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Resumo 
O presente trabalho que tem como tema educação de Fase I em unidades penais,  
pretende-se discutir   a  concepção de educação que norteia as Diretrizes Curriculares do 
Estado do Paraná na Educação de Jovens e Adultos da Fase I  atende as necessidades 
dos alunos privados de liberdade, colaborando para que esses sujeitos conquistem a 
autonomia em sua reinserção na sociedade. Para isso cabe analisar a concepção de 
educação da EJA dentro do sistema penal, investigar junto ao grupo de educadores, se a 
concepção de educação que norteia o trabalho é compatível com as necessidades dessa 
comunidade específica e  refletir junto ao grupo, que concepção de educação pode 
possibilitar maior efetivação do processo ensino e aprendizagem, colaborando para a 
emancipação deste sujeito tornando-o cidadão. Para possibilitar a compreensão do 
objeto de estudo no contexto que ocorre, optou-se pela pesquisa ação no 
desenvolvimento do projeto. Para trabalhar essas necessidades serão realizadas 
atividades que levem o professor a refletir sobre o contexto em que  atua, o perfil dos 
alunos que atende e as práticas que desenvolve em sala de aula enquanto docente. Para 
isso inicia–se com o estudo do Projeto Político Pedagógico e da Proposta Pedagógica 
Curricular de Fase I do CEEBJA Dr. Mário Faraco. Após a leitura destes documentos, 
propomos uma revisão das concepções de educação, realizando uma análise da teoria 
dos documentos e da prática, buscando perceber quais práticas são mais coerentes 
nesse universo. Com esse trabalho espera-se promover reflexões e novas ações 
constantes na prática pedagógica. 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Sistema Prisional; Fase I; Concepção de Educação; Prática 
Pegagógica;  
 



 
INTRODUÇÃO 

A experiência pedagógica de mais de vinte anos na rede pública de educação 

no Estado do Paraná, levou-me a busca de novos desafios, o ingresso na escola 

para privados de liberdade. Frente a essa realidade percebe-se as dificuldades e as 

peculiaridades do trabalho pedagógico causadas pela grande diversidade e pelas 

contradições existentes neste espaço.  

Com base na experiência profissional dentro do sistema prisional questionou-

se se a concepção de educação que norteia as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná na Educação de Jovens e Adultos atende as necessidades dos alunos 

privados de liberdade, colaborando para que esses sujeitos conquistem a autonomia 

em sua reinserção na sociedade. 

Percebeu-se com isso a necessidade de um aprofundamento teórico, que 

levou a proposta deste trabalho que é possibilitar uma reflexão sobre a EJA e a 

prisão, espaço de pessoas encarceradas, excluídas e desacreditadas e a 

especificidade da escola na prisão, ou seja, um espaço contraditório, com função de 

contribuir na “ressocialização” e preparação destes sujeitos para exercer a cidadania, 

após cumprirem suas penas. 

Observando a falta de uma Diretriz Curricular Estadual para a Fase I 

especificamente, percebeu-se a necessidade de um aprofundamento teórico das 

concepções de educação para aprimorar o trabalho pedagógico junto aos 

professores de Fase I buscando provocar uma reflexão mais profunda  do trabalho 

pedagógico. A metodologia utilizada foi a pesquisa ação uma pesquisa de 

transformação, participativa que possibilita processos formativos. É um processo 

dinâmico entre pesquisa e ação e ação e pesquisa, permite ser reformulado no 

decorrer da pesquisa pelos fatos e discussões novas que surgem no decorre do 

processo. Pesquisa ação deve resultar na reflexão do cotidiano, das práticas dos 

participantes e também do pesquisador. 

A pesquisa baseou-se em PAULO FREIRE (1994), ELIONALDO JULIÃO 

(2011), MARC MAEYER (2006), ELENICE MARIA CAMMAROSANO ONOFRE 

(2011), ROBERTO MOREIRA DA SILVA (2011), VANESSA MANOSSO RAMOS 

(2012), entre outros. Também foi necessário buscar embasamento nas leis que 

regem a educação de jovens e adultos e a educação para privados de liberdade 

como, Lei de Execução Penal, Plano Estadual de Educação nas Prisões, Diretrizes 



Nacionais para a Educação no Sistema Prisional, Diretrizes Curriculares Estaduais 

para Jovens e Adultos. 

A fundamentação teórica está baseada na concepção histórico crítica que 

norteia as Diretrizes Curriculares Estaduais. Sendo uma concepção que valoriza o 

papel da escola, que é garantir o acesso ao saber sistematizado e a cultura erudita, 

levando professor e aluno a estabelecerem uma relação dialógica. É uma educação 

que leva em consideração o sujeito e o meio em que vive, propiciando ao homem 

refletir sobre sua realidade a fim de intervir e modificá-la. 

Quando consultamos Paulo Freire, ele afirma que a alfabetização de adultos é 

um ato de conhecimento, que implica em um diálogo entre professor e aluno, que 

deve incluir as relações dos sujeitos com seu mundo. O aluno assume o papel de 

sujeito criador. Esse conceito é de grande valia dentro das escolas inseridas no 

sistema prisional e é reafirmado por Marc de Maeyer quando este diz que o 

professor deve trabalhar as preocupações individuais, familiares, sociais, culturais, 

econômicas do indivíduo e de seu meio. 

