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Ele não é redutível ao que o eu pensa ou sabe
sobre ele, mas é precisamente “outro”,
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envolvimento com o outro, e essa diversidade
de formas conduz não só a diferentes
concepções do próprio eu, mas também a
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(JOVCHELOVITCH, 1998, p. 74)

RESUMO

Trata de uma pesquisa doutoral nomeada de A professora nos entremuros do
cárcere alicerçada na abordagem processual moscoviciana da teoria das
representações sociais sobre o fazer docente, experenciada no cotidiano carcerário
e tem como objetivo, apreender as representações sociais da formação, dos saberes
e práticas pedagógicas de professoras que atuam em uma escola prisional. O
problema da pesquisa versa sobre: que lugar e posição tem as representações
sociais da formação, dos saberes e práticas pedagógicas da professora que constrói
seu exercício docente numa escola prisional e quais as implicações do entremuros
para o processo de ensinar e aprender? Nesta perspectiva, o estudo se delineia no
contexto de oito professoras que exercitam seu ofício numa escola prisional. O
referencial teórico estudado contextualiza a educação formal em um ambiente
prisional, a formação de professores que atuam neste espaço, as representações
sociais de suas práticas pedagógicas e está alicerçado nos estudos de Foucault
(2011), Moscovici (2001, 2004, 2011), Ornellas (2001, 2007, 2009, 2011), Nóvoa
(1995, 2002, 2009, 2011), Tardif (2000, 2002, 2008) bem como de outros teóricos
fundantes que fazem o matiz do bordado teórico metodológico. A tessitura
metodológica se fundamenta numa abordagem qualitativa, com ênfase no método
das representações sociais e do estudo de caso. Os instrumentos aplicados para a
colheita de dados foram: a observação, a entrevista narrativa e o desenho. Com
relação aos dados foram construídas categorias descritivas e analíticas e analisados
pela vertente da análise do discurso. Os resultados apontam que, embora a prática
docente se dê em um espaço marcado pelo imprevisível e improvável, cujos alunos
mostram-se visivelmente afetados pelo amódio, a pesquisa revela que as
professoras exercem sua função com prazer, mesmo apontando as lacunas da
formação e ausência de políticas públicas destinadas à educação prisional e o
impacto do dispositivo do cárcere sobre a professora- sujeito e seu exercício na
escola. O cruzamento dos dados entre os três instrumentos expressa que os
significantes: professora no cárcere, ensinar e aprender, (im)possibilidades e relação
professor e aluno/afeto, foram recorrentes o que denota a pertinência do rigor no
processo da análise. Nesta perspectiva, a tese a qual defendo expressa que as
representações sociais da professora no entremuros do cárcere estão ancoradas em
representações sociais de: formação, na escolha, no cotidiano do cárcere, nas
(im)possibilidades, na prática pedagógica e no afeto. É uma aposta, em que o objeto
educação no cárcere se mescla com as narrativas e o senso comum emerge
revelando-se em ato, emancipado cientificamente.
Palavras-chave: Formação de professor, Prática pedagógica, Representações
sociais, Cárcere.

ABSTRACT
Is a doctoral research named Professor in between walls of the prison founded in
Moscovician procedural approach to the theory of social representations about the
teaching do experenciada the prison routine and aims to apprehend the social
representations of training, knowledge and pedagogical practices of teachers who
work in a prison school. The problem of research versa: that place and position is the
social representations of training, knowledge and pedagogical teacher practices that
build your teaching practice in a prison school and what Entremuros the implications
for the process of teaching and learning? In this perspective, the study outlines the
context of eight teachers who exercise their craft in a prison school. The theoretical
study contextualizes formal education in a prison environment, training of teachers
who work in this space, the social representations of their teaching practices and is
grounded in Foucault's studies (2011), Moscovici (2001, 2004, 2011), Ornellas (2001,
2007, 2009, 2011), Nóvoa (1995, 2002, 2009, 2011), Tardif (2000, 2002, 2008) and
other founding theorists who make the hue of the methodological theoretical
embroidery. The methodological fabric is based on a qualitative approach, with
emphasis on the method of social representations and case study. The instruments
used for data collection were: observation, narrative interviews and drawing.
Regarding the data were built descriptive and analytical categories and analyzed by
discourse analysis of the slope. The results show that although the teaching practice
be given in a space marked by unpredictable and unlikely, whose students show up
visibly affected by Amodio, the survey reveals that teachers exercise their function
soon, even pointing out the shortcomings of training and absence public policies for
prison education and the impact of the prison of the device on the subject professoraand exercise at school. The comparison of data between the three instruments
express the significant: Professor in prison, teaching and learning, (im) possibilities
and teacher and student relationship / affection, recurred which demonstrates the
relevance of rigor in the process of analysis. In this perspective, the thesis which
states that defend the social representations of teacher in between the prison walls
are anchored in social representations: training, choice, in the prison of everyday life,
the (im) possibilities in teaching practice and affection. It's a gamble, where the object
education in prison blends with the narratives and common sense emerges revealing
in act, emancipated scientifically.
Keywords: Teacher Training. Teaching Practice. Social Representations, Jail.

RÉSUMÉ
Il est une recherche doctorale nommé professeur à la prison de la terre Entremuros
en approche procédurale Moscovician de la théorie des représentations sociales des
enseignants font, experenciada la prison tous les jours et vise à appréhender les
représentations sociales de la formation, les connaissances et les pratiques
pédagogiques les enseignants qui travaillent dans une école de la prison. Le
problème de la recherche versa: ce lieu et la position ont les représentations sociales
de la formation, les connaissances et les pratiques pédagogiques de l'enseignant qui
bâtit sa pratique de l'enseignement dans une école de la prison et ce Entremuros les
implications pour le processus d'enseignement et d'apprentissage? Dans cette
perspective, l'étude décrit le contexte de huit enseignants qui exercent leur métier
dans une école de la prison. L'étude théorique contextualise l'éducation formelle
dans un environnement carcéral, la formation des enseignants qui travaillent dans
cet espace, les représentations sociales de leurs pratiques d'enseignement et est
enracinée dans les études de Foucault (2011), Moscovici (2001, 2004, 2011),
Ornellas (2001, 2007, 2009, 2011), Nóvoa (1995, 2002, 2009, 2011), Tardif (2000,
2002, 2008) ainsi que d'autres théoriciens fondateurs qui font la teinte de la broderie
théorique méthodologique. Le tissu méthodologique est basée sur une approche
qualitative, en mettant l'accent sur la méthode des représentations sociales et étude
de cas. Les instruments utilisés pour la collecte des données étaient: l'observation,
les entrevues narratives et le dessin. En ce qui concerne les données ont été
construits catégories descriptives et analytiques et analysés par l'analyse du discours
hangar. Les résultats montrent que bien que la pratique de l'enseignement être
donnée dans un espace marqué par imprévisible et improbable, dont les élèves
apparaître visiblement affecté par Amodio, le sondage révèle que les enseignants
exercent leur fonction prochainement, même en soulignant les lacunes de la
formation et de l'absence Les politiques publiques pour l'éducation en prison et
l'impact de l'incarcération de l'appareil sur le sujet professora- et l'exercice à l'école.
La comparaison des données entre les trois instruments exprimer les signifiants:
enseignant dans la prison, enseignement et l'apprentissage, (im) possibilités et
professeur et la relation étudiant / l'affection, est réapparue qui montre la pertinence
de rigueur dans le processus d'analyse. Dans cette perspective, la thèse qui stipule
que défendre les représentations sociales de l'enseignant dans la prison Entremuros
sont ancrés sur les représentations sociales de: la formation, le choix, dans la prison
de la vie quotidienne, les (im) possibilités dans la pratique de l'enseignement et de
l'affection. Il est un pari, où l'éducation de l'objet en prison est étroitement liée avec le
récit et le sens commun émerge se révélant dans l'action, émancipé
scientifiquement.
Mots-clés: formation des enseignants, la pratique de l'enseignement, les
représentations sociales, prison.
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1. INICIANDO A TESSITURA

As palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e me
modificam e se não tomo cuidado será tarde demais: as coisas
serão ditas sem eu as ter dito. Ou pelo menos não era apenas
isso. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que
não posso me resignar a seguir um fio só; meu enredamento
vem de que uma história é feita de muitas histórias. E nem todas
posso contar. (LISPECTOR, 1999, p. 12)
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Iniciar esta escrita constitui-se em um desafio que se entrelaça nas certezas e
incertezas das palavras que “[...] me antecedem e ultrapassam, [...] me tentam e me
modificam [...]”, como sinaliza Lispector (1999, p. 12), na epígrafe desse texto.
Palavras emprestadas, criadoras, cambiantes, as quais inscrevem contornos ao
texto atravessado por tantos outros discursos e formações discursivas já
estabelecidas, emaranhadas por ideias que despontam, posto que “não pode haver
enunciado que de uma maneira ou de outra não reatualize outros” (FOUCAULT,
1997, p. 95), o que possibilita a linguagem atualizar-se constantemente por meio de
outros fios que se ramificam em um rizoma que enreda outros discursos, outras
histórias carregadas de traços e sentidos, construídas em contextos e momentos
singulares.
A linguagem permite, nesta tese1, que as histórias e os discursos sejam
tecidos e destecidos, palavra por palavra, linha por linha, como um tapete trançado
por vários fios, pontos, cores e formas emaranhadas em uma urdidura e trama, num
movimento de fazer e refazer, ler e reler, achar e perder, dialogar por meio da
leitura, com autores, como um tecido que se destece e se tece de novo, “[...] como
um texto múltiplo e infinito, posto que a imersão na leitura é se inscrever no texto
que escreve, fazer com que o texto teça, tecer novos fios, produzir novas tramas,
escrever de novo ou de novo: escrever. (LARROSA, 2003, p. 143).
Tracei rabiscos em cantos de páginas, debrucei-me na leitura de livros e
textos empilhados no chão e na estante do gabinete de estudos de forma prazerosa
e às vezes impositiva, o que impulsionava a escrita, que se delongava por horas a
fio, dias e noites, adentrando pelas madrugadas, quando o silêncio me acalentava
com sua companhia e inspiração.
Nesse contexto, fui afetada pelas palavras e discussões de vários teóricos,
teorias, leituras singulares, urdidas às ideias, pensamentos, explicações e

Nas linhas tracejadas nesta Tese, a escrita borda a primeira pessoa do singular “nós”, com alguns
traços na primeira pessoa do plural “eu”. Mesmo consciente de que o trabalho científico requer
informações bem estruturadas e deve expressar de forma articulada e organizada o pensamento do
pesquisador. Tal oscilação não é inconsciente, uma vez que o “nós” assume uma abrangência na
pesquisa com a inserção de “sujeitos” que contribuíram com a tessitura da pesquisa, o que faz pensar
na função simbólica de que o pesquisador não está sozinho, participa com ele uma vasta
“comunidade” científica. A ousadia de assumir o “eu” faz referência as experiências pessoais e
vivências da pesquisadora em relação à problemática, especialmente no trabalho de campo.
1
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concepções, lançadas nesta escritura, que me exigiram rigor na tessitura, mas,
sobretudo, que me permitiram pensar, dialogar comigo mesma, com autores, com as
professoras sujeitos desta pesquisa, escrever, muitas vezes de forma (in)certa, para
segui-la, estender a estampa do bordado aos possíveis olhares da crítica, da
curiosidade e do acolhimento.
Lãs, linhas, retalhos e outros instrumentos foram eleitos e se enredam nesta
escrita por meio da metáfora da tessitura, para tecer e traçar o bordado da
formação, dos saberes e da prática docente cerzida por muitos fios, pontos e nós
que se entrecruzam com matizes ora em preto e brancas, ora multicoloridas. Em um
movimento que delineia o bordado tecido por várias mãos, por diferentes
concepções, narrativas e pontos de vista, com significados e significantes distintos, a
partir de acepções teóricas e experiências vivenciadas em espaços e tempos com
sujeitos singulares e complexos, com suas nuances e relevos que pespontam a
docência. Uma atividade multifacetada e multidimensional, que exige do professor
habilidades para articular, simultaneamente, no transcurso da sua prática, uma
infinidade de saberes, competências e especificidades profissionais necessárias ao
ensinar e aprender.
A complexidade da profissão docente exige múltiplas formas de ser para ser
professor(a), posto que a sua atividade não se resume apenas à transmissão de
conhecimento, mas envolve diferentes dimensões voltadas à organização e
operacionalização

do

processo

de

ensino

e

de

aprendizagem,

em

um

entrelaçamento de atos e afetos, como um processo dialógico e dialético entre os
sujeitos. Isso demanda competência para saber lidar com atitudes, assim como a
capacidade política frente às questões sociais com as quais se defronta, que
implicam tanto na formação do profissional, quanto na formação da pessoa. “A
produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da experiência
pessoal sendo partilhada entre colegas [...] onde a formação se inscreve num
processo de ser [...] e ir sendo [...]” (NÓVOA, 2011, p. 15) profissional do ensino,
numa tessitura onde as linhas se imbricam em movimentos do fazer e desfazer da
docência, construir e construir-se, transformar-se e transformar, começar e
recomeçar sempre.
A formação é um processo de transformação em que as relações são tecidas
por uma complexidade de fios que estabelecemos com o mundo, com os nossos
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pares e conosco mesmo, na medida em que empreendemos uma jornada entre
caminhos que se entrecruzam simultaneamente, formando uma ressonância entre
as diferentes experiências vividas que nos constituem professor(a).
Nesta perspectiva, o ofício do professor deve ir além do conhecimento dos
conteúdos de ensino, posto que se torna fundamental possuir um conjunto de
saberes abrangentes, didáticos e transversais, provenientes da sua formação
contínua, das trocas com os colegas e construídos ao longo de sua experiência
(Perrenoud, 2000). Desta forma, para ser professor(a), não

basta apenas ter o

conhecimento, mas saberes cognitivos, afetivos e sociais construídos na sua práxis
e exercício intelectual.
Tardif (2008) corrobora com esta assertiva ao afirmar que a atividade docente
é realizada em uma rede de interações com outros sujeitos mediados por diversos
canais: discursos, comportamentos, maneiras de ser que vão sendo incorporadas ao
seu trabalho, a sua prática. Para o autor, os saberes docentes devem estar “[...] em
íntima relação com o que os professores, nos espaços de trabalho cotidiano, são,
fazem, pensam e dizem” (p. 18). Dessa forma, devemos considerar não só os
aspectos cognitivos, mas os afetivos, o que os professores sentem, desejam,
imaginam, além de levar em consideração o contexto em que se realiza a prática
docente, com suas mudanças, rupturas, sentidos, trajetórias e representações
sociais, como um mosaico de situações que exigem uma série de saberes sobre o
ensinar e o aprender.
E foi nessa trajetória de saberes, sentidos, significados e significantes, que
me constituí professora, nos diferentes “universos” que se mesclam, intersignificam e
me afetam ao longo da minha itinerância docente; me deslocam a partir das dúvidas
e incertezas, do meu semblante de sujeito suposto saber – SSS2 – provisório; nas
singularidades das relações estabelecidas, como um rizoma que se enraíza por
lugares, tempos e espaços da docência.
A partir destes pontos iniciais tecidos, nasce a problemática deste estudo
buscando contextualizar a prática docente/pedagógica de um grupo de professoras

