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RESUMO 

 Este artigo apresenta um mapeamento de pesquisas que tratam das especificidades do 

trabalho docente da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em espaços prisionais. A 

proposta busca identificar objetos investigativos e refletir sobre aspectos que suscitem 

estratégias para ampliação de discussões em relação ao tema. Essa produção é fruto de 

estudo bibliográfico com abordagem qualitativa. Foi possível observar uma diversidade 

e amplitude do referencial teórico adotado nos estudos analisados. Além disso, as 

investigações tratam predominantemente do papel da escolarização em espaços de 

restrição e privação de liberdade, das particularidades desses processos educativos e 

percepções de estudantes sobre a relevância da escola.  

 

Palavras-chave: Espaços de Restrição e Privação de Liberdade. Docência. Formação de 

Professores da EJA.   

 

 

Contributions of Research to Think Elements of Teaching in the EJA in Spaces of 

Deprivation of Liberty 

 

 

ABSTRACT 

 This article presents a mapping of researches that deal with the specificities of the work 

of teachers of Youth and Adult Education (EJA) in prison spaces. The proposal seeks to 

identify investigative objects and to reflect on aspects that give rise to strategies to 
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discussions on the subject. This production is the fruit of a bibliographical and 

qualitative study. It was possible to observe a diversity and amplitude of the theoretical 

reference adopted in the analyzed studies. The investigations deal predominantly with 

the role of schooling in areas of restriction and deprivation of liberty, the particularities 

of these educational processes, and students' perceptions of the school's relevance. 

 

Keywords: Youth and Adult Education. Restriction and Deprivation of Liberty Spaces. 

Teaching. Teacher Training of the EJA. 

 

 

 

1. SITUANDO AS PROPOSIÇÕES DO LEVANTAMENTO 

 

Na intenção de contribuir para a sistematização de conhecimentos produzidos, a 

partir de estudos, no campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em contextos de 

privação e restrição de liberdade, este artigo busca apresentar um mapeamento de 

pesquisas que tratam das especificidades do trabalho de professores em espaços 

prisionais. 

Tendo em vista que estudos nessa área ainda não têm alcançado nível expressivo 

de produções científicas, esse levantamento visa identificar objetos investigativos, mas 

também problematizar e refletir sobre: como as discussões feitas sobre o assunto e/ou 

“certas ausências”, podem auxiliar a pensar estratégias para ampliação de discussões em 

relação ao tema? Assim, pretende-se evidenciar não só as “temáticas e abordagens 

dominantes e emergentes”, mas também “campos inexplorados abertos à pesquisa 

futura” (HADDAD et al., 2000, p. 04).  

Isso significa pressupor que um objeto se revela a partir do próprio “processo de 

construção do conhecimento sobre determinado tema”, portanto enunciações, aportes 

teóricos e metodológicos privilegiados ou silenciados explicitam marcas ideológicas dos 

“caminhos da ciência” (SOARES, 1989, p. 06). Essa compreensão torna-se essencial 

para análises que envolvam temáticas mais recentemente examinadas no campo da 

educação, como a EJA em prisões.  
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Foi desenvolvido um estudo bibliográfico, seguindo abordagem 

predominantemente qualitativa que se articula com aspectos da perspectiva quantitativa, 

quanto ao levantamento de informações. Dentre os procedimentos metodológicos 

adotados destacam-se as análises das produções científicas, fundamentadas em um 

conjunto de preceitos credíveis que tornam possível uma “revisão sistemática” legítima. 

(RAMOS et al., 2014, p. 22).Por isso, no intuito de interrogar a história da produção de 

conhecimentos e seu percurso, estruturou-se objetivos para “garantir a qualidade das 

fontes” e “a definição de uma equação de pesquisa, com critérios de inclusão ou 

exclusão e normas convenientes” (RAMOS et al., 2014, p. 22). 

As buscas foram realizadas em três bases de dados, notoriamente reconhecidas, 

tais como: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD/IBCT); Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Biblioteca 

Eletrônica Scientific Electronic Library Online (SCieLO). 

Mediante ao suporte oferecido por essas ferramentas, o “estado do conhecimento” 

oportuniza o desenvolvimento metodológico “de caráter inventariante e descritivo da 

produção acadêmica, à luz de categorias e facetas que caracterizam o fenômeno a ser 

analisado”. (FERREIRA, 2002, p. 257).  

Nesse sentido, há um interesse de indagar a história da produção acadêmica nessa 

área, tomando como fonte documental 13 (treze) trabalhos encontrados, pelos quais foi 

possível construir um processo analítico em relação às abordagens das pesquisas 

desenvolvidas, tendo como base primária a leiturados resumos das teses/dissertações e 

artigos na íntegra. O recorte temporal e os descritores referenciais para as buscas foram 

adaptados por conta das especificidades de cada uma das fontes de consulta, diante das 

quais foi preciso organizar mais de dez palavras-chave, em aproximadamente vinte 

combinações distintas, contemplando produções científicas dos últimos anos.  

Ao apresentar reflexões sobre pesquisas denominadas do tipo “estado da arte”, 

Ferreira (2002, p. 264) discute as implicações de análises que partam essencialmente de 

resumos dos trabalhos, a autora atenta para a heterogeneidade desse “gênero 

discursivo”, vinculada às suas “características peculiares da situação comunicacional”. 

Destaca nesse sentido que, conforme método empregado pode haver uma riqueza 

analítica dos resumos,  
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pois estes permitem aos pesquisadores perceber movimentos diversos na trajetória das 

pós-graduações e no processo de produção dos conhecimentos, ensaiando um 

inventário, a partir de indagações como: “quando, onde e quem produz pesquisas num 

determinado período e lugar”, associadas às questões que se referem ao “o quê e o 

como” dos trabalhos. Nessa linha, esse transcurso investigativo, viabiliza aos 

pesquisadores a escrita de apenas “uma das possíveis histórias” dos avanços ou 

transformações em determinado meio científico (FERREIRA, 2002, p. 265).  

Tal dinâmica tem permitido como salienta Soares (1989, p. 06), tentativas de 

“integração dos resultados e, também, identificar duplicações, contradições”, o que 

auxilia para elaborações a respeito das especificidades que constituem a docência na 

EJA, tendo o enfoque desta modalidade em espaços de privação e restrição de liberdade. 

 

2. MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES  

 

As bases selecionadas possuem amplitude e credibilidade enquanto fontes de 

pesquisa, além de relevância frente ao volume de produções que disponibilizam, 

incluindo o campo da educação. Entretanto, pelos diversos testes efetivados foi preciso 

realizar adequações para uso dessas ferramentas. 

Os levantamentos em cada uma das bases, por contadas testagens nas buscas, 

exigiram distintas combinações dos descritores3 utilizados. Quanto a isso, em alguns 

casos, os termos foram mais específicos relacionando-se diretamente com o propósito 

desse estudo, como no caso do BDTD/IBCT, já o Portal CAPES e a SciELO 

necessitaram de vocábulos mais genéricos, assim a triagem dos trabalhos encontrados 

nessas duas fontes, ocorreu a partir da leitura de todos os resumos. 

Na sequência está um esquema que busca ilustrar os levantes desenvolvidos, com 

o quantitativo das produções encontradas e, após as leituras, o número de trabalhos 

selecionados. Cabe salientar que os critérios de inclusão ou não, estão relacionados com  

 

o conteúdo dos resumos, àqueles que apresentaram qualquer indicativo de contribuição 

                                                 
3 Nas bases BDTD/IBCT, Portal  CAPES e SciELO foram usadas as seguintes combinações: 1 educação + prisão 
+ professor; 2 educação + prisão + educador; 3 educação + prisão + docente + docência; 4 educação + privação 
de liberdade + educador; 5 educação + privação de liberdade + professor; 6 educação + privação de liberdade + 
docente/docência; 7 educação + prisional + docente/docência/professor/educador; 8 educação + cárcere + 
docente/docência/professor/educador;  9 educação + penitenciária + docente/docência/professor/educador.  
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para pensar elementos que caracterizam as especificidades da docência na EJA, em 

espaços de restrição e privação de liberdade, foram mantidos para análise mais 

detalhada na segunda etapa desse mapeamento.    

 

                      

 

Figura 01 – Total de Trabalhos Mapeados 

 

Fonte: elaborado pelas autoras (2017). 

 

 

2.1  DAS TESES E DISSERTAÇÕES  

Ante ao exposto, aproximadamente 20% dos trabalhos foram submetidos a 

análises mais pontuais, 06 (seis) artigos, 02 (duas) teses e 05 (cinco) dissertações de 

mestrado. Todavia, essa primeira etapa permitiu a leitura geral dos resumos e algumas 

constatações iniciais sobre aspectos em relação aos trabalhos na área.  

