os educandos esse processo se denomina 

como a “escola caô12”. 

É certo que o professor do sistema penitenciário se defronta com 

inúmeras situações e fatores de ordem socioeconômico, administrativa e 

metodológica. É preciso salientar que eles não estão sozinhos, como 

responsáveis únicos e diretos pelas deficiências do ensino. 

Desde o início de 2005, os técnicos do MEC/SECAD e do DEPEN 

realizaram diversas reuniões e oficinas de trabalho na perspectiva de construir 

uma agenda intersetorial para a alfabetização e elevação da escolaridade 

desse público. 

Os desafios encontrados pelos órgãos ministeriais para o 

enfrentamento dessa realidade situavam-se em dois níveis: a expansão da 

oferta dos serviços regulares, incluindo-se a população prisional nas políticas 

oficiais de EJA do Estado brasileiro e a definição de parâmetros mais 

específicos de qualidade que devem pautar a oferta, tendo em vista a 

singularidade do ambiente prisional. Não se trata, assim, apenas de ampliar o 

atendimento, mas de promover uma educação que contribua para o 

fortalecimento da autoestima e reintegração do indivíduo à sociedade, bem 

como para a realização pessoal, o exercício da cidadania e a preparação para 

o trabalho. 

                                                             
12

 Escola caô: escola de mentira. O professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. 
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 Nessa perspectiva, busco no próximo capítulo refletir sobre o 

pensamento pedagógico de Paulo Freire no contexto da educação de adultos 

no Brasil, bem como sobre as contribuições de seu pensamento no contexto da 

educação das prisões.  
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3 PAULO FREIRE E AS CONTRIBUIÇÕES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

A história da educação brasileira iniciou-se com a história religiosa, 

no ano de 1549 com a vinda dos jesuítas. Durante muitos anos a nossa 

educação ficou a cargo dos jesuítas que através da religiosidade cristã 

implantaram a ideologia da classe dominante13. 

Ao dar um salto histórico para os anos de 1930, a educação de 

adultos ainda não era vista como uma educação específica da educação 

popular. Porém, em 1930, a experiência no Distrito Federal chama atenção no 

que se refere ao ensino supletivo. Nesse período, o índice de analfabetismo no 

país é de 82%, aqui se percebe a necessidade de ensinar adultos de forma 

diferenciada. Com isso, acontece uma iniciativa pública através do ensino 

acelerado na tentativa de compensar o “tempo perdido”.  

Entretanto, só é possível falar na existência de uma política de 

Educação de Jovens e Adultos a partir da década de 1940. Entre 1946 e 1958 

ocorrem iniciativas do Governo através da Campanha de Alfabetização. Porém, 

a cada novo governo, mudam-se as propostas e as campanhas como forma de 

manter o status quo. Ou seja, a EJA, historicamente, tem sido alvo de 

programas, projetos e campanhas sem que isto, de fato, tenha contribuído para 

mudanças significativas no campo social. 

Entre o final dos anos de 1950 e início de 1960 ocorre à 

consolidação de um novo paradigma pedagógico para a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, cuja referência principal foi o educador Paulo Freire. O 

pensamento pedagógico de Paulo Freire, assim como sua proposta de 

alfabetização de adultos, inspirou os principais programas de alfabetização e 

de educação popular que se realizaram no país no início dos anos de 1960, 

bem como influenciou e influência um grande número de educadores no país. 

                                                             
13

 Quem mantinha o poder econômico e ideológico à época. 
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Com isso, o presente capítulo busca retomar um pouco da história e 

do método do educador Paulo Freire e suas contribuições para educação de 

jovens e adultos, sobretudo, no Brasil.  

 

3.1 Paulo Freire, sua história e seu método. 

 Paulo Freire nasceu em Recife, no ano de 1921, e conheceu 

desde cedo à pobreza do Brasil, uma amostra dessa extrema pobreza na qual 

está submersa a América Latina. Desde a adolescência engajou-se na 

formação de jovens e adultos trabalhadores. Paulo Freire é nordestino, e desde 

cedo se sente compromissado com o sofrimento, a injustiça social e a miséria 

do seu povo. Formou-se em direito, mas não exerceu a profissão, preferindo 

dedicar-se a projetos de alfabetização. Nos anos de 1950, quando ainda se 

pensava na educação de adultos como uma reposição de conteúdos, 

transmitidos às crianças e jovens, Paulo Freire propunha uma pedagogia 

específica, associando conteúdos e experiência vivida, trabalho, pedagogia e 

política.  

Segundo Gadotti,  

 
O pensamento de Paulo Freire, - a sua teoria do conhecimento deve 
ser entendida no contexto em que surgiu – o Nordeste brasileiro. 
Onde, no início da década de 1960, metade de seus 30 milhões de 
habitantes vivia na ‘cultura do silêncio’, como ele dizia, isto é, eram 
analfabetos. Era preciso dar-lhes a palavra para que transitasse para 
a participação na construção do Brasil que fosse dono de seu próprio 
destino e que superasse o colonialismo. (1996, p. 70). 

  

Para Freire, o mais importante no processo educativo era mediar 

ações para que as pessoas se tornassem pensantes e críticas diante da 

realidade. Com isso, o objetivo era formar sujeitos, individuais e coletivos, com 

vistas a transformarem a sua realidade social. O pensamento freireano tem 

como base observar a educação como um processo que sirva de libertação e 

não de domesticação do homem. Ainda com o mesmo autor, a educação era 
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uma forma de esperança, configurando novas expectativas para a vida dos 

educandos, assim, 

 
Saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como 
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela 
alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, 
persistência na luta, recusa aos fatalismos [...] abertura à justiça, não 
é possível a prática pedagógico-progressista, que não se faz apenas 
com ciência e técnica. (FREIRE, 1997, p. 136). 