Sujeito Suposto Saber – SSS. Para Lacan, o pacto inicial se dá mediante o estabelecimento do
sujeito suposto saber, que implica em consentir na construção do saber inconsciente, ainda que o
sujeito se deixe levar pela dimensão imaginária deste pacto pelo analista. (MILLER, 1987, p.87).
2
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que atuam em uma escola situada no cárcere. Especificamente, considero
importante estudar a formação, os saberes e a prática docente cotidiana em uma
escola situada no ambiente prisional, investigando esse universo de representações
sociais. Nesta perspectiva, a questão central reside na seguinte indagação: Quais as
Representações Sociais da formação, dos saberes e práticas pedagógicas da
professora que constrói seu exercício docente em uma escola prisional? E quais as
implicações dos entremuros para o processo de ensinar e aprender?
Enfim, por trás de uma questão de pesquisa delineada está um processo de
construção com caminhos nada lineares e emaranhado nos múltiplos fios que vão
sendo (des)enrolados no curso da investigação.
É necessário problematizar as concepções presentes na complexidade do
saber-fazer docente em um ambiente tão estigmatizado, com vistas a possibilitar a
visibilidade das ações e práticas pedagógicas construídas, as quais se encontram
por trás dos muros e entre grades, “e isso demanda que se saia das dispersas e
padronizadas representações cotidianas sobre esses processos e se adentre em um
movimento investigativo questionador desse objeto em seu contexto” (GATTI, 2005,
p. 139).
Nessa direção, pretendo (des)fiar os fios que dizem respeito ao “SER
PROFESSORA” em um espaço diferenciado: o que pode ser revelado nesses
discursos, ou melhor, o que está (des)velado, subentendido, implícito nas práticas
pedagógicas presentificadas no cárcere? Quais as representações das professoras
sobre o ensinar e o aprender? Em que estilo as professoras percebem as relações
estabelecidas em sala de aula? Quais os conteúdos e saberes transmitidos e
apreendidos, apontados pelas narradoras como essenciais à orientação da prática
docente em uma escola prisional?
Não resta dúvida de que é preciso trazer a lume a formação e o saber fazer
das professoras que atuam em uma escola prisional, anunciar/denunciar e garantir
através dos (des)velamentos das histórias, dos ditos e dos não ditos, dos silêncios,
dos gritos e sussurros que circulam no ambiente prisional e que se revelam nas
imagens, nos gestos, na força, nos afetos e nos sentidos que se constituem entre
grades e muros.
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A implicação com o objeto desta pesquisa emergiu de vivências e de
preocupações decorrentes de minha trajetória como professora, especificamente ao
coordenar o Projeto Leituração desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado
da Bahia, em algumas escolas estaduais, com o objetivo de promover formação
continuada a professores, bibliotecários ou responsáveis pelas salas de leitura e
bibliotecas, subsidiando espaços de leitura, associado à realização de oficinas com
os alunos.
Esta experiência me oportunizou acompanhar a formação continuada de
professores in loco para que desenvolvessem um trabalho de leitura através de
teoria e práticas de oficinagem, por meio de atividades voltadas às diversas
linguagens e gêneros literários, na perspectiva de despertar o senso crítico do
sujeito e promover a construção discursiva, ao resgatar as experiências do cotidiano
e impulsionar, através da leitura, um encontro consigo mesmo e com o outro, novas
formas de pensar e agir criticamente.
Uma das instituições contempladas pelo projeto foi a Escola da Penitenciária
Lemos de Brito, na qual acompanhei de forma mais incisiva o trabalho desenvolvido,
pelos professores que vivenciavam, por meio das atividades propostas, a leitura de
forma lúdica, propiciando a estes, condições de desenvolverem práticas de incentivo
à leitura, junto aos alunos. Além da possibilidade de minorar a ansiedade comum ao
espaço prisional, oportunizava aos privados de liberdade, não apenas aquisição de
conhecimento, mas, sobretudo, momentos de reflexão e discussão crítica, criando
novas perspectivas de aprendizagem e transformação de si mesmo, do outro e da
sociedade.
A inserção e a vivência neste espaço diferenciado, como coordenadora e
professora formadora do grupo de professores que ali exerciam a docência,
contribuíram para reafirmar e suscitar em mim inquietações sobre a formação
docente e as práticas pedagógicas desenvolvidas naquele ambiente, onde a
instabilidade e a diversidade se fazem presentes, especificamente em uma escola
prisional, espaço no qual se percebe que a “liberdade” de expressão é tão cerceada.
No ambiente da prisão, seus efeitos, por meio das políticas discursivas
pulverizadas, são degradantes, devastadores sobre o sujeito, sua alma, seus
anseios de mudança e liberdade. Nesse contexto, as práticas educativas, entre elas
a leitura, são fundamentais para o processo formativo do sujeito privado de
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liberdade, uma vez que este espaço “[...] é um marco especialmente árido para os
processos educativos, cuja finalidade, entre outras, é permitir que as pessoas
tomem suas próprias decisões, assumam controle sobre suas próprias vidas”
(ONOFRE, 2011, p. 275), e possam buscar mudanças de atitudes e contribuir para a
(re)integração social do sujeito, fora das grades.
E foi na perspectiva de implantar e desenvolver atividades de práticas de
leitura que favorecessem a autonomia dos sujeitos, bem como a reflexão sobre suas
próprias histórias e o sentido da leitura e da educação em suas vidas, que adentrei
corredores e pavilhões dessa ambiência, estabeleci contato com alunos, professores
e funcionários do presídio, experienciando um espaço marcado pela disciplina e
vigilância. Em vários momentos da Roda de Leitura, as histórias contadas se
entrelaçavam com as histórias de vida, compartilhadas, para além da função de
coordenadora do projeto, mas tomando uma dimensão de proximidade, ao permitir a
expressão de afetos e narrativas que emergiam da memória.
Nesse sentido, as experiências e os saberes construídos nas itinerâncias do
ser professora, iam cada vez mais me afetando, o que possibilitou formar novos
rizomas, novas linhas, novos encontros; e desta forma, reuni outros fios que
aprofundariam os estudos sobre a formação docente, a partir desta experiência que
me mobilizou a busca de mais linhas, cores novas e agulhas, as quais trazia de
forma clara no meu imaginário. Assim posto, ousei iniciar um ponto novo, bordando
mais um riscado entretecido na educação: escrevi o projeto de pesquisa para o
doutorado e, com a inserção no PPGEduC – UNEB, vinculei-me ao Grupo de
Estudos e Pesquisa em Psicanálise, Educação e Representação Social (Geppe-rs) –
grupo de pesquisa certificado pelo CNPQ, coordenado pela minha orientadora,
professora Maria de Lourdes Soares Ornellas.
A inserção no grupo me possibilitou partilhar experiências que se constituíam
em momentos de aprendizagens ao articular leituras sobre a teoria das
representações sociais, estabelecer, ao longo dos estudos, discussões e
interlocuções com a formação docente, a prática pedagógica e a minha história, que
se cruzava com tantas outras histórias de professoras, configurando-se como uma
experiência formativa e (auto)formativa.
Apreendendo estas questões e para uma melhor escuta da formação e
prática docente em contextos educacionais singulares, o objeto de estudo desta
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pesquisa se delineia no lócus de uma escola prisional, das suas ambiências e do
seu entorno; das representações sociais dos sujeitos que vivenciam o cárcere,
especialmente de um grupo de professoras, suas interações e relações, na busca de
escutar as práticas pedagógicas, o ensinar e aprender, assim como a dinâmica do
ser professora no cárcere; a relação com os alunos, a natureza dos desafios
encontrados; o tipo de conhecimento que se revelava mais contributivo à tarefa de
escolarização de sujeitos privados de liberdade, as representações sociais
presentes em suas narrativas e formações discursivas.
Retornar ao ambiente carcerário na condição de pesquisadora, possibilitoume vivenciar mais de perto uma experiência que poderia para mim ser
emancipatória. Mesmo com os limites, que o próprio espaço anuncia e denuncia,
ousei adentrar mais uma vez nesta realidade. Ao transpor a portaria principal, vestia
um jaleco com mangas compridas, dispensava o uso de perfume, maquiagem e
