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MESA 1: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E INCLUSÃO SOCIAL 

 

RESUMO 

O Objetivo deste artigo é estabelecer uma análise teórica acerca da relação entre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a resolução nº 43 do Conselho 

Estadual de Educação da Bahia, de 14 de Julho de 2014, no seu artigo 2º, publicado no Diário 

Oficial do Bahia no dia 06 de Março de 2015 e o ideal de educação como prática da liberdade 

de Paulo Freire, considerado patrono da educação brasileira e norteador das pesquisas em 

Educação de Jovens e Adultos no Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos 

(MPEJA). Busca-se um entendimento da EJA que acontece no ambiente de restrição e 

privação de liberdade, essa EJA proporciona e desenvolve uma educação libertadora ou é 

utilizada em sua plenitude servindo como um instrumento de controle? A Educação de Jovens 

e Adultos é parte de um contexto maior: a educação que abrange processos formativos que se 

desenvolvem na vida cotidiana, nas instituições, na produção, nos movimentos sociais e nas 

manifestações culturais. Assim para promover o trabalho, é preciso pensar na complexidade 

que se encontram envolvidos os sujeitos, buscando refletir os objetivos do processo, levando 

em consideração as propostas da educação. O cuidado do fazer pedagógico para a EJA, essa 

modalidade especial, pode permitir um melhor desenvolvimento humano dos alunos que se 

encontram em restrição e privação de liberdade. É preciso reconhecer o papel indispensável 

da educação como formadora de um cidadão crítico, mesmo em um ambiente de restrição de 

liberdade, dentro de um espaço altamente excludente por excelência. A partir de 

questionamentos da necessidade de (re)avaliação das práticas pedagógicas desenvolvidas 

neste espaço de restrições, o sistema de cárcere, pouco visto como espaço de construção e 

promoção do ser humano, poderíamos pensar: Qual a identidade da EJA no sistema prisional?  

Para que a EJA está presente para privados de liberdade? Qual uso querem fazer dela? A 

educação oferecida no âmbito prisional contribui no processo de promoção do ser humano e 

na reinserção tecnológica, cultural e social dos apenados? O Período tecnológico, essa entre 
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tantas outras denominações para o nosso tempo, reflete de maneira simplista todas as 

interrelações e interconexões do homem com o homem, do homem com o meio, do homem 

com as coisas e do homem com as situações, associadas a fluidez e velocidades nas 

transformações socioespaciais ocorridas, mudando não só a percepção e visão de mundo que 

as sociedades constroem e reconstroem mas, também refletindo absurdamente na construção 

do conhecimento, principalmente na área da educação escolar. Os sujeitos que sofrem 

restrição e privação de liberdade, são pertencentes a sociedade, mas momentaneamente 

afastados do convívio extramuros, um grupo que vive em um coma sociocultural, 

corroborando para sua distorção/isolamento de leitura/percepção do cotidiano local e global. 

Esse sujeito não está excluído da estrutura social, como afirma FREIRE (2016), “ele” não 

pode ser “um sujeito fora de”, é, ao contrário, um “ser no interior de”. A sua efetiva 

participação no mundo se dará a partir da compreensão do espaço (uma construção horizontal 

carregada de signos e símbolos, que se transforma permanentemente, segundo SANTOS 

(2006)), portanto uma ação conscientizadora capaz de instrumentalizar o sujeito, mesmo os 

que estão em situação de restrição e privação de liberdade, para que possam firmar um 

compromisso pessoal de mudança com sua história no ambiente que vive e no mundo, 

tornando-se um “novo homem”. Para FREIRE (2016), esse novo homem é aquele que nasce 

da resolução de sua contradição, quando o opressor dá lugar à libertação. Esses sujeitos não 

encontram-se totalmente a margem dos acontecimentos do cotidiano, possuem leituras, 

argumentos e conhecimentos das dinâmicas socioespaciais, em função das visitas que 

recebem de forma controlada, das suas próprias experiencias e vivências de e no mundo 

porém, as dificuldades e/ou facilidades no desenvolvimento no saber escolar vem da sua vida 