 

 Paulo Freire delineou uma “Pedagogia da Libertação”, 

intimamente relacionada com a visão marxista do Terceiro Mundo e das 

consideradas classes oprimidas na tentativa de elucidá-las e conscientizá-las 

politicamente. As suas maiores contribuições foi no campo da educação 

popular para a alfabetização e na noção de conscientização política de jovens 

e adultos operários, chegando a influenciar movimentos como as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB), estas vinculadas a Igreja Católica.  

A primeira experiência do método proposto por Freire começou na 

cidade de Angicos – Rio Grande do Norte (RN), em 1963, onde 300 

trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. No ano seguinte, Paulo 

Freire foi convidado pelo então presidente João Goulart para repensar a 

alfabetização de adultos em âmbito nacional. Em 1964, já estava prevista a 

instalação de 20 mil círculos de cultura para dois milhões de pessoas 

analfabetas. 

Antes de entrar no estudo das palavras, Paulo Freire propunha ainda 

um momento inicial chamado círculo de leitura em que o conteúdo do diálogo 

educativo girava em torno do conceito antropológico da cultura. O educador se 

utilizava de ilustrações e cartazes, onde se deveria iniciar um diálogo no qual 

fosse evidenciado o papel ativo dos homens e de mulheres como produtores e 

transformadores de sua própria cultura. O objetivo era antes mesmo de iniciar o 

aprendizado da escrita, levar o educando a assumir-se como sujeito de sua 

aprendizagem, como ser capaz e responsável. Tratava-se também de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Eclesiais_de_Base
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Eclesiais_de_Base
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ultrapassar uma compreensão mágica da realidade e desmistificar a cultura 

letrada, na qual o educando estaria se iniciando.  

Os participantes do círculo de cultura, em diálogo com o objeto a ser 

conhecido através da representação da realidade a ser decodificada, 

respondem às questões provocadas pelo coordenador do grupo, aprofundando 

suas leituras de mundo. O debate que surge daí possibilita uma releitura da 

realidade de que pode resultar o engajamento do educando em práticas 

políticas com vista à transformação da sociedade. Através do diálogo, de 

acordo com o educador, é possível construir conhecimentos. Assim, a ideia era 

a de que o adulto já traz consigo o conhecimento e a vivência de mundo, estas 

experiências deveriam ser levadas em consideração pelo educador no 

processo educativo. Com isso, o aluno vai adquirindo novos saberes, aguça a 

curiosidade, permitindo a busca de novos conhecimentos. Nessa perspectiva, é 

necessário que o professor aprenda a escutar e “(...) a conviver com o 

diferente. A aprender com o diferente, a respeitar o diferente.” (FREIRE, 2009b, 

p.59). Tendo o professor o papel de aprender a ouvir e a reconsiderar a 

bagagem cultura dos educandos. 

As vinculações entre o trabalho de Paulo Freire e a ascensão 

popular são bem evidentes. Sua jornada começou no nordeste em 1962, a 

região mais pobre do Brasil – 15 milhões de analfabetos e 25 milhões de 

habitantes. Neste período, a “Aliança para o Progresso”, campanha de ajuda 

norte-americana, que fazia do quadro de miséria do Nordeste seu “laboratório” 

no Brasil, interessou-se pela experiência realizada na cidade de Angicos, no 

Rio Grande do Norte. 

Os resultados obtidos – 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias 

impressionaram profundamente a opinião pública. Decidiu-se aplicar o método 

em todo o território nacional, mas desta vez com o apoio do Governo Federal. 

E foi assim que, entre junho de 1963 a março de 1964, foram realizados cursos 

de formação de coordenadores na maior parte das capitais dos estados 

brasileiros. 
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Com o advento do Golpe Militar (1964) os trabalhos foram 

interrompidos no início e reprimiu toda mobilização já conquistada. Paulo Freire 

é exilado no mesmo ano no Chile. Por outro lado, a Superintendência da 

Reforma Agrária (SUPRA) – apesar da brevidade de sua existência, agrupou 

as classes campesinas para a defesa de seus interesses, provocando uma 

importante repercussão política. Este esforço de mobilização, realizado 

intensamente durante o fim do governo Goulart, apenas havia iniciado a 

realização de seu programa de atividades, quando ocorreu a queda do regime 

populista que havia tonou possível tais tentativas. Limitou-se, então, o 

programa à criação de uma ideologia que não pode proporcionar as condições 

necessárias para a constituição de uma ideologia popular.  

Depois do exílio e da abertura política no Brasil, em 1979, Paulo 

Freire retorna ao país através do Movimento de Anistia. O contato com a 

situação concreta da classe trabalhadora brasileira e com o Partido dos 

Trabalhadores (PT) deu um novo vigor ao seu pensamento do educador. 

Segundo Gadotti, no livro “Paulo Freire uma biografia”, 

 
Podemos até dividir o pensamento dele em duas fases distintas e 
complementares: o Paulo Freire latino-americano das décadas de 60-
70, autor de Pedagogia de Oprimido e o Paulo Freire cidadão do 
mundo das décadas de 80-90, dos livros dialogados, da sua 
experiência como administrador público em São Paulo. (1996, p. 74). 