adereços e me dirigia ao prédio administrativo/pedagógico da escola situada na
Penitenciária Lemos Brito, especificamente nos módulos3 I e II da ala masculina,
locais onde foram realizadas as observações referentes à pesquisa,
Deparei-me com muralhas e um corredor com vários portões de ferro que
eram abertos e fechados, sendo escoltada por agentes carcerários até o encontro
com a área onde se inserem as salas de aula – celas adaptadas.
O ambiente frio e sombrio, muitas vezes hostil, onde as aulas eram
ministradas em alguns momentos de forma expositiva, em outras, dialógica,
permitiam que a irrupção dos sentidos se fizesse visível, ao descortinar mais uma
vez um cenário que me deixou impactada diante da incerteza, do inusitado, do
medo, da angústia, de possível desamparo, mas que me impeliu, instigou-me a
assumir o medo, a insegurança e a correr o risco.
O que não posso permitir é que meu medo me imobilize. Se estou
seguro do meu sonho político, com táticas que talvez diminuam os
riscos que corro, devo continuar na luta. Daí a necessidade de
comandar meu medo, de educar meu medo, de que nasce finalmente
minha coragem. Por isso é que não posso, de um lado, negar meu
medo; de outro, abandonar-me a ele. Mas preciso controlá-lo e no
exercício desse controle que minha coragem necessária vai sendo
partejada (FREIRE, 2000, p. 58).
Módulos – estruturas ou unidades inseridas no Complexo Penitenciário; que se integram para
abrigar um conjunto de internos privados de liberdade.
3
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Assim, lancei-me num movimento de ousadia, em meio à dor e ao prazer,
vencendo o medo e as (in)certezas daquele ambiente em um processo de
descoberta incessante, onde outras questões e inquietações iam sendo geradas,
não como verdades absolutas mas, provisórias; uma vez que "nas certezas o
conhecimento aquieta-se, porque já não questiona adiante, enquanto na dúvida vive
de questionar. [...] A capacidade de questionar e, sobretudo de se questionar é a
razão de ser mais profunda da ciência" (DEMO, 2000, p. 10).
E é por meio desses caminhos e descaminhos do conhecimento, que vou
tecendo, bordando, em uma rede de tessituras, muitas vezes usando fios coloridos
e, em outros, fios crus, secos. Passei a observar de forma mais atenta aquele
universo, vivenciar a rotina, a “leitura do mundo” dos internos, o trabalho dos
professores com suas “ferramentas” teóricas e empíricas para desenvolver suas
atividades e lidar com situações adversas, particularmente dos discursos
relacionados às diferentes questões do cotidiano escolar em um ambiente que, à
primeira vista, não desperta a generosidade ou a sensibilidade do cidadão comum,
ao contrário, desperta medo e rejeição.
Neste contexto investigativo, a tessitura deste trabalho apresenta como
categorias teóricas: a formação docente, os saberes e a prática pedagógica
fundamentadas nos estudos de Nóvoa (1992, 1995, 2002, 2011), Pimenta (2002,
2005, 2012) Imbernón (2011) Tardif (2000, 2002, 2008); Freire (1995, 2000, 2007,
2011); Souza (2006, 2008, 2010). Sobre a prisão, o aporte teórico está alicerçado
em Foucault (2011); Goffman (2010); Onofre (2007) e mais precisamente os escritos
de Moscovici (1978, 2004, 2011), Jodelet (2001, 2011), Sá (1998), Ornellas (2001,
2008, 2009), Sousa (2009, 2011), Jovchelovitch (2010), Nascimento (2009) e AlvesMazzotti (2000) ancoram as discussões sobre as representações sociais.
A presença da singularidade do professor, como sujeito, mobiliza saberes e
conhecimentos a serem partilhados e elaborados a partir de suas percepções e das
vicissitudes que as situações de ensino apresentam, levando-os a escolher entre
diferentes modos de ser e estar no contexto. Ao socializar-se no exercício da
docência, o professor dialoga com os saberes e experiências dos alunos privados de
liberdade que, com as suas nuances e singularidades, trazem à tona suas
fabulações de discriminação, estigmatizações, exclusões, dores, faltas, desejos e
afetos.
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A relevância do estudo das práticas pedagógicas toma forma no cenário da
educação, articulando-se com as representações sociais e debates contemporâneos
que têm sido promovidos no cotidiano da sociedade brasileira, na busca pelo
entendimento dos diversos aspectos que estão imbricados na prática de educação
de sujeitos privados de liberdade.
Ao serem desenvolvidas no ambiente prisional, essas práticas, embora ainda
sejam permeadas por várias lacunas, são instrumentos de mudança organizacional
e ideológica e, nesse sentido, podem ser definidas como uma ação referente que
exige momentos de planejamento, interação, avaliação e, finalmente, a reconstrução
crítica e o replanejamento de ações que se concretizam.
De acordo com Zabala (1998), essa dinâmica se dá por meio de diversas
variáveis que se inter-relacionam de forma complexa, levando em conta a
globalidade do contexto, expresso no espaço educativo, e que imprimem ao fazer
docente não apenas as teorias e os conteúdos curriculares, mas seu afeto, angústia,
prazer, resistência e representações acerca do modo de ser e de agir como
professor, no exercício de suas funções, transcendendo o aspecto formal da ação
docente.
Essa discussão inicial me faz perceber que no cenário da educação, são
muitos os fios traçados nas discussões sobre formação docente, constituindo-se
como uma das preocupações de estudiosos e pesquisadores da área, que, em seus
estudos, debruçam-se sobre a análise do processo formativo do professor, a partir
da sua trajetória, destacando a importância de se pensar a formação numa
abordagem que possa ir além da natureza instrumental e meramente técnica e
acadêmica, mas, sobretudo, “[...] produza um outro tipo de conhecimento, mais
próximo das realidades educativas e do quotidiano dos professores" (NÓVOA, 1995,
p. 19).
As diferentes linhas que entrecruzam os fios dos estudos sobre a formação de
professores, aliados aos saberes docentes e à prática pedagógica, recebem impulso
no Brasil especialmente a partir da década de 1990, com a influência da literatura
internacional nos estudos sobre formação de professores e com a promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – Lei 9394/96. A ênfase
nestes estudos aponta para alguns aspectos, tais como: a relação entre a dimensão
pessoal, profissional e organizacional da profissão docente (NÓVOA, 1992, 1995); a
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importância da reflexão na prática docente, marcada por incertezas, conflitos de
valores, singularidades (SCHÖN, 1992; 1998); a relevância dos saberes docentes
(TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 2001; PIMENTA, 2003; TARDIF, 2002), tendo em
vista que “É preciso investir positivamente nos saberes dos quais o professor é
portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual” (NÓVOA, 1992,
p. 27). Tal concepção, ao buscar a identificação dos diferentes saberes implícitos na
formação, mobiliza conhecimentos e resgata a importância de se considerar o
professor em sua própria formação, num processo de autoformação, de
reelaboração de seus saberes que se confrontam em vários momentos com
situações complexas e com a prática vivenciada.
No estudo sobre Políticas Docentes no Brasil, André (1989, apud GATTI;
BARRETO; ANDRÉ, 2011), verifica que, nos anos de 1990, a maioria das
investigações científicas cujo foco era a formação de professores centrava-se nos
cursos de formação inicial (75%). Entretanto constata que, no início dos anos 2000,
o percentual de pesquisas sobre a formação de professores cresce rapidamente,
atingindo 22% em 2007, e posteriormente “o foco dirige-se ao(à) professor(a), aos
seus saberes, às suas práticas, às suas opiniões e às suas representações,
chegando a 53% do total estudado” (p. 15), constatando-se, assim, avanços
significativos nas discussões sobre a formação docente.
Ao realizar a busca de estudos e de pesquisas sobre a tessitura, construi o
levantamento no Banco de teses/dissertações no site da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e da Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações – BDTD, no período entre 2008 e 2014, para compor o estado
da arte, o qual possibilitou identificar as pesquisas discentes que contemplam as
características gerais e discursivas sobre o objeto deste estudo, por meio dos
descritores apresentados no quadro 01, a seguir:
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Quadro 01 – Descritores por Eixos Temáticos de Estudo