As legislações específicas para privados de liberdade garantem a educação 

formal como direito dos apenados. A educação para os jovens e adultos privados de 

liberdade não é benefício; pelo contrário, é direito humano subjetivo previsto na 

legislação internacional e brasileira e faz parte da proposta de política pública de 

execução penal com o objetivo de possibilitar a reinserção social do apenado e, 

principalmente, garantir a sua plena cidadania. A prisão representa a perda dos 

direitos civis e políticos. Suspensão, por tempo determinado, do direito do indivíduo 

de ir e vir livremente, mas não implica, contudo, a suspensão dos seus direitos ao 

respeito, à dignidade, à privacidade, à integridade física, psicológica e moral, ao 

desenvolvimento pessoal e social, espaço onde a prática educacional insere-se 

(BRASIL, 2000). 

Para justificar a implantação deste projeto de intervenção pedagógica 

realizou-se um questionário com os alunos do CEEBJA Dr. Mário Faraco, onde 

foram relevantes alguns levantamentos como o motivo que os levou a parar de 

estudar, que na grande maioria foi para inserir-se no mundo do trabalho, trabalho 

este sem qualificação e com baixos salários. Muitos acreditam que a escola é o 

caminho para ”melhorar de vida”, conseguir melhores postos de serviço. 

Outro questionário foi realizado com os professores de Fase I onde observou-

se a importância que todos dão na qualificação profissional, estão sempre em busca 



de aperfeiçoamento. Além disso, acreditam que a educação formal tem o papel de 

preparar o aluno para o mundo do trabalho, questão fundamental na ressocialização, 

além é claro do objetivo maior que é a transmissão de conhecimentos 

sistematizados. Através deste questionário também percebeu-se a necessidade de 

aprofundar os estudos nas concepções de educação para permitir uma reflexão 

acerca do trabalho pedagógico. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A Educação de Jovens e Adultos tem conseguido um avanço em relação a 

sua história, porém ainda temos vários avanços a conquistar como, a 

conscientização dos poderes públicos sobre a necessidade de se investir na EJA, 

encará-la como educação continuada, investir na capacitação de professores e criar 

mecanismos de acompanhamento e avaliação do processo. Para que estas 

conquistas aconteçam podemos contar com o Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela presidência em 25 de Junho de 2014 sob a LEI Nº 13.005. 

 O PNE possui 20 grandes metas destas, três contemplam a Educação de Jo-

vens e Adultos. São as metas 08, 09 e 10. Estas metas trazem consigo várias estra-

tégias para que de fato as metas se efetivem. Entre as estratégias mais significativas 

podemos citar:   
[...] implementação de programas de educação de jovens e adultos para os 
segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com 
defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; garantia de a-
cesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos funda-
mental e médio (PNE, 2014);  
 

Quanto a alfabetização de jovens e adultos as estratégias são: 

 
[...] implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia 
de continuidade da escolarização básica; criar benefício adicional no pro-
grama nacional de transferência de renda para jovens e adultos que fre-
quentarem cursos de alfabetização (PNE, 2014); 
 

O plano também estabelece estratégias que dão suporte aos alunos para que 

possam ter acesso e permanência na escola 

 
[...] realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o 
grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de 
idade; executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jo-
vens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimen-



tação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito 
de óculos, em articulação com a área da saúde (PNE,2014) 
 

Percebe-se no PNE uma preocupação com a especificidade dos alunos da 

EJA, estabelece como uma das estratégias a elaboração de material didático fomen-

tar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias 

específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e 

a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de 

jovens e adultos articulada à educação profissional Nas três metas apenas duas es-

tratégias atendem a educação de jovens e adultos para privados de liberdade, são 

elas: 

 
[...] assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de en-
sino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos profes-
sores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime 
de colaboração; orientar a expansão da oferta de educação de jovens e a-
dultos articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas 
privadas de liberdade nos estabelecimentos penais. Após análise das estra-
tégias podemos verificar que a educação de Jovens e adultos está intrinse-
camente ligada a profissionalização.(PNE,2014) 
 
 

Percebemos também que as estratégias que contemplam a oferta de educa-

ção em unidades penais apresentam um texto muito superficial, não especifica como 

acontecerá. 

  A oferta de educação para privados de liberdade já está garantida na Lei de 

Execução Penal Lei nº7210, instituída em 11 de julho de 1984, garante: SEÇÃO V 

da Assistência Educacional: 

 
Art. 17.  A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 
formação profissional do preso e do internado.  
Art. 18.  O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema es-
colar da Unidade Federativa  
Art. 19.  O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 
aperfeiçoamento técnico.  
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à 
sua condição  
Art. 20.  As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com en-
tidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos 
especializados.  
Art. 21.  Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabeleci-
mento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, pro-
vida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. (LEP,1984) 
 