 O conteúdo disponibilizado pelo Banco Digital de Teses e Dissertações do IBCT, 

por meio de 17 (dezessete) estudos levantados nos últimos anos (2006 a 2015), 

possibilitam identificar que todos estão vinculados à programas de pós-graduação em 

educação4 e se encontram pulverizados em universidades do país, ainda que a 

                                                 
4Em levantamentos anteriores dessa natureza, como o realizado por Nakayama (2011), as produções 
que tratavam de educação em prisões nem sempre estavam ligadas ao campo da educação. A 
pesquisadora mapeou no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, entre 2000 e 2009, um total de 
1266 trabalhos, destes apenas 51 estão vinculados à programas de pós-graduação em educação, os 
demais eram das Ciências Jurídicas, Sociais, Saúde etc. 
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Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) concentrem maior número 

de pesquisas, cada uma delas com dois estudos na área. Isso pode indicar que ainda 

poucos programas possuam abertura para pesquisas sobre o tema. Do total, a maioria 

(nove) dos trabalhos estão vinculados à região Sudeste do país, três à região Centro-

Oeste, três à Sul, dois ao Nordeste e nenhum ao Norte.  

Outro indicativo importante, dos trabalhos encontrados no BDTD/IBCT, se refere 

à quantidade de pesquisas distribuídas nos últimos dez anos, pois as teses aparecem só 

em 2014, enquanto dissertações têm sido produzidas desde 2007. Contudo, levando em 

consideração mudanças no campo das políticas públicas, em especial a partir de 2009, a 

produção praticamente triplica diante das novas legislações na área. 

Ainda dentre os 17 (dezessete) trabalhos do BDTD, podemos dividi-los em grupos 

por temáticas: o primeiro e mais expressivo, com dez estudos, dá ênfase às discussões 

que envolvem a educação como direito humano de modo articulado com as políticas 

públicas e as representações que os sujeitos envolvidos nesse contexto possuem sobre o 

papel da escola. O segundo grupo aborda, em quatro trabalhos, as medidas 

socioeducativas, tendo em vista suas relações com a educação e projetos de futuro de 

jovens. O terceiro com duas pesquisas, trata da questão de gênero no tocante a trajetória 

das mulheres, a realidade nas prisões e a escolarização.  

Algumas dessas teses/dissertações indicam aproximações com o trabalho dos(as) 

professores(as) nesses espaços, conforme tópico a seguir. 

 

2.2 APONTAMENTO DAS PESQUISAS: ESPECIFICIDADES DO TRABALHO 

DOS PROFESSORES 

 

 

Com objetivo de buscar delimitações para essa análise, selecionamos apenas07 

(sete)das 17 (dezessete) pesquisas do BDTD/IBCT, pelas relações que demonstram com 

o trabalho docente em tais contextos educativos. Desse modo, no quadro a seguir, estão 

os dados de identificação das produções e, com base nos resumos, na última coluna 

encontram-se informações referentes aos temas e principais indicativos das 

investigações realizadas. 
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Quadro 01 – Pesquisas BDTD/IBCT de 2006 a 2015 

Tipo de Trabalho, Título e Link de Acesso Autor, Orientador, 
Universidade e Ano 

1. TESE – Entre a cela e a sala de aula: um estudo sobre 

experiências educacionais de educadores presos no 

sistema prisional paulista. 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13675/1/E

ntreCelaSala.pdf 

Odair França de Carvalho, 

orientado por Selva Guimarães 

Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU (2014) 

2. TESE – Os sentidos das experiências escolares nas 

trajetórias de vida de mulheres em privação de liberdade 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/12

9426/329172.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Pollyana dos Santos orientada 

por Olga Celestina da Silva 

Durand 

Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC (2014) 

3. DISSERTAÇÃO - Trabalho docente: de portas abertas 

para o cotidiano de uma escola prisional. 

https://www.maxwell.vrac.puc-

rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=12527

@1 

Elizabeth de Lima Gil Vieira 

orientada por Isabel Alice 

Oswald Monteiro Lelis 

Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro - PUC/RJ 

(2008) 

4. DISSERTAÇÃO – Políticas públicas de educação nos 

presídios: O papel do pedagogo em novos espaços como 

agente de transformação social. 

https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/bitstream/12345 

6789/937/1/Texto%20completo%20Jussara%20Resende

%20-%2020 09.pdf 

Jussara Resende Costa Santos 

orientada por Geraldo Caliman 

Universidade Católica de 

Brasília – UCB (2009) 

5. DISSERTAÇÃO – O Trabalho de professores/as em 

um espaço de privação de liberdade: necessidades de 

formação continuada. 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94

745/296966.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Andréa Rettig Nakayama 

orientada por Maria Hermínia 

Lage Fernandes Laffin  

Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC (2011) 

6. DISSERTAÇÃO – A oferta de educação para adultos 

em situação de privação de liberdade na Penitenciária 

Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior no município de 

Márcio José Ladeira Mól 

orientado por Denílson Santos 

de Azevedo Universidade 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Pollyana+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Durand%2C+Olga+Celestina+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Universidade+Federal+de+Santa+Catarina
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Universidade+Federal+de+Santa+Catarina
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Muriaé em Minas Gerais.  

http://locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/3444/text

o%20completo.pdf? sequence=1&isAllowed=y 

Federal de Viçosa – UFV (2013) 

7. DISSERTAÇÃO – O exercício da docência entre as 

grades: reflexões sobre a prática de educadores do 

sistema prisional do estado de São Paulo. 

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2672 

Camila Cardoso Menotti 

orientada por Elenice Maria 

Cammarosano Onofre 

Universidade Federal de São 

Carlos - UFSCar (2013) 

8 DISSERTAÇÂO - Cela de aula: espaço de ensino-

aprendizagem. 

http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/6908. 

Emerson Queluz Lemke 

orientado por Sonia Maria 

Chaves Haracemiv Universidade 

Federal do Paraná, 2006. 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações do IBCT – elaborado pelas autoras (2017) 

 

Conforme destaques do quadro acima, das sete pesquisas, duas teses e cinco 

dissertações versam sobre a docência no contexto das prisões, de modo mais ou menos 

aprofundado. No tocante à abordagem das pesquisas, a maior parte se identifica como 

qualitativa, apenas em uma delas o autor afirma ter articulado uma dimensão 

quantitativa.  

Diante disso, os procedimentos metodológicos envolvem, geralmente, pesquisa 

bibliográfica; análise documental (da legislação e documentos da instituição); 

entrevistas semiestruturadas aplicadas quase sempre com diversos profissionais que 

atuam nesses espaços; observação participante ou não, realizada com base em roteiros 

previamente definidos ou diário de campo; e questionários.   

Chama atenção como os (as) pesquisadores (as) realizam uma variedade de 

opções metodológicas, ao que parece se torna necessário na coleta de dados empíricos 

terem mais de uma fonte para que seja possível contrapô-las nas análises, então não 

bastaria, por exemplo, entrevistar somente estudantes ou professores, geralmente os 

gestores e demais profissionais também acabam envolvidos como sujeitos de pesquisa. 

Nessa linha, também as observações em campo estão privilegiadas em tais processos 

investigativos.    

Tendo em vista o foco de análise aqui proposto, os resumos foram lidos em busca 

de elementos que pudessem responder a seguinte indagação: em que sentidos esse 
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estudo contribui para pensarmos sobre as especificidades do trabalho docente na EJA, 

em espaços de restrição/privação de liberdade? Diante disso, surgem questões relativas 

às possibilidades e os limites de atuação dos professores ou monitores5.  

Com relação às potencialidades do trabalho de educadores (as), destacam-se 

aspectos importantes vinculados ao que se espera da escola e seu compromisso em 

delinear junto aos sujeitos que nela se inserem seus “projetos de vida” (SANTOS, 2014, 

p. 10). Especialmente, em se tratando dos “monitores presos”, na condição de 

educadores (CARVALHO, 2014, p. 05), que de acordo com os estudos vem 

“interferindo positivamente nos processos de ensino e aprendizagem dos educandos” 

(MENOTTI, 2013, p. 08). Isso se deve, em certa medida, ao compartilhamento das 

mesmas condições de vida, no olhar dos (as) pesquisadores (as). Além disso, os dados 

indicaram que a experiência de docência entre as grades leva a uma “constituição da 

identidade dos professores”, e no caso dos monitores, um dos estudos apresenta que 

estes “aprimoram seus relacionamentos” e melhoram sua auto-imagem, o que em tese, 

corrobora na própria reinserção social de apenados (as) (MENOTTI, 2013, p. 08). 

Nesse sentido, frequentemente sujeitos ouvidos nas pesquisas apontam que a 

escola, no sistema prisional, acaba sendo um dos únicos espaços em que princípios ou 

ideais vinculados à projetos de “ressocialização” são postos cotidianamente em prática, 

ou seja, oportunizam tanto aos docentes como para estudantes, reflexões sobre suas 

trajetórias, condições atuais e novas perspectivas. Ainda nessa linha, aparecem 

fortemente ligadas à função social da educação “princípios freireanos”, em defesa de 

um processo educativo humanizador, crítico, emancipatório e libertador (CARVALHO, 

2014, p. 05). 