Eixos Temáticos de Estudo – Descritores

Quantidade de trabalhos
por eixo temático
CAPES

BDTD

623

373

192

332

Representações Sociais de Saberes e Práticas
pedagógicas

26

57

Representações Sociais: formação, saberes e
práticas pedagógicas

14

39

Formação e Saberes docentes na Prisão

---

---

Prática Pedagógica/Docente
prisional

04

03

Formação e Saberes Docentes
Formação, Saberes
Pedagógica

Docentes

no

e

Prática

ambiente

Fonte: Produzido pela autora, 2014.

Os dados apontam que houve um aumento em termos numéricos dos estudos
que tratam sobre a formação com ênfase nos saberes construídos na prática
docente, que priorizam o professor em sua prática, construída no cotidiano da escola
e nos contextos da formação docente. Os estudos buscam vincular as experiências
de formação com as práticas do professor em sala de aula, o que constitui um
avanço em relação ao que era feito na década anterior, considerando que “[...]
mostra uma concepção da formação docente como um continuum, ou um processo
de desenvolvimento profissional, o que condiz com a literatura recente da área”
(ANDRE, 2010, p. 179). Nessa perspectiva, pensar a formação requer uma
continuidade, sistematização e amadurecimento de ações que possam contribuir
para a prática do professor contemporâneo.
Quanto às abordagens referentes à educação em ambiente prisional, no
mesmo período, foram encontradas 19 pesquisas no diretório da CAPES e 38 na
BDTD. Tais estudos inferem destaque na literatura científica ao focarem questões
relacionadas à educação e reinserção social, o que possibilita reflexões e
entendimento sobre a realidade, condições de vida e história de pessoas privadas
de liberdade. Entretanto, ao perscrutar a produção científica que discute a interrelação entre a formação, saberes e práticas pedagógicas/docentes em instituições
prisionais, bem como as categorias descritivas e analíticas deste estudo, observei
que ainda existe um número reduzido de pesquisas.
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Diante desta realidade, e na intenção de corroborar com a temática deste
estudo, mediante uma seleção baseada no critério de focalizar as pesquisas que
mais se aproximam do foco desta tese, apresento um recorte dos estudos realizados
por pesquisadores da área, a fim de levantar as semelhanças, as diferenças e os
pontos congruentes. São retalhos que se incorporam a esta tessitura e que
contribuem para entender os aspectos abordados pelos pesquisadores em relação
ao objeto em questão.
Vieira (2008) buscou analisar os saberes, interações e competências
utilizadas por um grupo de professores do Ensino Fundamental – Séries Finais – e
do Ensino Médio, numa escola situada em uma penitenciária. O estudo procurou,
entre outras questões, perceber que tipos de movimento são feitos pelos
professores, as atividades que realizam diante das imprevisibilidades do meio, em
uma escola situada em cárcere. Os resultados apontam que, embora a prática
docente se dê em um ambiente hostil, os professores exercem sua função com
satisfação, mesmo apontando as lacunas no processo formativo e o impacto das
normas e regras que inviabilizam muitas vezes a construção do trabalho docente.
Considerando os altos índices de jovens brasileiros em situação de
vulnerabilidade social e, consequentemente, cumprindo medidas socioeducativas,
em privação de liberdade, Moraes (2011) analisou, a partir de um estudo de caso, a
experiência pedagógica de um grupo de professoras que atuam em uma instituição
educativa para jovens infratores na cidade de Salvador – Bahia, contrastando com a
experiência da escola formal de uma das unidades de internação da Fundação
CASA, em São Paulo. A pesquisa evidencia a necessidade de uma política de
formação para os professores que atuam neste segmento, tendo em vista o desafio
emancipatório da juventude em situação de privação de liberdade.
A pesquisa de Dias (2010), por sua vez, investiga a contribuição pedagógica
por meio da realização de rodas de leitura, para a reinserção social de pessoas
privadas de liberdade. As rodas de leitura como prática pedagógica foram realizadas
com alunos do sétimo ano de uma escola situada em uma unidade prisional, como
um exercício de análise crítica e reflexiva, por meio de leitura de textos e debates,
promovendo a valorização da opinião do sujeito no percurso do ensinar e aprender,
tendo em vista uma educação capaz de promover aprendizagens significativas e
dialógicas. Conclui que muitos são os entraves para a realização de atividades
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pedagógicas e culturais diferenciadas das habituais no interior dos presídios, dada a
prioridade à manutenção da ordem interna, à segurança e à disciplina.
Levando em conta as possibilidades e limitações da educação prisional,
Cavalcante (2011) desenvolveu estudo, o qual buscou analisar o impacto da
exibição de um filme de longa-metragem na educação prisional do Distrito Federal
para a promoção de aulas de Biologia, baseadas na problematização e no diálogo
propostos por Paulo Freire. O ambiente da sala de aula constituiu-se como o lócus
para a exibição dos filmes (longa-metragem, curta-metragem e um documentário).
Nas exibições, foram observados o interesse dos alunos e a pertinência dos filmes à
educação prisional. Após as investigações preliminares, foram escolhidas quatro
turmas de 3º Segmento da Educação de jovens e Adultos prisional do Distrito
Federal, com o total de quarenta e sete alunos, para a realização da intervenção,
que durou quatro semanas, com alguns encontros semanais. Os filmes motivaram o
diálogo, a reflexão e o êxito da experiência. O estudo sugere a utilização deste
recurso na educação prisional como possibilidade de favorecer o ensino de Biologia,
estimulando o diálogo acerca de assuntos biológicos, além de incentivar o exercício
de leitura de mundo, a autorreflexão e momentos de liberdade pessoal.
O trabalho de pesquisa de Nakayama (2011), depreendendo as necessidades
de formação continuada dos docentes que atuam na Escola Supletiva da
Penitenciária, situada no Complexo Penitenciário do município de Florianópolis, teve
como objetivo apresentar estudos teóricos e documentais de aprofundamento dos
conceitos de formação de professores, práticas pedagógicas e educação escolar de
jovens e adultos em espaços de privação de liberdade. O estudo priorizou a
pesquisa qualitativa de caráter exploratório, mediante a análise documental acerca
de textos legais e de orientação que versam sobre os espaços de privação de
liberdade, estudos bibliográficos para a discussão teórica das categorias docência
nos espaços de privação de liberdade, práticas pedagógicas e formação continuada,
evidenciando que as necessidades de formação dos/as docentes investigados não
estão restritas às questões relacionadas diretamente ao modo de funcionamento dos
espaços de privação de liberdade, mas a questões mais abrangentes relacionadas
às particularidades do trabalho docente nesses espaços, às suas metodologias,
avaliações e fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa reafirma a
importância de ampliar a discussão e de oportunizar a oferta de formação
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continuada que leve em consideração as particularidades de atuação e formação
dos docentes que atuam nos espaços de privação de liberdade.
Já a pesquisa desenvolvida por Gomes (2013), realizada em uma escola
prisional feminina no Estado do Rio de Janeiro, buscou, por meio das memórias
escolares escritas pelas presidiárias, compreender os sentidos da escolarização
bem como outras questões relacionadas à aprendizagem. O estudo procurou
assentar-se na metodologia da pedagogia narrativa, na tentativa de buscar os
sentidos e significados produzidos na experiência escolar. Dessa forma, passou a
ser importante sinalizar o processo de escolarização como fortalecimento da
autonomia do sujeito, no sentido de empoderamento, de maneira que a
aprendizagem resultasse em um fortalecimento de si mesmo. A produção dos
memoriais levou as alunas a um estado de reflexão, conduzindo-as a rememorar
suas histórias de escolarização. Durante a análise dos memoriais, foi possível
diagnosticar que o momento da escrita se apresentava como uma fuga da realidade
prisional, como uma tentativa de vencer o ócio da prisão.
Por sua vez, Menotti (2013), em sua investigação, propôs-se a discutir a
importância da educação escolar no ambiente prisional, na busca de identificar e
analisar como os educadores em situação de privação de liberdade, que atuam no
sistema prisional na cidade de São Paulo, significam sua experiência docente, frente
às particularidades do contexto prisional e da condição de aprisionados em que se
encontram. A partir da análise dos dados, a autora conclui que a docência entre as
grades marca a vida dos educadores no que diz respeito à construção da identidade
de professores, à aquisição de novos saberes, à mudança de concepções e de
posturas,