 Porém, isto não garante a efetivação desta oferta. Outro ponto a ser 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11701944/art-17-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84�
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11701903/art-18-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84�
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11701873/art-19-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84�
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11701834/art-19-1-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84�
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11701806/art-20-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84�
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11701771/art-21-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84�


observado é que a formação profissional deve estar diretamente ligada à educação 

formal. A educação profissional não atinge os objetivos a que se propõe que é a 

inserção do sujeito no mercado de trabalho, se este sujeito não tem escolarização. A 

educação para os jovens e adultos privados de liberdade não é benefício; pelo 

contrário, é direito humano subjetivo previsto na legislação internacional e brasileira 

e faz parte da proposta de política pública de execução penal com o objetivo de 

possibilitar a reinserção social do apenado e, principalmente, garantir a sua plena 

cidadania. A prisão representa a perda dos direitos civis e políticos. Suspensão, por 

tempo determinado, do direito do indivíduo de ir e vir livremente, mas não implica, 

contudo, a suspensão dos seus direitos ao respeito, à dignidade, à privacidade, à 

integridade física, psicológica e moral, ao desenvolvimento pessoal e social, espaço 

onde a prática educacional insere-se (BRASIL, 2000). 

Em 2006 com as novas Diretrizes Curriculares de Educação de Jovens e 

Adultos a carga horária passa a ser cem por cento presencial, matrícula por 

disciplina, conteúdo igual ao do ensino regular, porém com encaminhamento 

metodológico diferenciado, considerando tempo, trabalho e cultura. Para Adorno, 

(1996, p 400), a cultura está envolvida em todas as formas de atividade social, ela 

media o indivíduo e a sociedade, remete o indivíduo para a sociedade e é a 

intermediária entre sociedade e formação do indivíduo. 

A cultura inclui também o trabalho que é uma forma de produção da vida 

material, é a ação através da qual o homem transforma a natureza e a si mesmo. 

Esse trabalho não se limita a adequação ao mercado de trabalho e sim a construção 

histórica do ser humano. 

O trabalho e a cultura estão inseridos no tempo e no espaço. Tempos 

individuais e coletivos deste sujeito. Devido a isso é tão importante considerarmos o 

tempo escolar deste educando. Tempo vivido em experiências sociais e escolares, 

tempo de organização pedagógica que ele dispõe para socialização de 

conhecimentos. 

Com a visão histórica da Educação de Jovens e Adultos ao longo das 

décadas no Brasil, fica muito claro a dificuldade que temos até os dias de hoje de 

garantir o acesso e permanência destes alunos nos bancos escolares. Se a 

população em geral já é difícil, pior ainda para jovens e adultos privados de liberdade.  
 

Observa-se que a prática pedagógica realizada em sala de aula dentro do 



sistema prisional atende aos interesses dos alunos em alguns aspectos, mas 

mudanças se fazem necessárias para que o trabalho pedagógico seja mais eficiente. 

De um lado há a necessidade de implantação de políticas públicas para 

efetivação do processo de escolarização e de outro a escola necessita adquirir uma 

postura diferente, de conquista, tornando o processo de escolarização algo 

prazeroso e significativo para esses alunos. O levantamento das referências 

bibliográficas das concepções de educação que permeiam o trabalho pedagógico, 

bem como a observação da prática é de fundamental importância para a análise de 

ações positivas. O aumento da quantidade de alunos atendidos, assim como da 

qualidade da educação dentro do sistema prisional não depende apenas do corpo 

docente e administrativo da escola, mas, com certeza estes são fundamentais. 

O educador deve estabelecer uma relação de diálogo com o educando, 

compreendendo sua história, compreender sua realidade social passada e atual, 

estabelecendo uma aproximação crítico-reflexiva, uma vez que a educação se dá 

através de relação dialógica entre educador e educando.  Neste sentido a aula deve 

ter significado para o aluno para que ele participe ativamente e de forma responsável.  

O educador não é aquele que transmite a realidade, mas o que leva o educando a 

descoberta da mesma, para isso deve criar ações pedagógicas que vão além da 

realidade prisional, para que ele se descubra como participante da sociedade que 

uma vez o excluiu e que agora a partir da possibilidade que a escola lhe propicia, ele 

possa vir a se reintegrar a ela e ser capaz de transformá-la. 

Para isso considera-se pertinente abordar as várias concepções de educação 

que permeiam a escola, suas características, o papel da escola, do aluno, do 

professor, do ensino e da aprendizagem, como instrumento reflexivo em torno da 

apreensão da realidade do contexto não só da escola, mas da prática pedagógica e 

do compromisso social que representa. 

Existem vários autores que estudam as concepções de educação e suas 

tendências, escolhemos para elaborar um quadro síntese explicativo sobre essas 

concepções os autores Libaneo (2004) e Mizukami (1986), Gasparin (apud 

Ramos,2012), Paulo Freire (2003): 

 



CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO 

 Tradicional Racional Tecnológico Escolanovista 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

 Ensino meramente 
transmissivo, centrado 
no professor e na 
matéria. 
Ênfase em modelos, 
em todos os campos   
do saber. 

Voltado para a transmissão 
de conteúdos e 
desenvolvimento de 
habilidades a serviço do 
sistema de produção. 

Ensino centrado no 
aluno. Ênfase nas 
relações interpessoais 
Acentua o 
desenvolvimento das 
capacidades cognitivas. 