pregressa, da sua região de origem, da sua profissão ou trabalho que exercia, evidenciadas na 

relações que são construídas no seu cotidiano, tendo como premissa  a vocação ontológica do 

homem, que para FREIRE (2016) é uma  vocação a ser sujeito, dentro do espaço. Sujeitos 

oriundos de realidades diversas e muitas vezes conflitantes, de ambientes de vivência bem 

diferentes e com histórico de vida peculiares, sendo assim, a educação torna-se 

importantíssima para que possam se enxergar como seres pertencentes e atuantes da 

sociedade. A assistência educacional é uma das prestações básicas mais importantes não só 

para o homem livre, mas principalmente para àquele sujeito que se encontra em restrição e 

privação da sua liberdade, constituindo-se, neste aspecto, como um elemento do tratamento 

penitenciário, como uma possibilidade para a (re)inserção desse sujeito ao meio social, 

garantida para todas as pessoas e direcionada para o pleno desenvolvimento da personalidade 

do ser humano e o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. O Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE) na resolução nº 43, que 

dispõe sobre a oferta, pelo Sistema Estadual de Ensino, da Educação Básica na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos, para pessoas em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais do Estado da Bahia, entende que a oferta da educação nesses espaços 

deve estar calcada nas legislações vigentes no pais atendendo as especificidades daqueles que 

cumprem medidas de segurança, tendo como princípio básico o direito fundamental de todos 

à educação ao longo da vida, inclusive  das pessoas em estabelecimentos penais, garantindo 

seu direito à cidadania, que para SANTOS (2011), é investido a esse sujeito apenas pelo fato 

simples de nascer, de ingressar na sociedade humana. A escola, um ambiente de contribuição 

na formação do ser humano, para os sujeitos da EJA em restrição e privação de liberdade, nos 

estabelecimentos penais na cidade de Salvador-BA, restringe-se ao espaço físico, “celas de 

aula”, espaço educativo nem sempre valorizado, podendo o ambiente prisional favorecer 

aprendizagens corrosivas à índole desses sujeitos. O cárcere subjuga o detento podendo o 
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aprisionado sofrer deterioração de sua identidade, e lhe ser forjada uma nova, nem sempre de 

um sujeito sociável. Isso implica na desadaptação dos padrões convencionais e adaptação aos 

novos impostos pelo dia a dia da prisão, nesse ambiente a cautela e a prudência são 

imprescindíveis ao convívio. Em suas ações cotidianas, esses sujeitos sabem a quem deve 

obedecer; veem, ouvem e tem conhecimento do que acontece, mas tem consciência de que às 

vezes é melhor não expressar verbalmente seu pensar. A educação pode e deve contribuir para 

a formação de homens e mulheres, cidadãos autônomos e capazes de agir em sociedade de 

forma positiva. Deve preocupar-se com os sujeitos preparando-os a assumir seu papel na 

sociedade. Quando se fala em ensino, se fala em relações de sujeito para sujeito, de sujeito 

com a vida, de formação básica e de formação tecnológica. O ser humano não é só um 

produto de seu contexto social, mas também um agente transformador e ativo na criação deste 

contexto, onde os signos, presentes no espaço do cotidiano aparentemente desconectados, 

agem como instrumentos na internalização dos conhecimentos, uma operação fundamental 

que se desenvolvem nas relações dialéticas com o meio sociocultural, num processo de 

reconstrução interna, segundo Vygotsky, em REGO (2014). Esses sujeitos que estão a 

margem da sociedade, não apenas do espaço físico, mas também das realidades históricas, 

sociais, culturais e econômicas, irão ser (re)inseridos. O processo educacional dentro das 

unidades prisionais sem uma identidade própria, sem práticas pedagógicas pensadas nas 

especificidades deste ambiente consonante com a Lei de Execuções Penais e uma construção 

com os sujeitos e não para eles, deveriam resultar diretrizes que poderiam nortear a Educação 

dos sujeitos que estão em restrição e privação de liberdade, provocando-os a uma 

ressignificação, uma vez que através da ação-reflexão poderá (re)nascer um novo homem. 
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