aprimorando

seus

relacionamentos

dentro

e

fora

da

prisão

e

desenvolvendo a autoestima, assim como identificando, através de processos
educativos, indícios de como o exercício docente marca suas vidas.
Para o entendimento da formação docente, dos saberes e das práticas
pedagógicas de um grupo de professoras, expressas na forma de sentir, pensar e
vivenciar o processo de ensinar e aprender e das práticas formativas vivenciadas em
uma escola prisional, elejo como suporte teórico para sustentar este estudo a Teoria
das Representações Sociais, por considerar ser apropriada, já que investiga a
formação e o funcionamento do sistema de referências que são utilizadas na
interpretação dos acontecimentos, cotidianos e classificação de sujeitos e grupos.
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As pesquisas na área de educação que se alicerçam e têm a centralidade na
teoria das representações sociais vêm sendo amplamente evidenciadas nos últimos
anos em diferentes contextos. No entanto, no que se refere aos estudos cujo lócus
foram instituições de privação de liberdade, verificamos que estes são incipientes de
acordo com os dados apresentados no quadro 02.
Quadro 02 – Aspectos teóricos metodológicos das pesquisas em RS em Instituições de
Privação de Liberdade no período de 2008 a 2014

N

01

02

03

04

Autor (a)

Temática Pesquisada

Objeto

Problema

Para além das celas de aula:
a educação escolar no
contexto prisional à luz das
representações dos presos da
penitenciária de Uberlândia Minas Gerais.

Educação Escolar
em prisões

As práticas e representações
de leitura dos detentos
Antonio
e
Artequilino da alfabetizadores
alfabetizados do Complexo
Silva Neto
Prisional de Aparecida de
Goiânia.

Práticas
e
Representações
Sociais de Leitura

Carolina
Bessa Ferreira
de Oliveira

Representações Sociais das
adolescentes infratoras sobre
a
socioeducação
e
as
Marlene Feitosa implicações nos seus projetos
de Sousa
de vida.

Ronaldo
Silva Melo

A
(im)possibilidade
de
ressocialização:
representações sociais da
ressocialização por meio do
estudo
da
população
carcerária
masculina
no
Estado do Rio de Janeiro.

Adolescentes
infratoras
e
socioeducação.

Educação
Ressocialização

e

O que os presos,
destinatários
das
políticas de educação
escolar nas prisões,
tem a dizer sobre as
suas
contradições,
limites
e
possibilidades?

Quais as práticas e as
Representações
Sociais de leitura?

Quais
as
Representações
Sociais
das
adolescentes sobre a
socioeducação
que
cumprem em Unidade
de internação e as
implicações nos seus
projetos de vida?

Quais
as
representações sociais
da ressocialização na
escola?

Instituição/
ano defesa

UFU / 2012

UFGO / 2012

UFPA / 2012

UERJ / 2013

Fonte: Produzido pela autora, 2014.

Como podemos observar, o conjunto de pesquisas elencadas no quadro 02
comprova que apenas em 2012 e 2013 foram produzidos estudos em
representações sociais na área de educação em instituições prisionais em algumas
regiões do Brasil, à exceção das regiões Nordeste e Sul. Entretanto, cabe salientar
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que não foram encontrados estudos fundamentados na teoria das representações
sociais, relacionados à formação, aos saberes e às práticas pedagógicas em
contextos prisionais.
De uma maneira geral constato, nas análises realizadas, algumas lacunas no
tocante à produção de estudos que tenham como objeto de investigação a prática
docente em espaços de privação de liberdade, o que demanda uma ampliação e
aprofundamento dos estudos e referenciais neste contexto, considerando que a
educação e a prática docente se fazem presentes nestes espaços de escolarização.
Isto me faz pensar que este campo de fios e linhas cruas impacta alguns
pesquisadores, o que causa receio frente às investigações sobre uma temática
ainda tão pouco visibilizada na área de educação, a qual intimida, posto que
perpassa pelo medo e desconforto que este espaço possa provocar, cujo afeto foi
por mim a princípio vivenciado.
Assim, enredo-me na trama dos fios que serão riscados, traçados e
desenhados no ambiente do cárcere com o objetivo geral:
• Apreender as representações sociais da formação, dos saberes e práticas
pedagógicas das professoras que atuam em uma escola prisional.
Pensar nesse contexto amplo requer, com certeza, um esmiuçamento dos
riscos do bordado da tessitura, delineando assim como objetivos específicos:
•

Caracterizar os sujeitos (professoras) que atuam em uma escola prisional;

•

Verificar a concepção de educação das professoras que atuam no ambiente
do cárcere;

•

Analisar o itinerário formativo das professoras que trabalham em uma escola
prisional;

•

Identificar os ditos e os não ditos quanto aos saberes que as professoras
possuem sobre a escolarização no cárcere;

•

Relacionar as imagens e os sentidos que constituem as representações
sociais sobre a formação, os saberes e as práticas pedagógicas.
Após a definição dos objetivos, a pesquisa foi pespontando a busca por um

caminho teórico-metodológico com vistas a apreender a implicação que envolve o
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SER PROFESSORA no cárcere. Nesse sentido, ressalto a importância da escuta,
revelada através das percepções e representações sociais das professoras, diante
do seu processo de formação e da prática pedagógica desenvolvida em um contexto
onde as adversidades se entrelaçam como desafios, na busca de possibilidades de
interpretação da realidade vivida.
Nesta perspectiva, a pesquisa trilha o risco da abordagem qualitativa, uma
vez que prioriza a qualidade dos componentes encontrados durante a aplicação das
técnicas de construção de dados, e não a quantidade em si. A opção teóricometodológica das representações sociais define os alicerces que sustentam a
perspectiva de um estudo processual e/ou dinâmico. Para tanto, o método do estudo
de caso foi convidado a dialogar com as representações sociais e empreender a
investigação acerca da formação, saberes e práticas docentes no cotidiano do
cárcere. Tal abordagem possibilita a utilização de instrumentos diversificados que
podem responder às questões norteadoras de uma pesquisa, para uma melhor
apreensão do objeto investigado.
Destarte, ao tecer o ponto das representações sociais no bastidor do bordado,
será possível conhecer o avesso e o direito, aspectos das práticas pedagógicas
desenvolvidas, do cotidiano do cárcere, suas contradições, seus conflitos,
estratégias, saberes e relações estabelecidas pelo ato educativo na