Alguns estudos mencionam a partir disso, a importância de se manterem como 

conteúdos curriculares dessas escolas conhecimentos acerca da cidadania, dos direitos 

humanos, dentre outros aspectos que correspondam a compreensão da realidade na qual 

se inserem, para que essas pessoas possam ressignificar a forma como se posicionam no 

mundo, reconhecendo seu potencial de transformação dos espaços e das relações. Por 

isso, constantemente os (as) pesquisadores (as) enfatizam que não seja possível a 

transposição ou adaptação de processos de escolarização desenvolvidos fora das prisões.  
                                                 

5 Pessoas em condição de encarceramento que por possuírem maior escolaridade, em relação aos 
demais, ou “perfil” assumem postos de docência. Nem sempre a oferta de EJA nas prisões tem sido 
assumida nos estados pelas Secretarias de Educação. Um exemplo disso é o estado de São Paulo que 
por meio da Fundação Prof. Dr Manoel Pedro Pimentel (FUNAP) capacita sujeitos em cumprimento 
de pena para atuação como educadores, em algumas unidades do sistema prisional.  
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Há um indicativo nos estudos levantados de que as práticas pedagógicas nesses 

espaços devam ser pensadas e vivenciadas tendo como referenciais as demandas dos 

(as) próprios (as) estudantes, em função das situações nas quais se encontram. Claro que 

isso não significa dizer que a escola ou o trabalho do professor (a)se restrinjam a um 

espaço/tempo da prisão, mas devem ser as condições concretas, o ponto de partida desse 

projeto educativo, o que exige “valorização dos sujeitos, das construções de saberes e 

práticas singulares nos espaços educativos das prisões” (CARVALHO, 2014, p. 05). 

Outro detalhe importante se refere aos sentimentos que educadores (as) 

demonstram de realização pessoal e profissional, diante do trabalho que desenvolvem 

nesses contextos. É recorrente, pelo demonstrado em pesquisas dessa área, que os 

professores (as) se reconheçam nesse âmbito mais valorizados em vários sentidos. 

Certamente, este é um dos pontos que mobilizam esses (as) profissionais para reflexões 

sobre suas práticas e trajetórias, ou mesmo a busca por processos formativos capazes de 

reduzirem a distância entre suas formações/experiências anteriores e as demandas 

desses contextos e sujeitos. Uma das pesquisadoras ressalta que as “lacunas da 

formação inicial, a ausência de políticas públicas destinadas à educação prisional e o 

impacto das normas da prisão sobre a pessoa e o trabalho do(a) professor(a)”, acabam 

exigindo um “investimento pessoal do profissional de ensino”na busca por formações 

continuadas. (VIEIRA, 2008, p. 06). 

Assim sendo, há um registro nas pesquisas em relação à necessidade de se 

oportunizar aos(as) professores(as) acesso aos referenciais do campo educacional 

brasileiro “que envolvam metodologias, avaliações e fundamentos da Educação de 

Jovens e Adultos”, com interfaces com à Educação Popular, aos Movimentos Sociais, 

dentre outras. Visto que as demandas formativas “não estão restritas às questões 

relacionadas diretamente ao modo de funcionamento dos espaços de privação de 

liberdade” (NAKAYAMA, 2011, p. 11). 

Outra abordagem feita numa das pesquisas se refere às possibilidades 

socioeducativas nesses espaços, pensando em estratégias de ampliação da oferta 

educacional. Sobre isso é possível problematizar que a sala de aula aparece como o 

lugar da educação, como território marcadamente humanizador no âmbito da prisão, 

mais flexível ou livre para construção de relações entre estudantes ou destes com 

professores, conhecimentos e saberes. 

Quanto às dificuldades que geram desafios aos docentes nas prisões, 
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pesquisadores (as) salientam as condições pouco salubres, que afetam condições de 

trabalho, principalmente em termos de “infraestrutura, precariedade do material 

didático” e relações vividas com demais profissionais do sistema. (MÓL, 2013, p. 11). 

Também surgem como origem de alguns impasses as limitações que as regras de 

segurança impõem, muitas vezes, ao trabalho pedagógico. Há, portanto, em alguns 

casos, interferências por parte dos responsáveis pelos setores de segurança, nem sempre 

consideradas pelos (a) professores (as) como adequadas por inviabilizarem algumas 

atividades importantes. Filmes ou livros com temáticas consideradas “violentas”, por 

exemplo, podem ser vetados. Nesse viés cabe refletir, ao pensar sobre o trabalho de 

professores (as), sobre o quão tal dinâmica de controle poderia afetar proposições 

pedagógicas.  

Ainda ao pensar nisso surge como barreira a condição emocional em que estão as 

pessoas no cárcere. Na maior parte das vezes apreensivas por diversas esperas: 

execução da sua pena, visitas, atendimentos assistenciais etc. Assim como, inseguras 

com relação aos seus destinos que podem sofrer alterações totalmente inesperadas. 

Nesse caso, a imprevisibilidade do “ambiente insalubre e inconstante” é um dos grandes 

desafios enfrentados pelo professor (VIEIRA, 2008, p. 06). 

Também surge nessa reflexão certa “disputa” entre trabalho e educação. 

Resguardadas as diferenças, essa é uma questão que perpassa o campo da EJA, de modo 

geral. Pois, comumente, estudantes precisam deixar seus estudos em função da 

necessidade em se manter com a inserção no mercado de trabalho. No sistema prisional, 

essa tensão tende a ser um tanto quanto mais evidente ou mesmo cruel, na medida em 

que muitas vezes os sujeitos precisam optar entre uma das duas atividades, 

costumeiramente restritas a uma pequena parcela em cada unidade prisional. Essa lógica 

da negação de direitos e “preconceitos podem determinar a vida dos egressos desse 

sistema” (SANTOS, 2009, p. 09). 

Convém salientar mais um dos elementos presentes em relação ao trabalho de 

professores (as) em prisões: a falta de garantia da oferta de EJA e como isso revela 

contradições vivenciadas diariamente pelos sujeitos nesse espaço. Essa dinâmica exige 

do (a) professor (a), por um lado o fortalecimento frequente de seu compromisso com a 

educação e, sobretudo, com as pessoas que ali estão. Isso requer constantes reflexões 

que impeçam a naturalização de uma estrutura pautada por violências em suas múltiplas 

dimensões.  
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2.3 SISTEMATIZAÇÕES DE ARTIGOS PORTAIS DE PERIÓDICOS 

 

Além das teses e dissertações dos programas de pós-graduação no Brasil, como já 

mencionado, foi realizado também um mapeamento das produções no Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

e na Biblioteca Eletrônica SCieLO. Em sequência estão as sistematizações mais gerais 

dos dados, seguidas de análises mais pontuais em relação aos trabalhos que tratam do 

trabalho docente no contexto das prisões.  

Com recorte temporal de 2001 a 2015, o Portal CAPES permitiu acesso a 29 

(vinte e nove) artigos que tratam da educação nos espaços de restrição e privação de 

liberdade, assim mediante a leitura dos resumos, foi possível organizar as temáticas 

recorrentes. 

A maior parte (08) discute a educação nesses espaços e as relações de poder, a 

partir das disputas entre educadores(as) e agentes penitenciários ou entre paradigmas de 

educação emancipatória e a pena como punição. Alguns desses estudos trabalham sob o 

viés dos estudos de linguagem. Em seguida (06), estão os trabalhos que possuem como 

eixo central a discussão da educação como direito humano, associada à falta de garantia 

de acesso nas prisões ou precariedades, problematizando que tal direito torna-se 

fundamental na elaboração dos projetos de vida das pessoas privadas de liberdade e na 

conquista de condições para reinserção social. 

Na sequência aparecem os estudos (05) que tratam das condições vivenciadas 

pelas mulheres no cumprimento de suas penas, as questões de gênero e as relações com 

a educação/escolarização nesse contexto, essas pesquisas em geral abordam as 

trajetórias de vida das mulheres encarceradas, assim como suas expectativas de vida e 

ressocialização, o currículo escolar e a aprendizagem. Com o mesmo número de artigos 

(05), estão reflexões que envolvem os jovens, as juventudes e o cumprimento de 

medidas socioeducativas. Nesse mote, são recorrentes assuntos como a evasão escolar 

precoce desses jovens em privação ou restrição de liberdade, assim como as marcas das 

dimensões punitivas nas relações pedagógicas desses espaços. 

Os relatos de experiência (02), normalmente organizados a partir de extensão 

universitária mostram análises sobre impactos na educação com sujeitos jovens, 

mulheres ou com formação continuada de professores. Além disso, outros (03) trabalhos 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

21 

tratam de temas bem pontuais, um deles investiga as influências da educação na prisão 

na vida dos egressos com relação ao trabalho, outro da importância de uma educação 

socioambiental e um deles sobre leitura na prisão como possibilidade de maior 

aproveitamento das atividades educacionais/escolares para ampliação das condições de 

reinserção social.  