 

Nos primeiros seis anos da década de 1990 que precederam ao seu 

exílio, Paulo Freire publicou no Brasil sete importantes obras: A Educação na 

Cidade (1991), Pedagogia da Esperança (1992), Política e educação (1993), 

Professora sim, tia não (1993), Cartas à Cristina (1994), À sombra desta 

mangueira (1995) e Pedagogia da autonomia (1996). São obras que revelam 

um Paulo Freire mais literário e poético, com um pensamento analítico e em 

construção permanente. 

De maneira esquemática, podemos dizer que o “método Paulo 

Freire” consiste em três momentos dialéticos e interdisciplinarmente 

entrelaçados: primeiro, temos a investigação temática, pela qual o aluno e o 
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professor buscam no universo real do aluno e da sociedade as palavras e os 

temas centrais de sua biografia; segundo, a tematização, pela qual eles 

codificam e decodificam esses temas, ambos buscam o seu significado social, 

tomando, assim, consciência do mundo vivido; e, num terceiro momento, a 

problematização, na qual eles buscam superar uma primeira visão mágica por 

uma visão crítica da realidade, partindo para a transformação do contexto 

vivido (FREIRE, 2000). 

Dada à interdisciplinaridade, a obra de Paulo Freire pode ser vista 

tomando-a seja como científica, seja como educativa. Contudo, essas duas 

dimensões supõem outra: a política. Esta é a dimensão mais importante de sua 

obra. Não pensa a realidade como um sociólogo que procura apenas entendê-

la. Ele busca nas ciências (sociais e naturais) elementos para compreender 

cientificamente a realidade a fim de poder intervir de forma mais eficaz. Por 

isso, ele pensa a educação como ato político, como ato de conhecimento e 

como ato criador. 

Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos 

conscientizadora, cujo princípio básico pode ser traduzido numa frase de sua 

autoria que ficou célebre: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, 

prescindindo da utilização de cartilhas, desenvolveu um conjunto de 

procedimentos pedagógicos que ficou conhecido como método Paulo Freire. 

Ele previa uma etapa preparatória, quando o alfabetizador deveria fazer uma 

pesquisa sobre a realidade existencial do grupo junto ao qual iria atuar. 

Concomitantemente, faria um levantamento de seu universo vocabular, ou seja, 

das palavras utilizadas pelo grupo para expressar essa realidade. Desse 

universo, o alfabetizador deveria selecionar as palavras com maior densidade 

de sentido que expressassem as situações existenciais mais importantes. 

Depois era necessário selecionar um conjunto com diversos padrões silábicos 

da língua e organizá-lo segundo o grau de complexidade desses padrões. 

Essas seriam as palavras geradoras, a partir das quais se realizaria tanto o 

estudo da escrita como da realidade. 
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Depois dessa etapa cumprida, iniciava-se o estudo das palavras 

geradoras, que também eram apresentadas junto com cartazes, contendo 

imagens referentes às situações existenciais a elas relacionadas. Com cada 

gravura, desencadeava-se um debate em torno do tema e só então a palavra 

escrita era analisada em suas partes. Cujos componentes eram as sílabas. 

Enfim, era apresentado um quadro com as famílias silábicas com as quais os 

alfabetizandos deveriam montar novas palavras. A proposta de Freire parte da 

realidade (fala do educando) e a organização dos dados (fala do educador). 

Nesse processo surgem os temas geradores, extraídos da problematização da 

prática de vida dos educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma 

metodologia dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação 

pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos 

conteúdos necessários dos quais se parte.  

Nessa direção, o importante não é transmitir conteúdos específicos, 

mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A 

transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando é 

considerada, por Freire, como “invasão cultural” ou “depósito de informações”, 

considerando que não emerge do saber popular. Portanto, antes de qualquer 

coisa, é preciso conhecer o aluno e seu contexto. Ou seja, conhecê-lo 

enquanto indivíduo inserido num contexto social de onde se elabora o 

“conteúdo” a ser trabalhado. 

Freire criticava a educação na maioria das unidades de ensino, 

chamado por ele de educação bancária, uma educação onde somente o 

professor era conhecedor e o aluno receptor de conhecimento, tornando-os 

oprimidos. Paulo acreditava que no processo educativo o mais importante era 

que o aluno pudesse desenvolver a sua criticidade e a sua curiosidade. Pois 

“ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 25). 

Para o autor tudo está em permanente transformação e interação. O 

ser humano é histórico e inacabado, estando sempre pronto para aprender, é 
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interagindo com o meio e lendo o mundo que esse aprendizado pode se tornar 

mais prazeroso.  

O propósito desse trabalho é refletir sobre a importância de ter o 

pensamento de Paulo Freire como base para refletir sobre as experiências 

educativas no sistema penitenciário. A educação prisional desde sua 

implantação enfrenta inúmeras dificuldades, por isso, proporcionar uma 

educação voltada ao que Paulo Freire fazia é de suma importância, pois para 

ele a vivência do aluno e a presença da sociedade eram fatores importantes 

para a mudança do indíviduo. Identifico Paulo Freire como uma fonte 

inspiradora deste trabalho, pois, como ele, acredito que a educação deve 

mediar um processo de libertação. 
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4 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SUA RELAÇÃO COM O 

PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO NA CADEIA PÚBLICA DE 

MARACANAÚ 

 

A educação de jovens e adultos já é descriminada pela sociedade 

por atender grupos das classes populares. Ao tratar-se da educação nas 

unidades prisionais se torna ainda mais difícil para os educandos, pois há 

bastante preconceito e obstáculos.  

