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EIXO 2:  SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

Este trabalho trata da Educação em Prisões, especificamente, do Projeto Político 

Pedagógico de uma Unidade Escolar localizada no Complexo Penitenciário da Mata 

Escura em Salvador. O Projeto Político Pedagógico ganha maior relevância para a 

Escola da Prisão, o que nos levou a problematizar as dificuldades enfrentadas para a 

construção deste Documento, dialogando com os sujeitos da prisão e da educação, no 

sentido de apropriar de conhecimentos que permitam construir as bases da EJA em 

prisões; e que no intuito de que, esses sujeitos, em condições de vulnerabilidade, se 

reconheçam parte da história na luta por um mundo mais igual, mais justo, mais 

humano. A Educação de Jovens e Adultos em prisões, como um campo político, 

necessita de olhar diferenciado do pesquisador - um olhar em que os saberes desses 

jovens, adultos, idosos sejam reconhecidos, possibilitando interpretar o mundo, pelas 

experiências de vida em vários grupos sociais. Uma inquietação nos mobilizou, tendo 

em vista a garantia da educação a esses jovens, adultos e idosos e seu aprender em 

situação de privação de liberdade: Como construir um Projeto Político Pedagógico 

específico em que a EJA em prisões proporcione reflexões, debates, discussões, 

compromisso com as pessoas em situação de privação de liberdade? Para isso, 

esperamos que estes jovens e adultos se reconheçam sujeitos de direitos; e que fiquem 

explícitos os desafios que terão que enfrentar com a exclusão social, muito além da 

prisão, superando o estigma de ser um egresso do sistema prisional. A Constituição de 

1988 permite compreender a elaboração do Projeto Político Pedagógico quando define e 

orienta a Gestão democrática nas Escolas, através do Art. 206, inciso VI - gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei. No entanto, a gestão democrática está 

consolidada na LDB-9394/96, ao estabelecer, em seu Art.14 que “Os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática de ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; II 

- participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. 

(BRASIL, 1996). Nesse contexto, as escolas têm buscado elaborar o Projeto Político 

Pedagógico no sentido de garantir esses princípios. Portanto, discutir sobre o Projeto 

Político Pedagógico requer uma imersão inicial sobre a Escola, como essa se apresenta 

no contexto da burocracia, leis, normas, considerando espaços e tempos, níveis de 
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escolaridade, currículos e os atores sociais que ora o representa e são representados. Na 

perspectiva da Escola como organização, considerando o modelo de sistema social, 

Schmuck (1980, apud, Lima, 2011, p.21) argumenta o que é uma escola: “[...] uma 

organização complexa de relações formais e informais entre membros docentes e entre 

estudantes. Ao passo que é integralmente sujeita às normas da comunidade e as outras 

condições societais, os seus alunos e professores criam o seu próprio currículo vivo à 

medida que interagem nas salas de aula. Em suma, a escola constitui um sistema social 

diverso e complexo com um múltiplo de partes interdependentes”. Nesse olhar sobre as 

relações que permeiam a Escola, constituindo-se em um sistema social complexo, se faz 

necessário compreender que, no Brasil, as escolas estão subordinadas a uma legislação 

federal que amplia para os Estados e Municípios, traçando as diretrizes para o Sistema 

Educacional, tornando-se uma rede de ensino em todo país por esferas administrativas, e 

gerando um processo de burocratização. Assim sendo, deve-se atender às normas 

estabelecidas; mas, também, superá-las de acordo com as demandas dos atores sociais 

da escola, ou seja, criar alternativas que contemplem tais demandas, mas garantido o 

mínimo de autonomia desses sujeitos. Nessa perspectiva, a Escola poderá utilizar as 

duas formas - tanto burocrática, atendendo aos instrumentos legais da educação; quanto 

anárquica -, atendendo as variadas demandas dos atores sociais que vivenciam o espaço 

escolar. Nessa concepção de anarquia, “Parte-se do princípio de que qualquer 

organização, e especialmente as organizações educativas e outras organizações públicas, 

pode ser entendida, pelo menos parcialmente, como uma anarquia organizada, ou seja, 

como uma organização em que poderemos encontrar três características gerais, ou três 

tipos de ambiguidade: 1) objetivos e preferências inconsistentes e insuficientemente 

definidos e uma intencionalidade organizacional problemática; 2) processos e 

tecnologias pouco claros e pouco compreendidos pelos membros da organização; 3) 

participação fluída, do tipo part-time”. (LIMA, 2011, p.33). Logo, compreende-se que 

as organizações são sempre as pessoas em interação social que não se limitam a 

cumprir, integralmente, as regras; mas criam alternativas de atuação e construção de 

novas regras paralelas às institucionais. Dessa forma, olhar a escola na perspectiva da 

anarquia organizada é percebê-la como uma instituição em constante movimento, 

considerando as suas especificidades, ou seja, o contexto sociocultural, na qual está 