Es
co

la
 

Responsável pelo 
ajustamento social do 
aluno, sem 
preocupação com a 
visão crítica. Utilitarista 
quanto a resultados  e 
programas 
preestabelecidos 

A escola tem a função 
apenas de ensinar, sem 
preocupar-se com e por 
que ensinar. Direciona o 
comportamento as 
finalidades de caráter 
social 
 

Ênfase nas 
necessidades e 
interesse dos alunos. 
Possibilita o 
desenvolvimento da 
autonomia 

A
lu

no
 

Sujeito passivo e 
armazenador de 
informações. 
Reproduz o conteúdo 
de forma automática e 
sem variações. 

O aluno recebe, aprende e 
fixa as informações. 
Executor de atividades. 

Independente, 
autônomo. O ensino é 
centrado no aluno 

Pr
of

es
so

r Detentor da autoridade 
intelectual e moral. 
Agente transmissor do 
conhecimento. 

Responsável por planejar 
e desenvolver o ensino 
aprendizagem, 
considerando economia de 
tempo, esforços e custos 

Estimulador e facilitador 
do aluno no processo 
de aquisição do 
conhecimento 

M
et

od
ol

og
ia

 Memorização e 
repetição. 
Aula meramente 
expositiva de 
transmissão do 
conteúdo  

Técnicas refinadas de 
transmissão, utilização de 
mídias e computadores. 
Enfatiza uso de estratégias 
para que o aluno atinja 
níveis altos de 
desempenho. 

Ênfase na relação 
pedagógica. Liberdade 
para aprender. 
Valorização da atividade 
de pesquisa. 

C
ur

ríc
ul

o Reduzido a um 
conjunto de disciplinas 
e de conteúdos, 
organizados numa 
grade curricular. 

Firmado na racionalidade 
técnica e instrumental 

Os conteúdos são 
retirados das 
experiências dos 
alunos. 



Av
al

ia
çã

o 
Avalia-se a quantidade 
e exatidão de 
informações 
Que se consegue 
reproduzir. 
Tem fim em si mesma 

Atingir objetivos 
estabelecidos pelo 
professor. Tem 
característica diagnóstica, 
acompanhamento e 
constatação de resultados 

Auto avaliação 

 

 

 Construtivista Histórico – Crítica 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

Papel ativo do sujeito no processo 
de ensino e aprendizagem. 
Ênfase em processos cognitivos e 
investigação científica. 
Predominantemente interacionista 

Concepção d ensino como 
compreensão da realidade para 
transformá-la, visando à construção de 
novas relações sociais. 

Es
co

la
 Valoriza mais a construção do 

conhecimento pelo próprio aluno. 
Possibilita o desenvolvimento 
motor ,verbal e mental  

Local de crescimento mútuo entre 
professor e aluno, de conscientização 

A
lu

no
 

Agente ativo do próprio 
aprendizado, mediante a 
experimentação. 
Considerado sistema aberto em 
busca de um estágio final nunca 
alcançado por completo 

Desenvolvimento de suas próprias 
capacidades de aprender 
Participam do processo juntamente com 
o professor. 

Pr
of

es
so

r 

Investigador, pesquisador. 
orientador coordenador, levando o 
aluno a ser mais independente . 

Deve ser engajado em práticas 
transformadoras. Criar condições para 
que o aluno analise seu contexto e 
produza cultura. 

M
et

od
ol

og
ia

 

Prevê atividades que correspondam 
ao nível intelectual e estimulação 
das capacidades cognitivas e 
sociais. Valorizando trabalho em 
equipe e grupos( Ex: Jogos) 

 
Tema gerador. Situações valorizadas no 
grupo, debates. Método ativo, dialógico 
e crítico 
 

C
ur

ríc
ul

o 

O currículo é apresentado do todo 
para as partes, com ênfase nos 
conceitos gerais 

Currículo integrado. Compreensão do 
conhecimento como ligado à prática e à 
solução de problemas. 



A
va

lia
çã

o Verifica-se o rendimento através de 
reproduções livres expressões 
próprias explicações práticas e 
causais. 

Avaliação mútua e permanente 

 

A Proposta Pedagógica do curso de Educação de Jovens e Adultos, ofertado 

nos Estabelecimentos Estaduais de Ensino do Paraná, segundo o Plano Estadual de 

Educação nas Prisões (2012) considera o educando um sujeito sócio-histórico-

cultural com diferentes experiências de vida, que se afastou da escola devido a 

fatores sociais, econômicos, políticos e/ou culturais, muitas vezes com ingresso 

prematuro no mundo do trabalho, evasão ou repetência escolar. Tal educando traz 

modelos internalizados durante suas vivências escolares ou por outras experiências 

de vida. Nesses modelos, predomina o de uma escola tradicional, onde o educador 

exerce o papel de detentor do conhecimento e o educando de receptor desse 

conhecimento  (PEESP, 2012,p.19). 

 
Busca-se, portanto, o rompimento desse modelo, propiciando ao 
educando a autonomia intelectual, ou seja, educandos ativos no 
processo educacional. É importante ressaltar que a proposta da EJA 
no Paraná não contempla a cultura do aligeiramento da 
escolarização nem a pedagogia da reprovação, mas sim a 
pedagogia da aprendizagem, com oferta de qualidade de ensino. 
(PEESP 2012, p. 20) 

 

Tendo em vista as considerações acima e as Diretrizes Curriculares do Estado 

do Paraná as quais são baseadas na concepção histórico crítica de educação torna-

se relevante aprofundar este conhecimento para embasar as práticas pedagógicas 

dos professores delineando ações que levam o aluno ao saber sistematizado de 

forma mais crítica e participativa. 