Ao ter o desafio de falar desse assunto, escolhi a Cadeia Pública de 

Maracanaú por ter lecionado durante sete anos e conhecer um pouco de sua 

história. Num primeiro momento, discorro sobre o contexto em que a Escola 

está inserida, relatando um breve histórico do local. Posteriormente, reflito 

sobre os resultados dos questionários quanto dos desafios enfrentados pelos 

sujeitos da Cadeia de Maracanaú em relação à EJA prisional. 

 

4.1 O Contexto da Escola na Cadeia Pública de Maracanaú 

 

A escola foi fundada no ano de 2003 com muitas dificuldades. Em 

agosto de 2004 recebi o convite para ministrar aulas na unidade, no início fiquei 

com medo, por que não dizer assustada por acreditar que a cadeia era um 

lugar perigoso, onde só pessoas “corajosas” poderiam entrar (que não era o 

meu caso), mas, a curiosidade era maior e resolvi aceitar.  

As aulas eram realizadas no pátio da cadeia onde se dividiam três 

“salas” de aula: pela manhã alfabetização, 2º segmento (5ª série a 8ª série) e 

ensino médio; no período da tarde 1º segmento (1ª a 4ª série), 2º segmento e 

ensino médio. Os alunos, muitas vezes, sentavam no chão ou se agrupavam 

em uma mesa velha que havia no pátio. Apesar de toda essa dificuldade os 

alunos tinham uma boa frequência.  

Como professora a minha preocupação era com o bem estar dos 

educandos e mediar um processo de conhecimento através da inovação de 
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minhas aulas, estimulando-os as participarem mais das atividades. Como 

cidadã, procurava entender um pouco da vida de cada um, tentando 

proporcionar um ensino próximo às necessidades deles, principalmente 

daqueles que não recebiam visita de seus familiares.  

Só no ano de 2007, depois de muita luta, com parceria da prefeitura 

de Maracanaú foi construído o prédio da escola. Foram muitos anos em busca 

da conquista de uma educação melhor. Contudo, o diretor tinha consciência de 

que sem educação não teria como modificar a vida daqueles detentos. Nesse 

sentido, a construção da escola era prioridade. Assim, a cadeia recebeu um 

prédio com uma sala de aula, uma sala de professores e um laboratório de 

informática que atenderia os detentos e a comunidade, funcionando nos turnos 

manhã, tarde e noite. 

Hoje, a escola funciona nos turnos manhã e tarde, oferecendo 

ensino para educandos da alfabetização e EJA I (1º ao 5º ano) com 11 alunos, 

EJA II (6º ao 9º ano) com 35 alunos, ensino médio com 12 alunos, totalizando 

58 alunos. Assim, atende-se 67% da cadeia, pois se encontram reclusos 87 

detentos14. O corpo docente é constituído por dois professores, sendo um 

pedagogo responsável por lecionar a alfabetização pela manhã e EJA I à tarde 

e uma historiadora responsável pela EJA II no período da tarde e ensino médio 

no turno da manhã. A escola tem também um laboratório de informática (ativo) 

que funciona no período da tarde e atende toda a cadeia, sendo divididas as 

turmas por cela.  

A partir disso, reflito sobre os resultados acerca dos desafios e 

perspectivas da EJA na penitenciária de Maracanaú. 

 

4.2 Os desafios e as perspectivas na EJA 

 

                                                             
14

 Dados da Coordenação educacional do Sistema Prisional do Ceará – 2012.  
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A análise dos questionários aplicados à professora aos gestores e 

aos agentes penitenciários na Cadeia Pública de Maracanaú permitiu-me um 

breve entendimento de como vem ocorrendo o processo educacional como 

proposta de ressocialização. A maioria dos funcionários é do sexo masculino, 

com faixa etária entre 26 a 57 anos. Devido ao número de presos, a quantidade 

de servidores é pequena, com isso, só foi possível aplicar quatro questionários 

dois para agentes penitenciários, um para o diretor adjunto e um direcionado 

para professora, pois o outro professor não pode responder devido a 

indisponibilidade de horários. 

As maiores dificuldades encontradas pela professora é a “disputa” 

entre a escola e as outras atividades da cadeia, como os jogos e a televisão, 

estes impedem os educandos de ter uma frequência regular na escola. Outro 

aspecto diz respeito aos procedimentos e normas disciplinares já existentes na 

unidade, tais como: atendimento médico, vacinação, visitas, transferência de 

interno, vistoria, dentre outros. Com isso, as condições de aula da escola são 

limitadas, pois para o seu funcionamento os professores necessitam da 

presença do agente penitenciário no momento do deslocamento dos alunos e 

isso tem sido dificultado pelo número reduzido de servidores. 

É certo que o professor do ensino de jovens e adultos e, 

principalmente, sendo privados de liberdade, defronta-se com inúmeros fatores 

de ordem econômica, administrativa e metodológica. O professor tem que estar 

muito bem preparado para que possa solucionar ou responder sobre diversos 

assuntos pertinentes a realidade em que atua.  

Outras dificuldades apontadas são: a falta de servidores efetivos, a 

falta de manutenção no prédio, a falta de interesse dos educandos e a falta de 

formações adequadas para os professores, agentes penitenciárias e gestores. 

Esta última dificuldade na maioria das vezes pode ser consequência da falta de 

recurso financeira. 

Para a professora, graduada em história e pós-graduada em 

psicopedagogia, a ressocialização é um meio de retornar e de ser aceito na 
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sociedade, para ela é “recomeço, inserção, novas adaptações, começar de 

novo, conviver em meio à sociedade, viver sem privação, cumprindo seus 

direitos e requerendo seus deveres, ou vice-versa?” (2012). A educação em 

prisão serve como remição de pena e também para ressocializar, mas é 

preciso o apoio da sociedade. A mesma docente comenta que o maior desafio 

enfrentado por ela é trazer o educando para sala de aula por diversos motivos 

existentes em uma unidade prisional e que é preciso manter o diálogo entre 

professor e aluno.  