[...] medida em que se tenta nomear, fazer relações entre as
construções simbólicas com a realidade social e dirige seu olhar
epistêmico para entender como esta realidade constrói a leitura dos
símbolos presentes no nosso cotidiano. (ORNELLAS, 2007, p. 168)

Moscovici (2004), ao propor o estudo das representações sociais como
fenômeno, estabelece que estas interferem em nossas atividades cognitivas,
afetivas e sociais, prescrevem e convencionam os objetos, palavras, pessoas e/ou
acontecimentos. Nesse sentido, a relevância do estudo das representações sociais,
no âmbito escolar, é justificada pelo fato de a representação se formar na prática
social, refletindo os afetos despertados, formados e consolidados na experiência
diária daqueles que trabalham e são atendidos pela escola.
As representações sociais, segundo Jodelet (2001), regulam a nossa relação
com os outros e orientam o nosso comportamento, intervindo na difusão e na
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assimilação de conhecimento, construção de identidades pessoais e sociais,
comportamento no interior dos grupos sociais e entre eles e as ações de resistência
e de mudança no contexto no qual o sujeito está inserido, “[...] integrando ao lado da
cognição, da linguagem e da comunicação – a consideração das relações sociais
que afetam as representações e a realidade material, social e ideativa” (JODELET,
2001, p. 26). Nesse sentido, a professora tem suas representações articuladas a
uma visão de si, do outro e das relações entre seus pares. Estas, por sua vez,
espelham os valores, desejos, afetos, frustrações, aspirações, marcando esse
sujeito ao mesmo tempo em que lhe asseguram um espaço nos grupos com os
quais interage.
Caminhando a partir de então por entre fios, riscos e outros pontos criados no
bordado e circunscritos em outra ambiência, ornados por construções teóricas,
reflexões, narrativas e escutas, embaso a tessitura desta escrita em seis seções
alicerçadas nas dimensões de análise em que se configurou esta elaboração.
Nesta introdução, primeira seção, a qual denomino Iniciando a Tessitura,
apresento um panorama geral da pesquisa, problematizo a construção do objeto,
apresento o estado da arte, chamando atenção para as dimensões que delineiam e
alicerçam o desenvolvimento do estudo, socializando as intenções, os objetivos e as
implicações do estudo. A partir daí, aproprio-me da metáfora da tessitura para
ressaltar a ideia de um tapete tecido por fios e linhas do desejo, da conjunção de
razão e intuição, que se amalgamaram aos retalhos que iam sendo bordados na
tessitura.
Na segunda seção, Linhas e fios que se entrecruzam na tessitura: formação e
saberes docentes, apresento os marcos balizadores da minha trajetória de formação
docente, desfiando as linhas que desencadearam o processo de constituir-me
professora, entrelaçando com aspectos teóricos e empíricos da formação (inicial e
continuada), dos saberes docentes e como estes contribuem para o exercício da
profissão, considerando a engrenagem do seu fazer, especialmente em uma
instituição de educação prisional.
Na terceira seção, Agulhas que abrem os cadeados, linhas que percorrem
corredores: caminhos trilhados, defino pressupostos teóricos e metodológicos que
orientaram a pesquisa, revelando potencialidades da abordagem a partir da
construção do objeto de pesquisa. Justifico, por meio de teorias, a escolha da
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pesquisa qualitativa e do estudo de caso como método de investigação que dialoga
com as representações sociais, ressaltando a sua importância neste tipo de
abordagem. Os fios abrem os cadeados para a descrição do lócus e dos sujeitos da
pesquisa, bem como os instrumentos de construção de dados e a vertente pela qual
foram analisados.
A Coreografia dos retalhos: dispondo conceito, imagens e sentidos das
Representações Sociais, delineia a discussão da quarta seção, na qual apresento a
teoria das representações sociais, abordando aspectos da sua história e surgimento,
bem como as tentativas de conceituação. Assim, teço os retalhos com as
características e as formas nas quais se estruturam as representações, buscando
uma correlação com o problema a ser pesquisado. Além disso, descrevo e discuto
os processos de objetivação e ancoragem, linhas fundamentais da abordagem
processual por meio dos quais se formam as representações sociais e, para
finalizar, me debruço sobre os retalhos, pespontando as interfaces entre as
representações sociais, a educação no cárcere e a formação docente.
A seção cinco, denominada Juntando fios e retalhos: educação, direitos
humanos e prisão, apresenta discussões sobre a educação prisional, sobre os
direitos humanos como uma garantia de equidade entre os sujeitos. Discuto
teoricamente a educação formal entrelaçada com alguns enxertos dos diálogos dos
sujeitos da pesquisa, buscando compreender como se concretiza no espaço
prisional. Apresento ainda a legislação que normatiza a oferta da educação escolar
no sistema penitenciário, em especial a legislação do Estado da Bahia e a proposta
pedagógica da educação prisional embasada nos princípios da educação de jovens
e adultos, como possibilidade de escolarização dos sujeitos privados de liberdade,
seu preparo para o mercado de trabalho e sua possível reintegração à sociedade
extramuros.
Explicito na seção seis, Entre grades, saberes e práticas entrelaçadas: escuta
e análise das falas dos sujeitos, as representações sociais dos sujeitos da pesquisa
sobre a formação e o saber fazer docente, através das análises descritivas e
analíticas dos seus atos, dos (des)prazeres, afetos e tensões que se revelaram por
meio dos ditos, dos não ditos e subentendidos, apreendidos durante as
observações, entrevistas narrativas e aplicação do desenho – representações que
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descortinaram as vozes por meio das narrativas do SER PROFESSORA nos
entremuros do cárcere.
Na última seção, Novelos se desenrolam nas linhas (in)conclusivas, desfio os
fios e as linhas que teceram a pesquisa, ideias e experiências (des)veladas,
(in)conclusas, posto que ainda há retalhos a serem cerzidos à tessitura que não se
resigna a “seguir um fio só”, haja vista serem muitos os fios que se entrelaçam na
formação, nos saberes e nas práticas pedagógicas no ambiente prisional, e que, na
condição de incompleta, a costura requer outros fios, outras mãos que teçam outras
histórias que visibilizem o trabalho docente entre muros e grades, as quais “nem
todas” pude contar.
Assim, convido o(a) leitor(a) a transitar no tapete semipronto, andar, observar
as linhas, parando em cada ponto singular e coletivo tecido nas tramas, afetos e
urdiduras que circundam a formação, os saberes e as práticas pedagógicas nos
entremuros do cárcere, o saber fazer das professoras em uma escola prisional.
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2 LINHAS E FIOS QUE SE ENTRECRUZAM NA TESSITURA: FORMAÇÃO
E SABERES DOCENTES

Vamos bordando a nossa vida, sem conhecer por inteiro o
risco; representamos o nosso papel, sem conhecer por inteiro a
peça. De vez em quando, voltamos a olhar para o bordado já
feito e sob ele desvendamos o risco desconhecido; ou para as
cenas já representadas, e lemos o texto, antes ignorado. E é
então que se pode escrever − como agora faço − a história [...].
(SOARES, 2001, p. 37)
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2.1 MARCAS DA
PESQUISADORA

VIDA,

URDIDURAS

DO

TEMPO:

ITINERÂNCIAS

DA

Retomo os fios que tecem esta escrita a partir das palavras de Soares (2001),
enlaçando os primeiros riscos, pontos e alinhavos que traçaram subjetivamente o
bordado da minha vida, rememorando a minha trajetória e formação, retalhos da
minha itinerância profissional que vão sendo trançados a partir dos fatos, marcas e
acervos da memória que compõem a escrita bordada e desvelada, tecida entre
prazer/desprazer, angústias, silêncios e escutas.