A concepção histórico critica teve inicio após a II Guerra Mundial 

demonstrando preocupação com a cultura popular, criando condições para que os 

indivíduos se posicionem criticamente na sociedade. Para Misukami (1986), “não 

existem senão homens, concretos situados no tempo e no espaço,inseridos num 

contexto sócio –econômico- cultural- político,enfim, num contexto histórico”. Portanto 

a educação deve levar em consideração o sujeito e o meio em que vive, o homem 

deve refletir sobre sua realidade a fim de intervir e modificá-la. O homem não pode 

apenas vivenciar a cultura da sociedade em que está inserido, precisa compreendê-



la para não ficar subordinado e alienado a ela. 

 
O homem alienado é atraído pelo estilo de vida da sociedade 
dominante e não se compromete com seu mundo real. Sua forma 
de pensar é reflexo do pensamento e expressões da sociedade 
dominante. Por seu lado, as sociedades dominantes também sofrem 
processos de alienação ao se convencerem da infalibilidade de seu 
pensamento. (MIZUKAMI, 1986, p.90). 
 

Para o homem poder compreender e modificar a realidade em que vive é 

necessário que se aproprie do conhecimento construído historicamente através da 

sua prática, elaborando conceitos necessários para interagir em seu contexto. O 

conhecimento leva a um processo de conscientização na medida em que ele 

problematiza, cria, critica o meio em que está inserido. 

 
O homem não participará ativamente da história, da 
sociedade, da transformação da realidade, se não tiver 
condições de tomar consciência da realidade e, mais ainda, 
da sua própria capacidade de transformá-la. É preciso que se 
faça, pois, desta tomada de consciência, o objetivo primeiro 
de toda a educação: provocar e criar condições para que se 
desenvolva uma atitude de reflexão crítica, comprometida 
com a ação. (MIZUKAMI, 1986 p 94). 

 

Sendo assim, nesta concepção o papel da escola é garantir o acesso ao 

saber sistematizado e a cultura erudita, levando professor e aluno a estabelecerem 

uma relação dialógica, uma relação horizontal, onde juntos percebam as 

contradições da sociedade e dos grupos em que vivem. Diante disso os conteúdos 

são ligados à prática e a solução de problemas de forma a levar o aluno a 

desenvolver autonomia de pensamento e ser o sujeito responsável pelo processo 

de aprendizagem e consequentemente pela avaliação do seu progresso. 

Segundo Libâneo (apud Ramos, 2012) currículo vai além dos conteúdos 

historicamente acumulados, são valores, comportamentos, atitudes, vivências.  

Para aprofundar um pouco mais a metodologia da Pedagogia histórico-crítica 

cabe citar Gasparin (2002, p.3), que afirma que o método da Concepção de 

Educação Histórico- Crítica prioriza a realidade social. Professor e aluno constroem 

juntos o conhecimento. 

Gasparin ainda explica em três passos a Proposta Pedagógica Histórico-

Crítica, a prática social, teoria e prática social transformada. No segundo passo o 

aluno passa do conhecimento popular para o erudito. Saviani reforça esta idéia 

quando afirma que a escola é local de saber sistematizado, de cultura erudita. 



Para Vanessa Manosso Ramos (2012) a pedagogia histórico-crítica pode ser 

resumida em quatro características essenciais. A primeira é que se fundamenta no 

materialismo histórico, pois está ligada a concepção marxista, como a pedagogia 

histórico-crítica está para a educação assim o marxismo está para a relação homem 

e trabalho. A educação é uma exigência do e para o processo de trabalho. A 

segunda característica é do saber objetivo, saber necessário para a educação, a 

terceira é a finalidade da escola, que é a transmissão do saber sistematizado e por 

último o papel da escola que é garantir o acesso ao saber sistematizado. 

 
[...] a transmissão-assimilação do saber sistematizado. Este é o fim a atingir. 
É aí que cabe encontrar a fonte natural para elaborar os métodos e as 
formas de organização do conjunto das atividades da escola, isto é, do 
currículo. E aqui nós podemos recuperar o conceito abrangente de currículo 
(organização do conjunto de atividades nucleares distribuídas no espaço e 
tempo escolares). Um currículo é, pois, uma escola funcionando, quer dizer 
uma escola desempenhando sua função que lhe é própria. (SAVIANI, 2000: 
p23). 

 
Isso fica claro nas palavras de Marc De Maeyer (2006) quando ele afirma que 

“os alunos esperam com a escolarização participar, compreender, ser um pouco 

mais mãe e pai, eleitor, consumidor esclarecido, ser mais cidadão”. 

Seria oportuno, então, uma reflexão sobre o processo de alfabetização dentro 

desta concepção de educação histórico-crítica. Para Marc De Maeyer: 

 
  Alfabetizar não é apenas aprender a ler e escrever; alfabetizar não é 
simplesmente conhecer as letras. É suscitar e sustentar a motivação para 
um aprendizado que nem sempre será funcional. (MAEYER, 2006, p.55) 
 

Marc De Maeyer (2006) ainda afirma que a alfabetização na prisão requer 

material adaptado, trabalhar histórias de vida, trabalhar as preocupações individuais, 

familiares, sociais, culturais, econômicas do indivíduo e de seu meio. Marc De 

Maeyer afirma “[...] Alfabetização é um processo e não uma aula.” 