No ponto de vista da professora, a ressocialização só é possível se a 

sociedade aceitar e acreditar que esse processo pode modificar esse indivíduo. 

Segundo Paiva “À educação de adultos atribuí-se papel complementar à 

melhoria da sociedade” (PAIVA, 2009, p. 29). Com isso, os apenados passam 

a ser cidadãos, podendo recomeçar novamente.  

Já para o diretor adjunto, a ressocialização é o processo de 

mudança no comportamento do indivíduo. A educação é vista como “mudança 

do indivíduo perante a sociedade”, e serve, principalmente, como forma de 

ressocialização. Segundo seus relatos os desafios enfrentados pela educação 

é a falta de servidores, pois “para um bom funcionamento escolar é preciso de 

mais funcionários, para qual fazem parte deste processo” (2012). Relata, ainda, 

que a educação é um direito do preso.  

Percebe-se que o maior interesse tanto para os professores como 

para os agentes penitenciários é que o preso tenha oportunidade de mudar 

suas concepções para retornar com dignidade ao convívio social.  

Para o agente penitenciário é importante que o preso não seja 

apenas assistido dentro da Cadeia é necessário ser criados incentivos para 

que possam ajudar o preso ao sair da unidade, 

Incentivos para os privados de liberdade quando os mesmos 
adquirirem sua liberdade, conseguirem uma oportunidade de 
trabalho. Indivíduos estes, que deve estar cônsigo das suas 
responsabilidades enquanto parte integrante de uma sociedade e 
melhorando a estrutura física das unidades. (2012). 
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É interessante ressaltar que em todos os questionários analisados 

os problemas educacionais apontados são os mesmos: falta de servidores 

efetivos, falta de interesse por parte dos alunos e a falta de estrutura 

adequada. 

Nesse sentido, arrisco afirmar que a ressocialização é um processo 

de reintegração da pessoa, novamente, ao convívio social por meio de políticas 

humanística. Com a educação criamos condições e valores para que esse 

indíviduo ao sair da unidade penitenciária possa seguir sua vida de forma 

honesta, com outros interesses, sendo capaz de tomar decisões de forma 

crítica, podendo transformar a si e ao mundo. Assim, de acordo com os 

questionários aplicados aos professores, gestores e agentes penitenciários, o 

conceito de ressocialização é traduzido como recomeço, uma forma de 

mudança e aceitação perante a sociedade. É importante ressaltar o papel do 

professor, o entrosamento dos gestores e agentes penitenciários para esse 

processo de ressocialização. Com isso, se todos tiverem consciência do papel 

da educação no interior da prisão e nos resultados possíveis a ressocialização 

poderá ocorrer com eficácia. 

Segundo os sujeitos da pesquisa, a educação é um direito do preso 

que serve para ressocializar. Pois, para a professora, a educação serve para 

“ressocializar, porque acredito que um dia essa ‘tal ressocialização’ será aceita 

e com a contribuição da sociedade” (2012). 

De acordo com Gadotti “Educar é libertar [...] dentro da prisão, a 

palavra e o diálogo continuam sendo as principais chaves. A única força que 

move um preso é a liberdade; ela é a grande força de pensar.” (1999, p. 62). 

É importante destacar, também, que a escola na Cadeia Pública de 

Maracanaú promove situações de interação com os familiares dos educandos, 

realizando momentos de lazer, palestras, torneios esportivas, momentos 

ecumênicos entre outros, permitindo fazer com que o educando fortaleça a sua 

autoestima, sobretudo sinta-se valorizado.  
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Durante o estudo, percebi que as pessoas têm um pouco de medo 

ou receio de falar da educação em prisões. Com esse resultado, verifica-se que 

a ressocialização de jovens e adultos em situação de privação de liberdade 

está muito voltada a educação, mas para que esse processo aconteça com 

sucesso é preciso o apoio de gestores e agentes penitenciários e que os 

mesmos acreditem que é possível ressocializar através da educação.  É 

preciso, ainda, que os professores e os responsáveis da secretaria de 

educação acreditem na importância desse trabalho e façam com 

profissionalismo. 
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5 A NECESSIDADE DE UMA POLÍTICA SIGNIFICATIVA DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  

Com os resultados encontrados, sinto-me convidada a refletir sobre 

alguns aspectos que tenho considerado para elaboração de uma proposta 

política de EJA, sobretudo, no sistema prisional. Busco um diálogo com o 

pensamento de Paulo Freire. 

O paradigma pedagógico traçado por Freire, que construiu novas 

práticas baseava-se num entendimento da relação entre a problemática 

educacional e a problemática social. Antes apontado como causa da pobreza e 

da marginalização, o baixo nível de escolaridade passou a ser interpretado 

como efeito da situação de pobreza gerada por uma estrutura social não 

igualitária. A educação de adultos deveria partir sempre de um exame crítico da 

realidade existencial dos educandos, da identificação das origens, de seus 

problemas e das possibilidades de superá-los. 

Os educadores precisam conhecer melhor a política de educação de 

jovens e adultos para que possam criar meios de aplicá-la com eficácia, para 

que tenham condições de trabalhar em equipe, dando, assim, um novo 

significado aos estudos desses educandos, fazendo com que se fortaleça o 

aspecto social e pessoal de professores e educandos. 