Portanto, do total de artigos encontrados (29), após a leitura dos resumos, apenas 

03 (três) foram selecionados, dois tratam da formação inicial e continuada de 

professores que atuam no sistema prisional, com reflexões sobre políticas públicas em 

educação, perpassando a questão do trabalho docente com análises entre o que vem 

sendo proposto e experienciado nesse âmbito, conforme exposto no quadro a seguir: 

 

Quadro 02– Artigos do Portal de Periódicos da CAPES de 2001 a 2015 

Títulos, Autores(as), Vínculos e Link de Acesso 

1. Educação escolar na prisão na visão dos professores: um hiato entre o proposto e o vivido 

Autora: Elenice Maria Cammarosano Onofre (Universidade Federal de São Carlos - 

UFSCar) Reflexão & Ação (2009) 

https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/viewFile/836/640 

2. Políticas de formação de educadores para os espaços de restrição e de privação de 

liberdade 

Autora: Elenice Maria Cammarosano Onofre (Universidade Federal de São Carlos - 

UFSCar). Revista Eletrônica de Educação (2013) 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/678/240 

3. Adoção de Cidadãos Presos e Formação de Professores para a Prisão: Ações de 

Fraternidade Política e Direitos, aproximando a extensão universitária da ASCES e da UFPE 

no agreste pernambucano 

Autor(a): JORDÃO, Maria Perpétua S. D. (Associação Caruaruense de Ensino Superior - 

ASCES) 

WANDERLEY, Paula I. B. R. (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE). Revista 

Eletrônica de Educação (2014) 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/668/344 

Fonte: Portal de Periódicos da CAPES, elaborado pelas autoras (2017) 

 

Embora o Portal de Periódicos da CAPES seja uma base bastante extensa, 

https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/viewFile/836/640
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/678/240


nº17 

nov-maio  

2018 

 

21 

identificamos que alguns artigos importantes na área estavam alocados somente na 

Biblioteca Eletrônica SciELO. Por isso, o levantamento foi complementado com novos 

13 (treze) trabalhos, sem um recorte temporal específico, em que surgiram produções de 

1996 a 2015. Com uma leitura geral dos resumos foi possível organizar os temas 

abordados. Nessa sistematização, a maior parte (05) trata das representações e sentidos 

da escolarização para os sujeitos privados de liberdade, em um dos casos o estudo foi 

feito com mulheres e, desse modo, aprofunda a discussão de gênero. Estes ainda trazem 

reflexões em relação aos desafios e possibilidades da educação na prisão diante do 

caráter pouco educativo de nosso sistema prisional. 

Um deles apresenta um balanço sobre as produções de EJA nos últimos cinco 

anos na SciELO e indica ser a educação prisional um dos termos emergentes nos 

trabalhos desse período. Dois deles retomam as questões das políticas públicas 

educacionais para as prisões analisando efetivações nesse campo.  

Outro analisa pontualmente os sentidos da escrita a partir de atividades que 

discutem auto-imagens dos sujeitos inseridos nesse contexto, assim como um dos 

artigos também se detém a análise do perfil dos sujeitos que buscam escolarização nas 

prisões.  

De modo mais articulado ao objeto desse estudo, foram encontrados 03 (três) 

artigos que tratam de elementos da docência, conforme dados em seguida: 

 

Quadro 03: Artigos da SciELO de 1996 a 2015 

Títulos, Autores (as), Vínculos e Link de Acesso 

1. A formação de educadores especializados em âmbito penitenciário, na perspectiva da 

pedagogia social Autor: RAMOS, Emilio Lucio-Villegas (Faculdade de Ciências da 

Educação, Universidade de Sevilha, Espanha). Revista Portuguesa de Educação (2006). 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpe/v19n1/v19n1a06.pdf 

2. Ações de formação em EJA nas prisões: o que pensam os professores do sistema prisional 

do Ceará?Autor: ANDRIOLA, Wagner Bandeira (Universidade Federal do Ceará - UFC). 

Educação & Realidade (2013) http://www.scielo.br/pdf/edreal/v38n1/11.pdf 

3. O trabalho de professores/as em um espaço de privação de liberdade 

Autoras: LAFFIN, Maria Hermínia Lage Fernandes e NAKAYAMA, Andréa Rettig 

(Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC). Educação & Realidade (2013). 

http://www.scielo.br/pdf/edreal/v38n1/10.pdf 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpe/
http://www.scielo.br/pdf/edreal/
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Fonte: Biblioteca Eletrônica SciELO, elaborado pelas autoras (2017) 

  

Diante das descrições mais gerais, no tocante aos artigos levantados no Portal de 

Periódicos da CAPES e na Biblioteca Eletrônica SciELO, estão sistematizadas em 

sequência as problemáticas e abordagens dos trabalhos que se vinculam ao objeto de 

estudo aqui proposto. 

 

2.3.1 ANÁLISES DOS ARTIGOS PERIÓDICOS 

 

Os três artigos do Portal de Periódicos da CAPES, apresentados anteriormente no 

quadro 02, tratam do trabalho docente nos espaços de restrição e privação de liberdade. 

Ambos defendem,frente às singularidades das prisões, que os espaços educativos 

apresentam “necessidades advindas da trajetória escolar, história social e cultural, de 

questões vinculadas à violência e ao delito”, tal contexto evidencia a “complexidade do 

ato pedagógico, o que justifica a importância da formação, uma vez que o espaço já é 

fator determinante de insegurança para os professores” (ONOFRE, 2013, p. 150). 

O primeiro intitulado “Educação escolar na prisão na visão dos professores: um 

hiato entre o proposto e o vivido” (ONOFRE, 2009), trata do quão distante encontra-se 

a meta de reabilitação das instituições prisionais, tal discurso de acordo com Onofre 

(2009, 2013), tem permanecido apenas em nível verbal. Contudo, a autora destaca em 

seus dois artigos, convergindo para análises das teses e dissertações, que a escola e a 

sala de aula, ainda continuam sendo os espaços que mais se compatibilizam às ideias de 

(re) socialização, na medida em que se revelam mesmo diante das contradições 

contextuais, capazes de comportar possibilidades de resistências, nesse sentido 

argumenta 

 

[...] reconhecemos as dificuldades existentes, mas também reconhecemos 

que, na dinâmica do processo histórico, o que se apresenta incompleto, 

permeado de lacunas, dificuldades e desafios e, por isso, pode impulsionar o 

novo, se todos os envolvidos no processo, colocando-se na condição de 

construtores coletivos do caminho a ser percorrido, assumirem o 

compromisso ético-político de forjar outra concepção teórico-metodológica 

de Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade 

(ONOFRE, 2013, p. 154). 
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Outra ideia defendida é a de que o papel da educação se encontra vinculado com a 

possibilidade de superação das condições vivenciadas, considerando nas dimensões 

educativas “a vocação ontológica do homem” e as relações que se constituem entre 

presente-passado-futuro”. Nessa linha, compete aos educadores retomar constantemente 

“a identidade da escola, sua intencionalidade, seus compromissos” (ONOFRE, 2009, p. 

03-04). 

Ao entrevistar educadores não licenciados de um presídio, situado no interior do 

estado de São Paulo, são identificadas dificuldades também enfrentadas por escolas for 

das prisões, como as barreiras para lidar com a heterogeneidade de estudantes, a 

rotatividade, infrequência escolar ou desistências. Além disso, a falta de formação 

adequada para as demandas da prática e a ausência de integração com os demais 

profissionais que atuam nas unidades causam, quase sempre, sentimento de insegurança 

e desmotivação. A esse respeito Onofre (2009, p. 08) aponta a necessidade em se criar 

“espaços coletivos de formação em que os educadores possam dialogar”, refletir, trocar 

experiências, para construírem projetos político-pedagógicos articulados, alinhados aos 

propósitos educativos desses espaços e sujeitos.  

Por isso, a reintegração ao convívio social dessas pessoas exige atuação docente 

mais autônoma, que desconstrua preconceitos e que promova, mesmo ante aos 

paradoxos gerados pelas normas de segurança disciplinares ou ineficiência das políticas 

públicas, a participação ativa dos (as) estudantes, o fortalecimento de relações, de 

debates, reflexões e formação crítica dos sujeitos. Portanto, o (a) professor (a) que 

assume um posicionamento político, em defesa da educação como direito humano, 

precisa se manter à disposição para o diálogo e enfrentamentos nesse sentido, tendo em 

vista o que em senso comum costuma propagar em relação às prisões e prisioneiros.    