Paulo Freire (apud Maeyer, 2006) afirmou que a educação nas prisões não 

necessita de um método e materiais pedagógicos específicos, pois poderia incorrer 

no erro de discriminar o aluno preso por duas vezes, negando acesso a 

informação/formação que é direito de todos. Esta afirmação contradiz ao próprio 

Paulo Freire que em outra ocasião afirmou que os educadores brasileiros deveriam 

desenvolver métodos e técnicas para contemplar a diversidade da população 

brasileira e suas experiências. 



Segundo Mizukami (1986), cabe dentro da pedagogia histórico crítica 

falarmos de Paulo Freire, pois sua obra tem características de neotomismo, 

humanismo, fenomenologia, existencialismo e neomarxismo. 

Para Paulo Freire a educação deve ser utópica, implicando no conhecimento 

da realidade que deve ser denunciada, é uma ação cultural, que deve ser trabalhada 

na escola enquanto instituição inserida num contexto histórico dentro de uma 

determinada sociedade e que deve ter bem claro a serviço de quem está atuando. 

Paulo freire (2003) afirma que a educação é problematizadora, visa 

desenvolver a consciência crítica e a liberdade, sendo assim o educador é sempre 

um sujeito cognoscente. Portanto alfabetização de adultos é um ato de 

conhecimento, que implica em diálogo entre professor e aluno, deve incluir as 

relações dos sujeitos com seu mundo. O aluno assume o papel de sujeito criador. 

Na etapa da alfabetização, a educação problematizadora usará uma palavra 

geradora e na pós alfabetização um tema gerador. É necessário deixar bem claro 

que para Paulo Freire a educação é um processo contínuo de tomada de 

consciência, modificação de si próprio e do mundo, que dura por toda a vida do 

indivíduo. 

Ele ainda afirma que a consciência se dá por estágios e que pode ocorre de 

um sujeito ou mesmo uma sociedade permanecer na consciência ingênua. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 PERFIL DOS ALUNOS PRIVADOS DE LIBERDADE DO CEEBJA DR. 

MÁRIO FARACO 

Para o desenvolvimento do caderno temático se fez necessário conhecer o 

perfil  dos alunos do CEEBJA Dr. Mario Faraco, no município de Piraquara o qual 

oferta escolarização em 10 Unidades Penitenciárias de Curitiba e região 

metropolitana. O levantamento de dados foi realizado nas 10 Unidades Penais 

atendidas pelo CEEBJA, os quais foram utilizado para elaboração do Projeto Político 

Pedagógico. 

 Para melhor compreensão dos gráficos relacionou-se as Unidades Penais e 

suas siglas: Centro de Regime Semi aberto Feminino de Curitiba (CRAF), Complexo 

Médico Penal do Paraná (CMP), Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP I), 

Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP II), Penitenciária Central do Estado (PCE), 

Penitenciária Central do Estado Feminina (PCEF), Penitenciária Feminina da Paraná 

(PFP), Casa de Custódia de Curitiba (CCC), Casa de Custódia de São José dos 

Pinhais (CCSJP), Colônia Penal Agroindustrial do Estado do Paraná (CPAI). 

Após pesquisa realizada junto aos alunos privados de liberdade, constatou-se 

que a população entrevistada possui entre 24 a 32 anos, correspondendo a 37,33% 

dos pesquisados.  

IDADE 

 
            Fonte: PPP CEEBJA Dr. Mario Faraco 

 

UNIDADE 1 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS NA PESQUISA 



A grande maioria declara ter parado de estudar nas séries correspondentes a 

Fase II do Ensino Fundamental, perfazendo 47,94% dos entrevistados, na Fase I 

30,41% e no Ensino Médio 18,39%, oriundos de Escolas Públicas. Um número 

considerável de alunos nunca havia frequentado a escola, vindo a conhecê-la dentro 

do Sistema Prisional. Constatou-se que um dos motivos mais relatados sobre o que 

o levou a abandonar a escola foi para ingressar no mundo de trabalho com o 

objetivo de ajudar no sustento da família, sendo que parte também relatou a 

indisciplina e  falta de interesse.  

 

FASE DE ENSINO QUE PAROU DE ESTUDAR 

 
  Fonte: PPP CEEBJA Dr. Mario Faraco 

 

As profissões relatadas foram muito diversas impossibilitando a tabulação de 

dados. Observou–se porem que a quase totalidade das atividades relatadas são 

pertencentes ao mercado informal, aprendidas na vida, destacando-se falta de 

qualificação e formação profissional uma vez que a renda informada de um salário 

mínimo é de 47,29 % dos entrevistados, já a de dois a três salários é de 33,51%,  

com mais de cinco salários 8,71% e sem renda salarial 7,38%. 
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  Fonte: PPP CEEBJA Dr. Mario Faraco 

 

Nossa pesquisa revelou também que mesmo presos eles possuem vínculo 

com a família, em grande parte com os pais no total de 30,85% visitam seus filhos, 

outros vínculos 21,97%, esposa ou marido 19,31%, vínculo com os filhos 15,53% e 

não possuem vínculo com a família 12,3% declarados. 