O educando jovem e adulto precisa percorrer experiências 

educativas que contribuam para a compreensão de suas realidades, de 

entender melhor o que há em sua volta, pois com isso o mesmo pode se tornar 

capaz de perceber e problematizar o meio social. “Por isso é que eu dizia: a 

escola não é boa nem má em si. Depende a que serviço ela está no mundo. 

Precisa saber a quem ela defende” (FREIRE, 2004, p. 38). É preciso que a 

escola faça escolhas condizentes com as necessidades de seu público-alvo 

para que possam ter essa consciência e, acima de tudo, que educador e 

educando façam parte dessa escolha, discutam e trabalhem em diálogo 

permanente. 
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A educação passa a ser não apenas um problema político, mas 

também social onde os sujeitos envolvidos se tornam responsáveis por ela, 

sejam gestores, políticos ou educadores.  

 

5.1 Uma questão política e pedagógica, um desafio a ser problematizado. 

Podemos iniciar este tópico com a seguinte indagação: O QUE É 

UMA POLÍTICA SIGNIFICATIVA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS? 

A indagação sobre o que é uma política significativa de educação de 

jovens e adultos é uma daquelas questões cujas respostas não podem ser 

confiadas aos cuidados dos especialista-técnicos, na medida em que ela 

constitui uma questão essencialmente, política. 

Uma discussão que, mesmo quando feita a partir da prática 

específica do ensino escolar na qual ressaltam aspectos técnicos, tem um 

conteúdo referido aos interesses presentes na nossa sociedade, podendo 

mesmo ser divergentes e conflitantes, portanto, objeto de negociação, disputa, 

enfrentamento e questionamento. 

No que diz respeito às concepções de educação, aos programas 

curriculares, aos programas de formação, aos procedimentos metodológicos, 

às práticas pedagógicas, enfim, todas elas revelam relações teóricas, práticas 

de saber e de poder, de dominação e de subordinação, de autonomia e de 

igualdade. 

Desse modo, construir respostas a esta indagação torna-se um 

desafio a ser problematizado, superado e enfrentado, tomando como referência 

a sua dimensão política e pedagógica e o fazer educativo como espaço de 

disputa entre concepções de mundo e projetos de educação, conduzidos, 

impostos, aceitos ou rejeitados por sujeitos individuais e sociais. 

Estas afirmações apontam para a necessidade de considerar o 

papel do educador no processo de pensar e decidir sobre a significação a ser 

dada a uma política de educação de jovens e adultos, pois, 

 



46 

 

 

 

a escola, que teoricamente seria um veículo de mobilidade social, não 
surte os efeitos esperados. Currículos tradicionais, aliados a um 
quadro de professores que aparentemente não estão treinados para o 
desempenho de suas tarefas, jamais provocarão atitudes positivas 
por parte dos internos. (LEMGRUBER, 1999, p. 87). 

  

Pouco se sabe sobre a educação penitenciária, somente nos últimos 

dois ou três anos, é que estudiosos da SEDUC e da SEJUS vêm se 

preocupando com esse assunto, talvez seja por isso que os resultados, na 

maioria das vezes, não estejam satisfatórios. Professores que adentram nesse 

trabalho sem uma formação adequada, onde, muitas vezes, estão nesse 

trabalho por acharem mais “fácil”, tornando-se meros “ocupantes” de vagas.  

  

5.2 O educador e a construção de respostas sobre a significação de uma 

política de educação de jovens e adultos 

Podemos abrir duas veredas a serem alargadas para reflexão sobre 

nossa prática e pela ação sobre nossa reflexão: a necessidade de superação 

da abordagem generalizadora da questão inicial e o estabelecimento de uma 

relação entre a questão proposta e o desafio da formação do educador. 

Em relação à primeira vereda, a que trata dos possíveis significados 

de uma política de educação de jovens e adultos, a questão inicial pode ser 

desdobrada em outras: O que dizer de uma política significativa? Que 

paradigmas de significação estão presentes nesta política? Quais são as 

concepções de sociedade e de educação contida nestes paradigmas? Quem é 

e o que pode e deve dar significação a um paradigma de educação de jovens e 

adultos? Que tipo de formação deve ser desenvolvida? E com que finalidade se 

deve atuar? 

Em relação à questão do significado de uma política e a formação de 

seus educadores, podemos fazer outras indagações: Que papel desempenha o 

educador na construção dos significados de uma política? Quais as 

necessidades de formação para que o educador desempenhe este papel? 

Enfim, quem educa o educador? 
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Estas afirmações e questionamentos têm por objetivo propor um 

eixo orientador a partir do qual os educadores, individual e coletivamente, 

sintam-se incomodados e estimulados a iniciarem um processo de reflexão 

sobre o tema e suas questões, tendo como referência principal a própria prática 

e como objetivo desenvolver a capacidade de teorizar esta prática a fim de 

modificá-la. 

Até agora o nosso raciocínio chama atenção para os seguintes 

pontos: o caráter social e histórico da educação, portanto, a dimensão política 

do fazer pedagógico; o papel determinante do educador na construção dos 

significados sociais dos processos educativos e a relação deste papel 

determinante com a formação do educador. 