imersa. A escola pública é constituída de processo complexo, dinâmico e plural que não 

exclui atores sociais, e esses podem criar novas estruturas e regras que se adaptem à 

realidade de cada escola; mas, considerando, também, as regras estabelecidas decretadas 

pelos governos. De tal modo, o PPP deverá ser amparado nos dispositivos legais dos 

direitos, nas diversas dimensões: civil, política, pedagógica, cultural, étnico racial, 

religiosa, administrativa, financeira e jurídica; mas, considerando, também, as demandas 

do cotidiano dos sujeitos sociais. Gadotti e Romão (2001, p. 33) nos provocam a uma 

reflexão: “Um projeto político pedagógico não nega o instituído da escola que é a sua 

história, que é o conjunto dos seus currículos, dos seus métodos, o conjunto dos seus 

autores internos e externos e o seu modo de vida. Um projeto sempre confronta esse 

instituído com o instituinte. Não se constrói um projeto sem uma direção política, um 

norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O 

projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo uma finalidade que permanece como 

horizonte da escola”. Baseada nessa concepção, enfatizamos a importância de se definir 

a intencionalidade e as alternativas da escola. Porém, só poderá ser percebido dessa 

maneira, se assumir uma estratégia de gestão democrática, ou seja, se for baseado na 
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coletividade. Para a elaboração do Projeto Político Pedagógico, a escola tem autonomia 

para construí-lo, com o envolvimento de todos que compõem a comunidade escolar, 

considerando as especificidades dos sujeitos, construindo suas práticas pedagógicas, 

marcos filosóficos, o currículo de acordo com as demandas apresentadas pela 

comunidade local e escolar. Construir um Projeto Político Pedagógico para a Educação 

de Jovens, Adultos se faz necessário reconhecer a luta cotidiana pelo direito de todos à 

Educação, principalmente, para quem têm sua cidadania negada historicamente em 

nosso país. A investigação qualitativa realizada na pesquisa empreendida reflete uma 

espécie de diálogo entre o pesquisador e os sujeitos. Para Turato (2005 apud Jardim e 

Pereira apud, 2009, p.3), “As pesquisas que utilizam o método qualitativo devem 

trabalhar com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Não tem 

qualquer utilidade na mensuração de fenômenos em grandes grupos, sendo basicamente 

úteis para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre. Em vez da 

medição, seu objetivo é conseguir um entendimento mais profundo e, se necessário, 

subjetivo do objeto de estudo, sem preocupar-se com medidas numéricas e análises 

estatísticas. Cabe-lhes, pois, adentrar na subjetividade dos fenômenos, voltando a 

pesquisa para grupos delimitados em extensão e território, porém possíveis de serem 

abrangidos intensamente”. Tal compreensão sobre os investigadores qualitativos em que 

questionam os sujeitos e percebem os desafios na interpretação das experiências e 

possibilidades de alterar a realidade em que estão inseridos, vem responder à realização 

de uma pesquisa que buscou compreender a Educação de Jovens e Adultos no Sistema 

Prisional, contemplando o contexto sociocultural dos sujeitos dessa modalidade de 

ensino. Para colher informações dos sujeitos em seus percursos, foram realizadas 

entrevistas semiestruturada e pesquisa em prontuários com quinze estudantes da EJA 

noturno - cinco de cada Tempo Formativo (I, II e III); três professores, um de cada 

Tempo Formativo (idem); um Coordenador Pedagógico e o Diretor da Penitenciária. A 

escolha dos estudantes partiu da aceitação em participar da pesquisa, matriculados no 

noturno que trabalham em oficinas e área administrativa durante o dia. Vale lembrar que 

os entrevistados são sujeitos da Instituição: um local complexo, em espaços 

diferenciados - de um lado estudantes em situação de privação de liberdade, professores, 

coordenadores e gestor; de outro, a pesquisadora e gestora da Unidade Escolar, na qual 

a pesquisa foi realizada. Especificamente, nessa pesquisa, o Projeto Político Pedagógico 

para a EJA ancora-se no contexto da Educação em Prisões. Para isso, discute-se o PPP 

para a Educação de Jovens e Adultos, tendo como recorte a situação de privação de 

liberdade a ser compreendida, não somente em relação aos direitos, mas no que diz 

respeito às histórias dos sujeitos, suas singularidades e as implicações para a EJA nesse 

contexto. Partindo da compreensão que “cidadania pressupõe humanidade” (ARROYO, 

2014, p. 252), somos instigados a conceber que todas as pessoas têm o direito de viver 

com dignidade, e as pessoas em situação de privação de liberdade devem viver como 

humano em um espaço propício à exclusão, de circunstâncias menos favoráveis, de 

invisibilidade, mas com grandes desafios e possibilidades em sentir-se parte de uma 

sociedade, embora nessas condições de aprisionamento. A atividade social de educar em 

prisões nos permite desvelar fenômenos que permeiam a prática pedagógica, que nos 

remetem a um olhar diferenciado em relação aos jovens e adultos em um contexto que 

vai sendo moldado pela necessidade de sobrevivência em um espaço de vigilância e 

punição, luta constante entre a educação e a segurança. As Diretrizes Nacionais para 

Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade, Resolução nº 02, 
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publicadas em 2010, em seu Art. 2º, orientam que “As ações de educação em prisões em 

contexto de privação de liberdade devem estar calcadas na legislação educacional 

vigente no país, na Lei de Execução Penal, nos tratados internacionais firmados pelo 

Brasil no âmbito das políticas dos direitos humanos e privação de liberdade, devendo 

atender às especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e 

são extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional e 

àqueles que cumprem medida de segurança”. (BRASIL, 2010). Diante da evidente 

necessidade de um PPP em prisões ser construído na perspectiva de um Projeto, 

envolvendo os atores sociais da prisão, da educação e da sociedade mais ampla, faz-se 

necessário aos processos de elaboração desse Documento, promover a 

intersetorialidade, interdisciplinaridade e integralidade em várias dimensões, 

especificamente, a participação da sociedade mais ampla na perspectiva da positivação 

dos Direitos Humanos. Em relação ao campo político, o PPP deve ser um Documento 

que busque estratégias e alternativas de enfrentamento da disciplina e da rotina prisional 

e articulação no sentido de garantir a efetivação do direito à educação. No campo 

pedagógico deve ser considerado a Modalidade de Ensino (EJA), as práticas 

pedagógicas coerentes com o contexto cultural dos estudantes, o tempo e o espaço da 

prisão. Quanto ao currículo, embora a educação nesse espaço esteja vinculada as 

Diretrizes de Jovens e Adultos, deve-se atender a diversidade de identidade dos sujeitos, 

a questão de classes, de etnia, religião, de gênero e de geração. Em relação a essas 

questões um dos partícipes da pesquisa relata: “A educação contribui de muitas formas, 

do conhecimento em si e, no meu caso, que sou professor de Humanas, o conhecimento 

do mundo possibilita a pessoa se enxergar no mundo, o porquê o mundo se apresenta 

dessa forma. A reflexão sobre o mundo e a sociedade possibilita uma condição melhor. 

[...].”. (Cravo, relato oral, 2016). O relato do professor, ratifica a importância de uma 

análise dos conceitos a serem trabalhados com os estudantes da prisão. Para os autores, 

que se referem ao PPP em prisões, as bases de um Projeto Político Pedagógico, 

coletivamente construído, são destacadas em questionamentos, “Que tipos de pessoas o 

Estado, a sociedade e a prisão querem formar? Quais os recursos físicos, humanos e 

financeiros disponibilizados para a escola? Como serão organizados os processos de 

ensino/aprendizagem, monitoramento e avaliação do projeto político pedagógico? ” 

(SILVA1 e MOREIRA, 2011, p. 91). Faz-se necessário que no PPP esteja definido o 

perfil atual desses sujeitos e o papel da Escola (aparelho ideológico do Estado) e a 

prisão estabelecem como formação desse cidadão. A pesquisa revelou lacunas no campo 

da Educação Prisional, apontando para a necessidade de reformular o Projeto Político 

Pedagógico do Colégio Professor George Fragoso Modesto, ainda a ser expandido para 

o diálogo com a Comunidade Escolar e a sociedade mais ampla; o que pode possibilitar 

a criação de mecanismos que garantam e efetivem, aos sujeitos, o direito à educação. 

Reconhecemos, assim, a importância de um Projeto Político Pedagógico voltado à 

Educação em Prisões, específico da Unidade Escolar, considerando a singularidade e 

complexidade do Sistema Prisional. Podemos considerar que um dos resultados da 

pesquisa sobre a Educação em Prisões, tendo como objeto o Projeto Político 

Pedagógico, ficou evidente que o espaço escolar é o lugar de reflexão, de críticas, de 

                                                           
1  Professor da Faculdade de Educação da USP, Silva fez do mestrado à livre-docência nessa 

universidade. O tema de suas pesquisas tem tudo a ver com sua trajetória de vida. Ele foi interno da antiga 

Febem e já esteve na prisão, condenado por crimes diversos. Disponível em: 

http://www.sul21.com.br/jornal/professor-da-usp-ex-detento-na-prisao-tudo-e-mediado-pela-violencia/.   
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investigação, de renovação. Embora conheçamos a Escola como lugar, também, de 

reprodução das injustiças sociais, da violação de direitos, da punição da vigilância; 

podemos avançar e ir além das proposições estabelecidas por dispositivos legais da 

educação e execução penal, considerando a participação da sociedade mais ampla. 

Palavras-chave: Educação em Prisões; EJA; Projeto Político Pedagógico.  
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