A mesma autora em “Políticas de formação de educadores para os espaços de 

restrição e de privação de liberdade”, problematiza as lacunas em termos de políticas 

públicas de Estado no campo da EJA e da formação dos (as) professores (as) dessa 

modalidade. Em meio a esta discussão, a autora chama atenção para a necessidade de as 

práticas educativas contemplarem especialmente nesses contextos, “a dimensão dos 

tempos específicos da vida humana, procurando conhecer quem são os alunos, como 

vivem, o que pensam, sentem e fazem”. (ONOFRE, 2013, p. 143). Assim, pontua 

elementos chaves para se pensar uma proposta educativa em prisões, indagando: “Como 
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propor a emancipação de pessoas, tornando-as críticas, solidárias e justas diante de uma 

vivência que as despersonaliza e as desenraiza de sua sociedade de origem, com a 

proposta de (re) educá-las e (re) socializá-las”? (ONOFRE, 2013, p. 144). 

Então, em sua inserção inicial, o (a) docente passa “por processo semelhante à 

chegada do novato na prisão, quando lhes são passadas as ‘regras da casa’ pela equipe 

dirigente”, o que deve levá-lo a percebera necessidade em “buscar saberes, não só para 

lidar com diferentes culturas, mas para lidar com conflitos e dilemas para os quais não 

foi preparado na formação inicial, nem em experiências em outros espaços escolares” 

(ONOFRE, 2013, p. 149). 

Esse ingresso exigirá do (a) professor (a) estratégias para o enfrentamento de um 

certo “choque de realidade”, uma delas envolve “a imagem que o professor tem de si 

mesmo como agente de transformação dessa realidade”, isso pode definir sua 

permanência ou não no espaço prisional. Muito embora, os impactos dessa chegada, 

associados às condições de trabalho precarizadas, podem ser compensados pelo 

reconhecimento ao docente, por parte de estudantes, em função das relações de respeito 

e a confiança que comumente se constroem. Para Onofre (2013, p. 150) esses elementos 

podem despertar “motivações intrínsecas pertinentes à carreira, como o gosto de ser 

professor e a realização pessoal, diante dos avanços por eles demonstrados”.  

No artigo “Adoção de Cidadãos Presos e Formação de Professores para a Prisão: 

Ações de Fraternidade Política e Direitos, aproximando a extensão universitária da 

ASCES e da UFPE no agreste pernambucano”, Jordão e Wanderley (2014) são 

avaliados resultados de programas de extensão universitária desenvolvidos em uma 

unidade prisional do agreste de Pernambuco, sendo uma dessas ações direcionadas a 

formação dos educadores.  

Uma das questões coincide com a abordagem anterior, feita nos artigos de Onofre 

(2009; 2013), e se refere a necessidade de o (a) professor (a) ter clareza sobre a 

importância da oferta educacional nas prisões, posicionando-se constantemente em 

favor disso. Nesse sentido, a defesa dos “direitos humanos dos prisioneiros é atribuir-

lhes o estatuto da igualdade e da cidadania, é transformá-los em semelhantes, o que não 

significa a defesa do seu crime, mas da sua condição humana” (JORDÃO; 

WANDERLEY, 2014, p. 376). 

Portanto, o papel do(a) professor(a) consiste, ante ao exposto por Jordão e 

Wanderley (2014, p. 382), em “cuidar para que o aluno se inteire, se integre, usufrua e 
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que renove a herança recebida”.  

Há um ponto mais enfatizado neste artigo quanto ao papel da educação estar 

ligado com a formação de valores civilizatórios, necessários e capazes de despertar 

reflexão sobre o crime cometido e consequentes danos sociais produzidos por uma 

conduta ilícita à sociedade. Essa relação não se encontra abordada dessa maneira nos 

trabalhos analisados anteriormente, a partir dos quais se percebe um foco maior no 

papel da escola e do (a) professor (a) em atuarem de modo a legitimar o direito à EJA, 

em termos de acesso, permanência, qualidade das propostas educativas, consideradas as 

singularidades dos espaços de restrição e privação de liberdade. Ou seja, a educação nos 

outros trabalhos aparece muito mais como possibilidade de que as pessoas, com alguma 

privação de liberdade, possam compreender o contexto no qual estão inseridas e, com 

base nessas reflexões, traçar novos projetos de vida. 

Tanto nesse artigo, como nos demais trabalhos, se faz presente uma denúncia em 

relação aos direitos violados, dentre eles o da educação, por isso a escola na prisão não 

se alinha a princípios democráticos, servindo, em muitos casos, apenas como 

instrumento de apoio a segurança pública. Isso significa que a educação pode ser vista 

como mera ocupação e as salas de aulas espaços de contenção. Na instituição prisional 

está o reflexo de um imaginário coletivo social que reforça um forte sentimento de 

desprezo ou ainda, como salientam Jordão e Wanderley (2014, p. 383), de “rejeição à 

pessoa humana do detento, um desejo para que desapareça do espaço social, 

independente das condições em que seja submetido: violência, extermínio ou 

superlotação prisional”. 

Na contracorrente dessa concepção, concordando com a maior parte das 

perspectivas defendidas nos trabalhos anteriores, as autoras apresentam como 

possibilidade a oferta de EJA pautada nos preceitos da educação popular, na 

“sensibilidade e conhecimentos específicos que valorizem o respeito às diferenças, às 

limitações sócio–espaciais, ressignificando o olhar sobre o diferente” (JORDÃO; 

WANDERLEY, 2014, p. 378).Merecem destaque, nesse sentido, algumas das temáticas 

abordadas nas formações de professores desenvolvidas a partir dos projetos de extensão 

mencionados:  

 

Interdisciplinaridade, segurança pública e LEP; educação penitenciária e 

formação de valores; os educadores na gestão de crises nas prisões; didática, 
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metodologia e avaliação do ensino na prisão; educação, arte e cultura na 

prisão; gênero, sexualidade e homofobia na prisão; a leitura na educação 

penitenciária e seus impactos na formação humana do detento (JORDÃO; 

WANDERLEY, 2014, p. 381). 

Em vista disso, defendem um projeto de formação de professores (a) como 

respaldo para a inclusão das pessoas restritas/privadas de liberdade, fundamentado em 

uma proposta curricular alinhada às demandas educacionais desse contexto 

socioeducativo. 

Os outros três trabalhos localizados pela Biblioteca Eletrônica SciELO, conforme 

apresenta o Quadro 03, focalizam aspectos que auxiliam a pensar propostas para 

formação docente. O primeiro, “A formação de educadores especializados em âmbito 

penitenciário, na perspectiva da pedagogia social”, de Ramos (2006), apresenta um 

projeto baseado na Pedagogia Social definida como uma ciência dirigida para pessoas 

que visa apresentar soluções a questões humano-sociais, por meio de instâncias 

educativas. 

A referida proposição mantém centralidade nos conhecimentos profissionais 

advindos de aplicações práticas/concretas, compreendendo que diante das necessidades 

sociais, esse processo situado historicamente passa por transformações. Portanto, o 

“estatuto epistemológico e profissional da Pedagogia Social” tem como direção ações 

sobre a “inadaptação social”, afim de “promover qualidade de vida de todos os 

cidadãos”, mediante elaboração e execução de estratégias preventivas”, distanciando-se 

de “perspectivas altruístas ou assistencialistas”. (RAMOS, 2006, p. 133). 

“Essa preocupação vem com o aumento da população prisional na União Européia 

resultante de uma crescente repressão da diferença” e de consequências da exclusão 

social, tratadas pela via do sistema penal considerado “máquina burocrática que assume 

um papel de redução e de rotulagem dos problemas humanos”. Contrariando este 

sistema o autor defende, 

 

[...] parece-nos fundamental que toda a ação educativa suponha a 

reconstrução e recriação da experiência vivida, para compreender os motivos 

que levaram os sujeitos a uma determinada situação. Contrariamente às 

posições "psicologistas" que apenas procuram a transformação das condutas, 

parecem-nos fundamental que os sujeitos possam ganhar consciência da sua 

situação na realidade, e compreendam uma estrutura social que é 

manifestamente complexa (RAMOS, 2006, p. 139). 
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Tal acepção constitui-se como basilar no processo de formação de um educador 

(a) social, por isso conforme demais autores mencionados, Ramos (2006), também 

reconhece como necessário um preparo específico ao profissional da educação nas 

prisões. Este deve ser capaz de habilitar educadores (a) a: “investigar a realidade, nas 

suas dimensões psicológicas, sociológicas, econômicas e ecológicas”; “desenvolver 

elementos de análise sobre a sociedade para poder actuar na sua transformação”; e a 

apresentar domínio sobre bases metodológicas. (RAMOS, 2006, p. 142). 

Contudo, tais possibilidades precisariam se converter em um processo de 

formação permanente a ser estruturado pelas seguintes indagações: “a) O que é que 

faço? b) Qual é o sentido do ensino e da aprendizagem? c) Como cheguei a ser como 

sou? d) Como fazer as coisas de outro modo?” (RAMOS, 2006, p. 146). Partindo dessas 

questões professores(as)proporcionariam aos estudantes o acesso a instrumentos e 

reflexões sobre seu cotidiano, suas lutas, suas conquistas ou fragilidades. E acrescenta 

que: “para mudar uma sociedade, para poder reconhecer e reconhecermo-nos em 

conjunto com os nossos semelhantes, será necessário edificar uma estrutura social na 

qual as prisões não sejam uma banalidade da nossa paisagem social” (RAMOS, 2006, p. 