Pensar na formação do educador para que ele seja capaz de 

participar da construção dos significados para a política em que atua traz um 

desafio político pedagógico implícito. Pensar uma formação que o torne 

capacitado para tomar a escola, a partir da sua sala de aula, numa esfera 

pública de oposição, um espaço pedagógico de formulação de discursos e 

práticas críticas e criativas, de criação dos intelectuais dos grupos socialmente 

dominados. Em outras palavras, uma formação que os ajudem a se 

construírem como intelectuais transformadores, rompendo com modelos 

repetidores, transmissores e multiplicadores de conhecimento.        
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste trabalho foi apresentar os desafios pedagógicos e 

administrativos que a educação para os privados de liberdade enfrenta na 

Cadeia Pública de Maracanaú, apresentando a importância da ressocialização 

através da EJA regular. Assim, tracei como objetivo geral conhecer os desafios 

no processo de escolarização para compreender se há um processo de 

ressocialização, mostrando que a educação não é um privilégio, mas, sim, um 

direito de todos. 

Infelizmente, os educandos privados de liberdade enfrentam muitos 

preconceitos, pois a sociedade vê esses educandos como “marginais” e, por 

isso, muitos têm em seu pensamento que esse direito à educação não deve ser 

cumprido. Assim, esquecem que esses sujeitos iram retornar a sociedade e, 

portanto, é necessário compreender que os mesmos precisam ser preparados 

para esse retorno, com isso, a educação pode vir a ser um caminho importante.  

No primeiro capítulo apresentei a política de educação de jovens e 

adultos privados de liberdade no Brasil, enfatizando a importância e as 

contribuições de mobilizações e articulações nacionais e internacionais para 

essa modalidade de ensino. Além disso, abordei sobre os avanços da 

educação de adultos, que não era vista como uma educação específica da 

educação popular, as experiências, os resultados do supletivo e o surgimento 

de programas que contribuíram para a educação de jovens e adultos privados 

de liberdade. 

No segundo capítulo discursei brevemente sobre a trajetória de 

Paulo Freire e a sua perspectiva acerca da educação de adultos, mostrando a 

sua concepção de educação e as grandes contribuições na área como um 

todo. Paulo Freire é um marco da história brasileira, em seus estudos 

contribuiu na evolução da nossa educação. Para ele, o ser humano tem que 

ser valorizado, ter e poder defender suas opiniões próprias. Defendia que a 

escola não poderia ser um espaço onde o educando seria somente um 
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receptor, mas sim um espaço agradável, onde a família estivesse presente e 

que tudo fosse construído em conjunto. 

Em seguida, no terceiro capítulo, apontei alguns resultados do 

trabalho de campo na Cadeia pública de Maracanaú, a importância desse 

trabalho para a ressocialização e mudança desses indivíduos. Dentre os 

principais resultados, há: falta de servidores suficientes para dialogar com a 

escola, ausência de formação de educadores da área, disputas de educadores 

com outras atividades internas na Cadeia e a falta de motivação por parte dos 

educandos. 

Já no último capítulo, apresentei a necessidade de uma política 

significativa de educação de jovens e adultos a fim de identificar desafios e 

perspectivas importantes para área, mostrando que é necessário que o 

educador conheça a fundo as necessidades desses alunos para que possa 

realizar um trabalho exitoso e coletivo.  

A pesquisa mostrou que esses educandos ainda podem ser 

beneficiados com a garantia do direito à educação, que as pessoas envolvidas 

nesse processo devem perceber a sua importância e a sua utilidade. Já sendo 

um ponto positivo, pois estes profissionais tomam consciência da realidade e 

percebem na educação uma forma de efetivação para o exercício da cidadania. 

No entanto, a carência de recursos, a falta de estrutura física e a falta de 

efetivos torna esse trabalho mais dificultoso. O que nos leva a pensar que a 

classe governante (governo, Ministério da Educação e Ministério da Justiça) 

não tem priorizado a promoção de uma educação para garantir a cidadania 

enunciada através de diversas políticas e documentos oficiais nos 

estabelecimentos prisionais. 

Com tantas dificuldades e reincidências nas unidades penitenciárias 

urge a necessidade de buscar a educação para a cidadania desses jovens e 

adultos, muitas vezes, excluídos da sociedade.  

É importante que os professores, os agentes penitenciários e os 

gestores reflitam sobre o momento crítico que a educação de jovens e adultos 
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no contexto de privação de liberdade vem sofrendo desde o seu início, diga-se, 

ter compreensão histórica. Nesse sentido, é preciso que se garanta a formação 

dos profissionais, mesmo como seres de inter-relações, podendo, assim, voltar 

à sociedade e ser nomeado como cidadão.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Questionário para o professor 

 

DADOS DO PROFESSOR 

Ano que leciona:_____________  sexo: M (    ) F (    )     

Tempo de atuação na área: (         ) unidade prisional     (         ) escola regular 

Qual é o grau de formação:_________________________________________ 

Área de formação:________________________________________________ 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE A PESQUISA 

 

1. O que você entende sobre ressocialização? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Quais os motivos que levaram você a trabalhar com educandos privados de 

liberdade?  

(    ) possibilidade de emprego 

(    ) desafio de um trabalho diferenciado 

(    ) outros: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Na sua opinião a educação em prisões serve para: 

(    ) ressocializar 

(    ) apaziguar problemas 

(    ) remição de pena 

(    ) outros:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Quais os desafios pedagógicos e administrativos enfrentados pela educação 

na Cadeia Pública de Maracanaú que dificulta o funcionamento da escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Diante dos desafios a serem enfrentados, de que forma você procura 

solucioná-los: 

(    ) procurando ajuda de outros educadores do sistema carcerário 

(    ) procurando dialogar com os gestores, agentes penitenciário e educandos 

da unidade 

(    ) solicitando a presença dos seus superiores (coordenação geral e gestores) 

(    ) outros:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Qual o tipo de metodologia ou teórico que você usa em sua prática: 