 

VÍNCULO FAMILIAR 

 
            Fonte: PPP CEEBJA Dr. Mario Faraco 

 

Entre os que responderam a pergunta relacionada ao delito cometido é 

percebível que o tráfico de drogas é o mais frequente e que muitas vezes os levaram 

a outros delitos, sendo tráfico de drogas 46,19%, homicídio 18,44%, assalto 13,19%, 

crime sexual 15,05% e latrocínio 7,10% dos pesquisados. 
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  Fonte: PPP CEEBJA Dr. Mario Faraco 

 

A porcentagem de usuários/as e drogas de não usuários é bem dividida, 

porém as que são mais usadas são: crack 18,12%, maconha 17,48%, álcool e 

cigarro 13,32%, cocaína 15,99% e outras substâncias 6,18%. Os declarados não 

dependentes somam 28,89% dos pesquisados. Ressalta-se que o álcool está 

presente entre as drogas consumidas. 

 

DEPENDÊNCIA QUIMICA 

 
           Fonte: PPP CEEBJA Dr. Mario Faraco 

 

Quando questionados sobre o significado da escola para sua vida, constatou-

se que a mudança de vida é uma constante, seguida de esperança de um trabalho 

melhor, oportunidade de conhecimento e também remição pelo estudo. 

Para melhor exemplificarmos essas afirmações, considerou-se pertinente 

transcrever alguns depoimentos. Para preservar a identidade dos alunos optou-se 



por identificá-los com as iniciais do nome.   

 

Pra mim hoje me representa muita coisa que eu nem imaginava como aprender a 

ler e escrever para minha família e também como me preparar para um serviço 

bom acho muito importante o estudo hoje no sistema vejo que poderia ter uma vida 

digna e ampla com os estudos bom nunca é tarde para uma chance na vida 

                                                                                                                    AMJ 

 

A escola é tudo de bom porque estou aprendendo a escrever e ler, quero aprender 

mais a cada veis mais tomara que nunca as escola publica para que os humilde 

tenha um lugar para aprende cada vez mais e mais munto obrigado pela escola 

publica.                      

                                                                                                                   JCLP                                                  

 

A escola é pra primorar a minha escrita e minha leitura este é o maior benefisio 

que estou podendo aproveitar. 

                                                                                                                  SDBM 

 

 

1.2 CONHECENDO OS DOCENTES DE FASE I DO CEEBJA DR. MÁRIO 

FARACO 

Este caderno temático tem por objetivo a formação continuada dos docentes 

de Fase I do CEEBJA Dr. Mário Faraco por isso torna-se fundamental conhecer a 

formação destes profissionais, suas angustias, expectativas e objetivos quanto ao 

trabalho que lá desenvolvem. Para atingir este fim foi elaborado um questionário e 

solicitado aos professores de Fase I que o respondessem. Quanto à formação 

profissional dos docentes percebeu-se que todos possuem o curso magistério em 

nível técnico e também especialização. A graduação é bastante variada e alguns 

possuem até duas graduações. A graduação compreende as áreas de Arte, 

Pedagogia, Química, Psicologia, Ciências Sociais, Biologia e Letras. Destes 

professores, três fizeram o PDE e três possuem mestrado. 
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               Fonte: a autora 

 

A experiência profissional destes professores em EJA é bem diversa. Entre 1 

a 5 anos temos cinco profissionais, de 5 a 10 anos dois, de 10 a 15 anos temos um 

e com mais de 15 anos temos 2 profissionais.  

Já quando se refere ao CEEBJA Dr. Mário Faraco temos um grande número 

representando quase 50% do quadro de professores entre 1 e 2 anos de experiência. 

Isso se deve ao aumento de demanda destes profissionais na escola em um edital 

realizado em 2012. 

 

EXPERIÊNCIA NA FASE I NO CEEBJA DR. 
MÁRIO FARACO
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Fonte: a autora 

 

Diante deste perfil de profissionais questionou-se qual o objetivo da educação 



formal dentro do sistema penal e ficou muito claro que para estes professores, a 

educação tem um papel fundamental na (re) socialização destes alunos bem como 

na valorização dignidade humana e o direito a educação num ambiente tão cheio de 

contradições. Foi citado também que a educação formal tem o papel de preparar 

para o mundo do trabalho, questão fundamental na ressocialização, além é claro do 

objetivo maior que é a transmissão de conhecimentos sistematizados. 
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Fonte: a autora 

 

Considerando-se as funções citadas, questionou-se a esses docentes qual na 

opinião deles era o objetivo do aluno privado de liberdade em freqüentar a escola. 

Os professores nesta questão tiveram opiniões bastante diversas. A remição da 

pena através do estudo, na opinião dos docentes, é o que mais estimula os alunos a 

participarem das aulas, seguido pela melhoria de ocupação profissional e pelo 

interesse em adquirir conhecimentos, como demonstra o gráfico abaixo. 
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Fonte: a autora 

 

Sendo assim conclui-se que para os docentes deste CEEBJA o aluno pode 

ser caracterizado como um sujeito que tem uma história de vida que deve ser 

considerada, é um sujeito que foi excluído da escola por inúmeros motivos, 

econômico, social, familiar e que está em busca de mudanças positivas em sua vida. 