150). 

 O segundo artigo, de Andriola (2013), “Ações de formação em EJA nas prisões: 

o que pensam os professores do sistema prisional do Ceará?”, descreve experiências 

formativas desenvolvidas junto com profissionais do sistema prisional. Uma das ações 

de formação foi desdobramento do Projeto Educando para a Liberdade, fruto de uma 

parceria entre os Ministérios da Educação e Justiça, com apoio da UNESCO, que tinha 

como objetivos expandir e qualificar a oferta de EJA em prisões, além de contribuir para 

a recuperação social e psicológica das pessoas restritas/privadas de liberdade, 

oportunizando profissionalização articulada com a geração de renda. 

 Convém destacar os três eixos do referido Projeto, um deles envolvia a parceria 

e integração dos órgãos envolvidos com educação e execução penal, visando a 

distribuição de responsabilidades. O outro tratava de aspectos pedagógicos, buscando 

refletir como a educação poderia emancipar efetivamente esses sujeitos, se vinculando à 

dimensão das identidades e as práticas de profissionais dos estabelecimentos prisionais. 

Andriola (2013), na mesma linha dos artigos anteriores, destaca a necessidade de 

formação especial aos docentes nesse contexto e, ao mesmo tempo, salienta desafios 
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oriundos do desencontro entre segurança e assistência, que acabam por vezes 

legitimando a lógica de negação dos direitos da população prisional, ou ainda, 

enfatizando a imagem deteriorada dos órgãos e profissionais da execução penal. 

 Para refletir a esse respeito, Andriola (2013, p. 187) busca respaldo em Giroux 

(1997), salientando a importância da atuação de professores (as) como intelectuais 

transformadores, responsáveis por “tomarem consciência do seu potencial como 

estudiosos e profissionais ativos, reflexivos e intelectuais”, possibilitando além da 

escolarização, entendimento acerca de aspectos econômicos, sociais e culturais ligados 

às relações de poder. Ou seja, para o autor, compete aos (as) professores (as) 

conscientizar estudantes de que “estar na prisão não é opção de vida, mas circunstância 

advinda da marginalização que foi e ainda é imposta por políticas públicas inadequadas 

e desconexas da realidade”. (ANDRIOLA, 2013, p. 187). 

 Por último, a produção “O trabalho de professores/as em um espaço de privação 

de liberdade”, de Laffin e Nakayama (2013), retoma contribuições para pensar as 

particularidades da docência e das práticas pedagógicas, principalmente em relação às 

metodologias, os modos de compreensão de estudantes, a relação com demais 

profissionais e fundamentos da EJA. 

 Chama atenção o item não identificado nos outros trabalhos que indica os 

motivos pelos quais os (as) professores (as) foram trabalhar nas prisões. De acordo com 

a pesquisa de Laffin e Nakayama (2013), isso se explica essencialmente pela 

necessidade do emprego, não por algum tipo de perfil, afinidade ou desejo de militância, 

ao menos num primeiro momento. 

 Mas, posteriormente, mediante inserção de docentes nesses espaços inicia uma 

dinâmica em que, para Laffin e Nakayama (2013, p. 160), estes “assumem as 

expectativas que a instituição educativa e prisional possui com relação a eles, e 

precisam inter-relacionar os interesses e valores da escola com os valores da instituição 

prisional”, considerando aí as contradições intrínsecas às prisões. 

 Portanto, ao refletir sobre a complexidade dessa docência, as autoras buscam em 

algumas pesquisas nessa área, publicadas na primeira década dos anos 2000, identificar 

princípios, práticas e saberes referentes à docência. Assim, corroborando com os pontos 

já elencados, observam nos estudos a questão da satisfação dos (as) docentes frente ao 

trabalho que desempenham, ainda que o ambiente seja inconstante e insalubre. Também, 

assinalam “que o respeito por parte dos seus alunos seja um grande diferencial para o  
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trabalho docente e que esse respeito não tem a ver com medo, mas sim com uma forma 

de valorização”. (LAFFIN e NAKAYAMA, 2013, p. 169).  

 Na reflexão sobre aspectos que constituem a docência na EJA em prisões, Laffin 

e Nakayama (2013, p. 163) destacam dois elementos centrais “a luta por processos 

educativos emancipatórios e o entendimento da compreensão dos sujeitos estudantes”, 

lidando “com a privação desse ‘ir e vir’, do trabalho, da família, do lazer e até do 

saber”. (LAFFIN e NAKAYAMA, 2013, p. 174). 

Mas para que estes sejam os referenciais dimensionadores das práticas educativas, 

faz-se necessário confrontar desafios na oferta educacional, pelos quais se revelam a 

precariedade em termos infra estruturais, rotatividade e infrequência dos (as) alunos 

(as), assim como as dificuldades de relacionamento com demais profissionais do 

sistema e seu próprio funcionamento. A “disciplina e a segurança assumem primeiro 

plano”, muitas vezes, em detrimento da educação ou demais direitos, isso ocorre 

também por que há déficit em todos os setores de pessoas trabalhando (LAFFIN e 

NAKAYAMA, 2013, p. 171). 

 Tendo em vista, os dois elementos assinalados na maior parte dos trabalhos 

levantados, no tocante as especificidades da docência da EJA nas prisões, Laffin e 

Nakayama (2013), assim como Onofre (2009; 2013), destacam que as aprendizagens 

demandadas envolvem não somente conhecimentos voltados para reintegração na 

sociedade, como também àqueles necessários à sobrevivência nesses contextos.  

  

 

3.  REFERÊNCIAIS TEÓRICOS ADOTADOS 

O referencial teórico adotado pelos (as) pesquisadores (as) é bastante amplo e 

diversificado, todavia foi feito um esforço na tentativa de organizar ao menos os(as) 

autores(as) mais utilizados(as) em discussões sobre determinadas categorias de análise. 

Isso exigiu, em alguns casos, buscas no trabalho em sua íntegra, visto a ausência em 

parte dos resumos dessas informações.  

Como aportes teóricos das teses, dissertações e artigos, no que se refere às 

dinâmicas de controle, opressão e violências das prisões são adotadas com maior 

frequência, respectivamente, as obras de: Foucault (1979; 1987), Goffman (1974), 

Wacquant (2001) e Adorno (1991).  Para pensar o direito humano à educação e a 
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questão da oferta de EJA nos espaços de restrição e privação de liberdade, como efetiva 

política pública de Estado são usadas como bases produções de: Julião (2009; 2010), 

Roberto da Silva (2001; 2011), Ireland (2011), Scarfó (2008) e Cury (2002).  

Nas discussões a respeito do papel da educação, com aproximações feitas pelos 

pesquisadores a esses contextos surgem autores de linhas diversas, dentre eles os mais 

citados são: Freire (1980; 1981; 1992; 1995; 1996; 2005), Gadotti (1993), Charlot 

(2000). Entre referências eventualmente utilizadas estão: Libâneo (2007), Dussel 

(1998), Larrosa (2002), Bourdieu (1998), Fiori (1991), Apple (1986) e Petrus (1997). Já 

com relação a formação inicial ou continuada de professores, mantendo algumas 

aproximações à EJA, as abordagens seguem linhas defendidas nessa ordem por: 

Pimenta (1999; 2006), Arroyo (2000; 2006), Soares (2008), Contreras (2002), Laffin 

(2006; 2011) e Giroux (1997).  

Sobre o trabalho dos (as) professores (as) de modo mais geral, tratando do saber 

da experiência, das interações no espaço escolar e da atuação docente, a principal 

referência é Tardif (2002; 2009), seguido por Schon (2007), Therrien (1997), Perrenoud 

(2002), Sacristán (1995) e Nóvoa (1995).  

E pontualmente, sobre as especificidades do trabalho de professores(as) nesse 

campo, destacam-se as contribuições mais notáveis nos estudos primeiramente de 

Onofre (2005; 2007; 2011) e Penna (2003; 2006). Assim como, outras referências 

supracitadas: Roberto da Silva, Elionaldo Fernandes Julião,Timothy Ireland e Francisco 

Scarfó, acrescentando: Paiva (2009), De Maeyer (2006) e Resende (2002). Ainda nesse 

tópico, embora com menor recorrência, são mencionados estudos de: Português (2001), 

Silva (2006), Leme (2002) e Santos (2002). 

As obras e produções citadas de modo mais frequente estão sistematizadas no 

Quadro abaixo: 

Quadro 04 – Referenciais e Eixos de discussões 

AUTOR(A) REFERÊNCIA 

EIXO DE DISCUSSÃO: DINÂMICA DAS PRISÕES 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.  

 Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de L. M. Ponde Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987. 

GOFFMAN, E.  Manicômio, prisões e conventos. São Paulo: Editora Perspectiva, S.A.,1974. 