(    ) Paulo Freire 

(    ) Piaget 

(    ) outros:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. Você acha que a metodologia ou teórico utilizado por você em sala de aula, 

atende as necessidades de seus educandos: 

(    ) sim. Por que?________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(    ) não. Por que?________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

8. De que forma você tem mediado a aprendizagem do aluno? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

9. Como tem sido a relação entre professor e educando em sala de aula? 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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ANEXO B - Questionário para gestores e agentes prisionais 

 

DADOS PESSOAIS 

Cargo:_____________________  sexo: M (    ) F (    )  

Idade:____________    

Tempo de atuação na área: (         )  O que fazia antes:________________ 

Qual é o grau de formação:_________________________________________ 

 

QUESTÕES ESPECIFICAS SOBRE A PESQUISA 

 

 

1. O que você entende sobre ressocialização? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Como você ver a educação para os privados de liberdade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Na sua opinião a educação em prisões serve para: 

(    ) ressocializar 

(    ) apaziguar problemas 

(    ) remição de pena 

(    ) outros:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Quais os desafios enfrentados pela educação, na Cadeia Pública de 

Maracanaú que você considera que dificulta o funcionamento da escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Como esses problemas podem ser resolvidos? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Para você a educação para os privados de liberdade é: 

(    ) um direito 

(    ) uma obrigação 

(    ) uma distração  

(    ) outros:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Para você o diálogo entre gestores, professores e agentes prisionais é 

importante: 

(    ) sim. Por que?________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(    ) não. Por que?________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Como pode ser melhorada a educação na Cadeia Pública de Maracanaú? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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ANEXO C - Questionário 1: Professor 

Respostas: 

01. Recomeço, inserção, novas adaptações, começar de novo, conviver em 

meio a sociedade, viver sem privação cumprindo ser direitos e requerendo 

seus deveres, ou vice-versa?? rs, rs ... 

02. ( x ) outros: curiosidade e experiência a mais em termo de educação. 

03. ( x ) outros: digo ressocializar porque acredito que um dia essa “tal 

ressocialização” será aceita e com a contribuição da sociedade. 

04. Desafios? Bem o maior é trazer os educandos até a sala de aula, o 

desistímulo de alguns, a falta de agentes que como a gente vestisse a camisa 

da escola. E quanto ao pedagógico e administrativos tudo está bem, mas se 

melhorar um pouquinho mais ai sim, ficará perfeito. 

05. ( x ) outros: conversando entre nós mesmo da unidade, pois muitas vezes 

nossa coordenação geral não funcionar diante de certos probleminhas. 

06. ( x ) outros: de todos teóricos que conduza com a minha área e os 

ensinamento de Paulo Freire nos norteia no seguimento EJA. 

07. ( x ) sim. Por que? Vejo a participação e retorno aos meus objetivos (nem 

sempre, mas funciona) 

08. Através de participações: coletiva e individual; Atividade escrita avaliativa; 

Desempenho dos mesmos. 

09. Mi relaciono muito bem com meus educandos, pois em primeiro lugar vejo 

eles como seres humanos que erraram na vida mas que não dismerecem uma 

outra chance, pra recomeçar.  

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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ANEXO D - Questionário 2: Agente penitenciário  

Respostas: 

01. É preparar o individuo para o convívio em sociedade. 

02. Como uma forma de ressocialização 

03. Ressocializar 

04. A falta de interece do preso pela escola e de servidores para realisar os 

procedimentos. Além da estrutura física das unidades penitenciarias. 

05. Aumentando o efetivo de servidores, reformando as unidades 

penitenciarias, estimulando os internos para participar das aulas 

06. Um direito 

07. ( x ) sim. Por que? Com o dialogo podemos solucionar problemas e ter um 

bom relacionamento. 

08. Aumentando o efetivo de servidores, aumentando o interese do preso p/ 

escola, melhorando a estrutura física das unidades.  

  

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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ANEXO E - Questionário 3: Diretor adjunto  

Respostas: 

01. Qualque processo de socialização para ser considerado uma mudança no 

comportamento do individuo. 

02. Mudança do individou perante a sociedade. 

03. Ressocializar 

04. Para um bom funcionamento escolar é preciso de mais funcionários, para 

qual fazem parte deste processo. 

05. aumentando o quadro de funcionários, estimulando os presos para 

participarem das aulas.  

06. Um direito 

07. ( x ) sim. Por que? Para realizar um bom trabalho tem que haver uma boa 

comunicação entre a equipe. 

08. Aumentando o quadro de funcionários e uma lei para impor os presos a 

estudar. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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ANEXO F - Questionário 4: Agente penitenciário  

Respostas: 

01. Uma mudança significativa no comportamento do individuo. 

02. Uma oportunidade de mudança, no qual o individuo possa a ser qualificado 

perante a sociedade. 

03. Ressocializar 

04. Um dos problemas seria um número baixo de funcionários, no qual fazem 

parte do processo escolar para um bom funcionamento e a falta de estrutura no 

ambiente escolar. 

05. O primeiro problema seria aumentando o quadro de funcionários, e com a 

estrutura do ambiente, a manutenção ao espaço.  

06. Um direito 

07. ( x ) sim. Por que? Um bom trabalho realizado, é importante haver uma boa 

comunicação entre a equipe. 

08. Incentivos para os privados de liberdade quando os mesmos adquirirem 

sua liberdade, conseguirem uma oportunidade de trabalho. Indivíduos estes, 

que deve estar cônsigo das suas responsabilidade enquanto parte entegrante 

de uma sociedade e melhorando a estrutura física das unidades.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 