Quando analisamos está caracterização que o professor faz, percebemos que ela é 

bem próxima do que foi citado do perfil deste aluno. Portanto o professor está bem 

ciente de quem é seu aluno. 

Perguntou-se, como o professor faz o seu PTD (Plano de Trabalho Docente) e 

percebemos que 47,62% utilizam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e 

também baseiam-se nas Diretrizes de outros municípios e na Proposta Pedagógica 

Curricular do CEEBJA. Demonstram certa dificuldade em elaborar o planejamento 

em grupos, citam a especificidade das unidades como um fator complicador. 

Quando questionados sobre a maior dificuldade para desenvolver seu 

trabalho dentro das unidades as respostas são bem variadas e identificou-se como 

as mais citadas o material didático, justificado pela restrição da segurança e falta de 

recursos tecnológicos. Em seguida vem a metodologia e as concepções de 

educação. Como justificativa às repostas surgiram contribuições significativas como 

a falta de política pública para a educação nas prisões, a disparidade entre teoria e 

prática Neste ponto justifica-se esta intervenção pedagógica, pois podemos afirmar 

que metodologia e material didático estão intrinsicamente  ligados com a concepção 

de educação que permeia a prática pedagógica. 

A partir das dificuldades que os professores relataram em desenvolver seus 



trabalhos solicitou-se que descrevessem como fazem a introdução de um novo 

conteúdo e ficou bem evidente a questão da valorização da história de vida que 

esses alunos já possuem, pois na grande maioria dos casos partem da 

contextualização e dos conhecimentos que os alunos já possuem. 
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Fonte: a autora 

 

Através desta pesquisa realizada foi possível perceber que os professores do 

CEEBJA DR. Mário Faraco, são extremamente comprometidos com a educação 

formal, conhecem muito bem as características dos alunos privados de liberdade e 

estão constantemente buscando melhorar sua prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 2 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nas análises realizadas durante a tabulação de dados dos 

questionários efetuados com professores e alunos de Fase I do CEEBJA Dr. Mário 

Faraco, constatou-se a necessidade de proporcionar momentos de reflexão da 

prática pedagógica e aprofundamento teórico das concepções de educação, 

permitindo assim uma reflexão acerca do trabalho pedagógico. Essa necessidade foi 

percebida principalmente quando os professores foram questionados sobre as 

maiores dificuldades encontradas para desenvolver a prática docente. A maior parte 

das respostas considerou os recursos didáticos e a falta de recursos tecnológicos 

como fatores limitadores da ação pedagógica. Percebeu-se também um grande 

interesse por parte dos professores de estarem sempre atualizados e em 

permanente capacitação. Quanto às respostas dos alunos verificou-se que o maior 

interesse em freqüentar a escola é uma colocação melhor no mundo do trabalho, 

quando em liberdade e uma mudança positiva de vida.  

Para trabalhar essas necessidades optou-se por atividades que levassem o 

professor a refletir sobre o seu contexto de atuação, o perfil dos alunos que atende e 

as práticas que desenvolve em sala de aula enquanto docente. Para isso 

iniciaremos com o estudo do Projeto Político Pedagógico do CEEBJA Dr. Mário 

Faraco, bem como a Proposta Pedagógica Curricular de Fase I também do CEEBJA. 

É primordial conhecer e compreender a concepção de educação que permeia os 

documentos da escola. Após a leitura destes documentos, realizar uma revisão das 

concepções de educação, procedendo uma análise da teoria dos documentos e da 

prática, compreendendo se são coerentes ou não. Esta reflexão é de fundamental 

importância, pois delimita qual a sociedade que queremos, que tipo de homem 

queremos formar, que escola estamos fazendo e se os conteúdos selecionados 

estão condizentes com esses objetivos. 

Com essas reflexões esperamos provocar uma auto avaliação da prática de 

cada professor, desta forma, questionar se eles conhecem os alunos com quem 

trabalham, realizando assim um estudo do perfil dos alunos e dos índices de 



reprovação, desistência, matrícula e conclusão.  Com isso, vale mais uma vez, 

questionar se a educação que estamos fazendo realmente está atingindo os 

objetivos a que se propõe e contemplando as expectativas dos alunos em freqüentar 

a escola.  

Como já citado anteriormente os professores do CEEBJA Dr. Mário Faraco 

são muito comprometidos com a educação e após todas essas reflexões e análises 

cabe uma socialização das práticas pedagógicas realizadas por eles. Essa troca de 

experiências enriquece o ambiente de trabalho e colabora para o crescimento do 

grupo. 

Após o desenvolvimento do trabalho proposto, espera-se que ocorra a 

reconstrução das práticas pedagógica aprimorando o processo ensino e 

aprendizagem. Um crescimento do grupo favorecendo o diálogo, a colaboração 

entre os professores na troca de experiência e na discussão teórica de conceitos. 

Além disso, almeja-se que este trabalho seja apenas o início de um longo caminho a 

ser percorrido para melhorar a prática. Colaborando assim com o crescimento 

intelectual e pessoal dos alunos. Desta forma, estes, quando estiverem reinseridos 

na sociedade terão uma atuação mais conscientes de si mesmos e também como 

cidadãos, conhecedores de seus direito e deveres. 
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