WACQUANT, L. . As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. 

Os condenados da cidade: estudo da marginalidade avançada. Rio de Janeiro: Revan: Fase, 2001. 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

21 

ADORNO, S.  Sistema Penitenciário no Brasil: problemas e desafios.Revista USP, n.9,p.65-78, março-abril-maio, 1991. 

TONO, C. C. P; 

HARACEMIV, S. 

M. C.; GOMES, M. 

T. U. Orgs.) 

Vozes do Cárcere: Paz e não Violência em busca de um novo modelo de gestão. 1ª Ed. Curitiba: Editora CRV, 

2015.  

EIXO DE DISCUSSÃO: DIREITO À EJA 

JULIÃO, E. F. Ressocialização através do estudo e do trabalho no Sistema Penitenciário Brasileiro, 2009. 433 f. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 2009.  

O impacto da educação e do trabalho como programas de reinserção social na política de execução penal do Rio de 

Janeiro. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 15 n. 45 p. 529-596, set./dez. 2010. 

SILVA, R. da. 

MOREIRA, F. A. 

CAMMAROSANO, 

E. M.   

A eficácia sócio-pedagógica da pena de privação de liberdade. Programa de Pós-Graduação em Educação. Tese de 

Doutorado, USP.2001. 

O projeto político-pedagógico para a educação em prisões. Em Aberto. Brasília, v. 24, n. 86, p. 89-103, nov. 2011 

Por uma Política Nacional de Educação para os Regimes de Privação de Liberdade no Brasil. In: LOURENÇO, 

Arlindo da Silva; ONOFRE,; (Org). O espaço da prisão e suas práticas educativas: Enfoques e perspectivas 

contemporâneas. São Carlos: EdUFSCar, 2011. p.131 – 146. 

IRELAND, T.  Educação em prisões no Brasil: direito, contradições e desafios. Em Aberto, Brasília, v. 24, n. 86, p. 19-39, 

nov. 2011.  

SCARFÓ, F. J.  La Educación Pública en los Estabelecimientos Penitenciarios en Latinoamérica: garantia de una igualdad 

sustantiva. In Educación en Prisiones en Latinoamérica. UNESCO: Brasilia, 2008. 

CURY,  C. R.  J. Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. Cadernos de Pesquisa,n. 116. p.254- 262,julho/2002. 

EIXO DE DISCUSSÃO: FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO (REFERENCIAIS PRINCIPAIS) 

FREIRE, P.  Conscientização: teoria e prática da libertação. São Paulo: Ed. Moraes, 1980. 

Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1981. 

Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 16ª Ed.Rio de Janeiro: Paz e Terra,1992. 

Política e educação. São Paulo: Cortez,1995. 

 Pedagogia da Autonomia. 29ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 Pedagogia do oprimido. 49ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

GADOTTI, M. Educação como Processo de Reabilitação. In: MAIDA J. D (org.). Presídios e Educação. São Paulo: FUNAP, 

1993. 

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Trad. Bruno Magne. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

EIXO DE DISCUSSÃO: FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO (REFERENCIAIS SECUNDÁRIOS) 
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LIBÂNEO, J. C.. Pedagogia e pedagogos, para quê. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 131, 2007. 

DUSSEL, E. Historia mundial de las eticidades, las altas culturas y el sistema interregional, más  allá  del helenocentrismo. In: 

DUSSEL,  Enrique.  Ética de la libertación em la edad de la globalización y de la exclusión. Madri-México, Ed 

Trotta, 1998, p.19-49. 

LARROSA, B. J. Notas sobre experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, nº 19, 2002, p. 20-28. 

BOURDIEU, P. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. In: NOGUEIRA, M. A., CATANI, A. 

(orgs) Escritos de Educação. 3 ed. Petrópolis: Vozes,1998.  

FIORI, E. M. Educação libertadora.In: Textos escolhidos.  v.  II,Educaçãoe Política. Porto Alegre: L&PM, 1991, p.83-95. 

APPLE, M. W. Ideología y Currículo. Madrid: Akal, 1986. 

PETRUS, A. Concepto de Educación Social. En A. Petrus (org.). Pedagogía Social. Barcelona: Ariel, 1997.  

HARACEMIV, S. 

M. C 

 

Ouvindo as vozes do cárcere. In: Sonia Maria Chaves Haracemiv, Izabel Livinski, Pedro Rodolfo Bodê Moraes. 

(Orgs.). Olhares e vozes do cárcere: exposição fotográfica. 1ed.CURITIBA: INTERATIVA, 2016, v. 1, p. 44-44. 

HARACEMIV, S. 

M. C; HIR, J. A. 

Uma Experiência com oTexto Literário Na Prisão Feminina. In: Ires Aparecida Falcade. (org.). Mulheres invisíveis 

: por entre muros e grades. 1ed. Curitiba: J.M. Editora, 2016, v. 1, p. 190-207. 

HARACEMIV, S. 

M. C.; TONO, C. C. 

P. ; LIMA FILHO, 

D. L. 

 Vozes Do Cárceres No Sistema Penal Do Paraná:contexto e método de pesquisa. In: Cineiva Campoli Paulino 

Tono; Sonia Maria Chaves Haracemiv; Maria Tereza Uille Gomes. (Org.). ?Vozes do Cárcere? ? Paz e não 

violência em busca de um novo modelo de gestão penal.. 1ªed.CURITIBA: Editora CRV, 2015, v. 1, p. 19-32. 

HARACEMIV, S. 

M. C.; PEREIRA, I. 

A. F. ; BRANDAO, 

M. F. ; OLIVEIRA, 

M. P. C. 

 A Violência Do Direito Negado: delineando o perfil socioeducacional dos privados de liberdade. In: Sonia Maria 

Chaves Haracemiv; Cineiva Campoli Paulino Tono; Maria Tereza Uille Gomes. (Org.). ?Vozes do Cárcere? ? Paz e 

não violência em busca de um novo modelo de gestão penal.. 1ª ed. CURITIBA: CRV, 2015, v. 1, p. 49-71. 

HARACEMIV, S. 

M. C.; TONO, C. C. 

P. ;  

HACK, M. S. C 

O Papel Do Comitê De Educação Em Direitos Humanos No Contexto Do Sistema Penal Do Paraná. In: Sonia 

Maria Chaves Haracemiv; Cineiva Campoli Paulino Tono; Maria Tereza Uille Gomes. (Org.). ?Vozes do Cárcere? 

? Paz e não violência em busca de um novo modelo de gestão penal.. 1ª ed. CURITIBA: CRV, 2015, v. 1, p. 231-

242. 

HARACEMIV, S. 

M. C.; TONO, C. C. 

P. ;  

QUADROS, G. 

 O Direito À Escola Fora E Dentro Do Cárcere. In: GUERIOS, E.; STOLTZ, Tania. (Org.). Educação em Direitos 

Humanos: Qual o sentido?.. 1ªed.JUÌ: UNIJUI, 2015, v. 1, p. 254-266. 

EIXO DE DISCUSSÃO: TRABALHO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
http://lattes.cnpq.br/1257464125778276
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PIMENTA, S. G.  (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo. Cortez. 1999. 

Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro. (orgs). Professor 

reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 4ª Ed. São Paulo: Editora Cortez, 2006, p. 17-52. 

ARROYO, M. G. Ofício de Mestre. Imagens e autoimagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

Formar educadores e educadoras de jovens e adultos. In: SOARES, L. (Org.) Formação de educadores de jovens e 

adultos. Belo Horizonte: Autêntica/SECAD-MEC/UNESCO, 2006. 

SOARES, L. Avanços e Desafios na Formação do Educador de Jovens e Adultos. In: MACHADO, Maria Margarida (Org.). 

Formação de educadores de jovens e adultos: II Seminário Nacional. Brasília- Secad, 2008. 

CONTRERAS, J. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

LAFFIN, M. H. L. 

F. 

A constituição da docência entre professores de escolarização inicial de jovens e adultos. 2006. 216f. Tese 

(Doutorado em Educação) 

Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006. 

(Org.). Educação de Jovens e Adultos e Educação na Diversidade. Florianópolis: Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2011. 

GIROUX, H. Os Professores como Intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1997. 

EIXO DE DISCUSSÃO: DOCÊNCIA E IDENTIDADE PROFISSIONAL 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 5ª edição. Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 

LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações 

humanas. Tradução de João Batista Kreuch. 5ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo:  um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre, RS: 

Artmed, 2007. 

THERRIEN, J. Saber de experiência, identidade e competência profissional: como os docentes produzem a sua profissão. 

Revista Contexto e Educação – UNIJUÍ, V. 12, nº 48, 1997. 

PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed 

Editora,2002. 

SACRISTÁN, G. Consciência e acção sobre a prática como libertação profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (org.) 

Profissão professor. Porto Editora: Porto, Portugal, 1995. 

NÓVOA, A. (org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1995. 

Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Org.). Os professores e sua formação. 2ª ed. 

Lisboa: Dom Quixote, 2007. 

EIXO DE DISCUSSÃO: EJA EM PRISÕES E AS ESPECIFICIDADES DA DOCÊNCIA (REFERENCIAIS PRINCIPAIS) 

ONOFRE, E. M. C. Educação escolar na prisão. Para além das grades: a essência da escola e a possibilidade de resgate da identidade 
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do homem aprisionado. 2002. 187f. Tese (Doutorado em Educação Escolar) – Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita. Araraquara, 2005. 

 Escola da prisão: espaço de construção da identidade do homem aprisionado? In: ONOFRE, E. M. C. 

Educação escolar entre as grades. São Carlos: EdUFSCar, 2007. 

Educação Escolar na Prisão: controvérsias e caminhos de enfrentamento e superação da cilada. In: 

LOURENÇO, Arlindo da Silva; ONOFRE, Elenice Maria Cammarosano; (Org). O espaço da prisão e suas 

práticas educativas: Enfoques e perspectivas contemporâneas. São Carlos: EdUFSCar, 2011. p. 267 – 185. 

PENNA, M. G. de 

O. 

O ofício do professor: as ambiguidades o exercício da docência por monitores presos. 2003. 128f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003. 

Exercício docente na prisão: apontamentos sobre  aspectos do habitus do professor. Práxis Educativa, vol. 1, 

nº 002. Universidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa, jul-dez 2006, p. 31-38. 

EIXO DE DISCUSSÃO: EJA EM PRISÕES E AS ESPECIFICIDADES DA DOCÊNCIA (REFERENCIAIS SECUNDÁRIOS) 

PAIVA, J. Estudantes internos penitenciários. In.: AGUIAR. M. A. S. (org.) Educação de Jovens e Adultos: o que dizem 

as pesquisas. Recife: Gráfica J. Luiz Vasconcelos, 2009. 

DE MAEYER, M. Aprender e desaprender. In: Educando para a liberdade: trajetória, debates e proposições de um projeto para a 

educação nas prisões brasileiras. Brasília, DF: UNESCO, Governo Japonês, Ministério da Educação, 

Ministério da Justiça, 2006. 

RESENDE, S. H. Vidas condenadas: o educacional na prisão. Programa de Pós-Graduação em Educação. Tese de Doutorado - 

PUC/SP. 2002. 

PORTUGUÊS, M. 

R. 

Educação de adultos presos: possibilidades e contradições da inserção da educação escolar nos programas de 

reabilitação do sistema penal no Estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

SILVA, M. da C. V. A prática docente de EJA: o caso da Penitenciária Juiz Plácido de Souza em Caruaru. Recife, PE: Bagaço, 

2006. 

LEME, J. A. G. A cela de aula: tirando a pena com letras. Uma reflexão sobre o sentido da educação nos presídios. Dissertação 

(Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC, 

São Paulo, 2002. 

SANTOS, S. A educação escolar no sistema prisional sob a ótica de detentos. Dissertação (Mestrado em Educação: História, 

Política, Sociedade). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. 

Fonte: Elaboração das autoras (2017). 
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CONTRIBUTOS DAS PRODUÇÕES: LACUNAS E POSSIBILIDADES NO CAMPO 

DAS PESQUISA  

 

Diante das sistematizações apresentadas, foi possível identificar linhas de 

convergência entre os trabalhos, de modo que nesse movimento analítico se possa 

elencar tanto possibilidades quanto desafios, em relação ao trabalho de professores (as) 

nos espaços de restrição/privação de liberdade e às pesquisas nesse campo.  

Porém, um dos grandes desafios centra-se na necessidade de avanços referentes a 

oferta e qualidade da EJA nas prisões. Associado a essa questão, está o impasse 

originário da tensão existente entre as dinâmicas do sistema prisional, pautadas 

fortemente na lógica da punição, e as proposições educativas. Pesquisadores (as) da área 

assinalam este como um ponto importante para se pensar a respeito dos projetos 

educacionais e das práticas pedagógicas nesses espaços. 

Ademais, a precariedade e imprevisibilidade que marcam o funcionamento dessas 

instituições merecem ser consideradas pelos reflexos que trazem à docência, assim 

como as relações tecidas com profissionais de outras áreas, nem sempre orientadas pelo 

diálogo. Em vista disso, cabe interrogar: quais dinâmicas de controle, em nome da 

manutenção de segurança, inviabilizam os processos educativos articulados com as 

particularidades das prisões? Ou ainda, quais propostas ou ações poderiam permitir a 

esses (as) profissionais uma atuação mais integrada? 

As ausências em termos formativos aos professores (as) é um ponto 

frequentemente discutido nos trabalhos, apontando que a EJA nas prisões detém 

particularidades que lhe confere maior complexidade, contudo, ainda se faz necessário 

avançar, refletindo sobre propostas de formação inicial e continuada compatíveis às 

demandas dos (as) profissionais e estudantes. 

Quanto a isso, os processos de formação precisam ir além do interesse desses 

grupos em determinadas temáticas, propondo novas formas de organização teórico-

metodológicas, legitimadas pelo compartilhamento de conhecimentos e saberes. Ou 

seja, se há, tendo em vista os(as) estudantes, a busca por um processo educativo 

emancipador, crítico, capaz de fazer com que compreendam as condições sociais nas 

quais estão inseridos, sob aspectos históricos, econômicos, políticos e culturais, também 

aos(as) professores(as) devem estar garantidas ações formativas nessas perspectivas. 

Mediante a essa compreensão, torna-se possível fortalecer o ‘direito aos direitos 
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sociais’, na medida em que se tem clareza sobre os direitos dos sujeitos, com restrição 

ou privação de liberdade, não só de acesso à educação, mas de: permanência nas 

escolas; compatibilidade entre a proposta pedagógica, suas demandas e as 

especificidades de cada espaço; ter professores (as) com formação adequada; entre 

outros. Nesse sentido, também os(as) docentes são portadores(as) do direito à formações 

articuladas aos desafios enfrentados em seus cotidianos. 

As pesquisas na área ainda precisam trazer maiores contribuições em relação à 

docência, partindo de compreensões acerca dos professores como sujeitos do processo. 

Isso significa privilegiar investigações que explorem as razões pelas quais professores 

(as) “optam” por lecionar em prisões, indagando: por que alguns permanecem, enquanto 

outros desistem? 

Tendo em vista que as pesquisas enfatizam o potencial de intervenção dos 

professores (as) nesses contextos por meio da educação, seria importante entender como 

os(as) educadores(as) avaliam tal capacidade, por exemplo. Torna-se essencial 

questionar: em que medida professores (as) acreditam nas possibilidades de 

transformação desses sujeitos privados de liberdade? Em quais sentidos a educação 

contribui com as expectativas de ressocialização, reinserção social, reabilitação, 

reeducação, recuperação ou socialização? Essas denominações comportam acepções 

distintas em relação à execução penal e ao papel da educação ou do (as) educador (a), 

mas quais os olhares de professores (as) em relação a isso? 

São comuns nos estudos levantados, abordagens sobre a importância em saber 

quem são esses estudantes, entretanto, talvez se deva investigar também: quem são 

esses professores (as)? Os estudos mapeiam perfis docentes muito distintos em cada 

uma das regiões do país, talvez isso ainda dificulte pensar em propostas formativas.  

Dito isso, investigadores (as) precisam escutar esses (as) educadores (as) em 

relação ao que têm apreendido de relevante nessas experiências. Como as 

particularidades desses espaços refletem em suas práticas, em que pontos dificultam ou 

revelam vicissitudes? Isso inclui pensar a respeito de diferentes projetos, questionando 

também: o que diferencia a atuação de professores (as) da educação básica licenciados 

(as) e monitores/educadores em cumprimento de pena, ou quais as 

possibilidades/limites do trabalho realizado por cada um?  

Estão presentes nesses trabalhos relatos de professores (as) acerca do 

reconhecimento que possuem em relação ao trabalho desempenhado. Também a respeito 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

21 

disso, emergem questões que merecem maior atenção dos (as) pesquisadores (as) da 

área: como se constitui esse sentimento de valorização que o (a) professor (a) demonstra 

em relação ao seu trabalho nos espaços de restrição/privação de liberdade? Ou ainda, o 

que se pode constatar a respeito da satisfação mencionada ao trabalhar nesses espaços? 

Teria essa noção alguma relação com a ideia de “missão” do professor (a)?  

“Por fim, as considerações aqui apresentadas buscam refletir sobre os inúmeros 

elementos que caracterizam a docência” na e da EJA”, nos espaços de restrição e 

privação de liberdade, como alerta Onofre (2013, p. 144), ser ou estar educador(as) 

nesses contexto simplifica em “trabalhar com a diversidade, a diferença, o medo, é 

enfrentar as situações tensas do mundo do crime e apostar no ser humano. Isso exige do 

educador aprendizagens de outra natureza”.  
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