A lembrança é a sobrevivência do passado. O passado,
conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora à consciência
na forma de imagens-lembrança. A sua forma pura seria a imagem
presente nos sonhos e devaneios. (BOSI, 1999, p. 53)

Revirar memória de lugares, coisas, pessoas, histórias de alegrias, marcas de
saudade, enfim, o objeto se coloca como um “tapete” inacabado que revela como foi
a trilha, ou ainda, como fui me constituindo enquanto sujeito.
Ao contar a minha própria história, olho para dentro e para fora de mim
mesma, buscando as “miudezas da costura” do meu ateliê interior, não de uma
forma linear, mas a partir do que considerei singular, do que de fato foi fundante.
Dessa forma, vou narrando e anunciando as minhas representações no cenário da
docência, construídas nas vivências, no contato com os outros, nos sentimentos e
percepções, enfim, nas cores, desenhos e riscos que desde a infância despertaram
em mim a pulsão de vida em ser professora e contribuíram para o meu processo de
formação.
São vozes, rostos, imagens tecidas nos riscos (des)conhecidos, em um
emaranhado de afetos que agora se reconstrói para me fazer perceber o que sou
através do diálogo estabelecido com sujeitos de diferentes épocas, afinal,

Ao recordar, passamos a refletir sobre como ressignificamos nossa
própria história e a dos que nos cercam; nos inscrevendo numa
história que não está mais distante e, sim, impregnada das memórias
que nos tomam e da qual muitos outros fazem parte. (PRADO;
SOLIGO, 2007, p. 46)
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Lembro-me com saudade de muitas atividades realizadas; e nos momentos
de lazer tornava-me a professora “brincante”, ao brincar com as lousas gastas pelo
tempo e bonecas dispersas, as quais eram arrumadas para o “início da aula”, no
quarto de brinquedos, adaptado criativamente para uma sala de aula, onde a leitura
de histórias, especialmente os clássicos da literatura infantil, ia dando contornos
diversos ao meu imaginário como professora. Alguns anos depois, comecei a dar
aulas particulares (“banca”) a algumas crianças da vizinhança, orientando-as nas
diversas atividades escolares, cantando, brincando e próximas a elas. Assim, fui
aprendendo, tacitamente, a ser educadora na “escola” que funcionava nos fundos da
minha casa.
Inserida neste “universo”, e já vislumbrando a docência como atividade
profissional, ingressei no curso de Magistério, o qual me revelou as primeiras
investigações sobre a práxis pedagógica, levando-me a perceber que o processo de
ensinar e aprender não se resume simplesmente a planejar atividades. As
inquietações se tornaram mais presentificadas, instigantes, e os desafios eram
constantes, especialmente o estágio, evidenciando a minha inserção na docência
aos dezessete anos, como professora, lecionando nas séries iniciais do então
primeiro grau.
Com a possibilidade de conhecer outras linguagens e nuances da docência,
outros fios de linhas matizadas foram ampliando o bordado com aprofundamentos e
indagações que suscitavam uma diversidade de perguntas e respostas pensadas na
época, sobre os problemas pedagógicos, os quais vivenciava como professora. A
inquietação me mostrou a trilha para ingressar no Curso de Pedagogia. A escolha
não poderia ser outra, já que “minha veia” pulsava pela educação. Cursar Pedagogia
concomitantemente com a experiência docente foi muito importante na minha
trajetória de formação. Uma oportunidade de ressignificar experiências, saberes e
modelos engessados que foram internalizados durante a minha escolarização na
educação básica. No decorrer do curso, pude entender e vivenciar o que os
professores sempre enfatizavam: a indissociabilidade entre a teoria e a prática.
A atividade teórica por si só não leva à transformação da realidade;
não se objetiva e não se materializa, não sendo, pois práxis. A
prática também não fala por si mesma; teoria e prática são partes
constituintes da práxis. (PIMENTA, 2005, p. 38)
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Neste transcurso, ao vivenciar a teoria e a prática na academia e na docência,
busquei escutar dois aspectos que norteavam o ser e o fazer pedagógico na
formação inicial de professores(as): o primeiro diz respeito à construção da
identidade e formação docente; e o segundo aspecto tomava por base a prática
pedagógica. Esta formação inicial foi revelando-me aos poucos a complexidade da
educação, os desafios da formação docente, o desprestígio social e financeiro da
profissão, a importância de uma formação política docente e as contribuições de
diversos teóricos acerca do ensinar e aprender.
No mesmo período, como universitária, comecei, individualmente ou em
pequenos grupos, a observar a forma como cada professor(a) trabalhava, ao tempo
em que comparava os aspectos positivos e negativos para a minha formação, a
partir do trabalho pedagógico de cada um(a). Dessa forma, sem ter clareza ainda, eu
construía meu processo identitário como educadora, pois os saberes que apreendia
com meus professores, através das suas formas de exercer a docência,
extrapolavam os conteúdos que eles trabalhavam. Em alguns momentos, o ensino
ministrado era uma adaptação do que eles realizavam na educação básica, no que
se referia às metodologias, avaliações, entre outros. Em outros percebia a inovação
nas suas práticas docentes por meio da ludicidade, da arte, da formação crítica, o
que contribuiu para tornarem-se referência no meu processo formativo.
Dilemas, desafios, inquietudes frente ao emaranhado de linhas do
entrelaçamento entre teoria e prática, muitas vezes permeado pela dicotomia,
acompanharam-me nesta fase inicial, quando aprendi que é em meio a todas essas
problemáticas que precisamos exercitar a troca de experiências, a capacidade de
compartilhar resultados bons e não tão bons e que pensar na e sobre a ação
pedagógica pode contribuir para superar limites da profissão docente, pois
A prática constitui-se, em um processo que abre não só para a
resolução de problemas de acordo com determinados fins, mas a
reflexão sobre quais devem ser os fins, qual o seu significado
concreto em situações complexas e conflituosas; que problemas
valem a pena ser resolvidos e que papel desempenhar neles.
(CONTRERAS, 2002, p. 109)

Nesta perspectiva, acreditava que as informações que aprendia, pautadas
numa concepção mais emancipatória da educação, juntamente com meu
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compromisso profissional, me faria uma profissional comprometida com as questões
da educação e da docência.
Desta forma, já emaranhada pelos fios do desejo que se acentuavam a cada
experiência, pela docência, prestei concurso para a Secretaria Estadual da
Educação. A experiência inicial, trabalhando com adolescentes e adultos foi em uma
comunidade no subúrbio da cidade do Salvador, onde busquei implantar atividades
de cunho pedagógico-social, com estudantes oriundos de classes sociais
desfavorecidas e marcadas pela violência.
Ressalto que nessa realidade foram despertados o compromisso e a lucidez
de que a educação necessitava transpor os limites do planejamento prévio e da
escola. Como nos lembra Tardif (2008), o saber de um professor não se dá como
uma “coisa” solta no espaço. Esse saber está relacionado com a pessoa e a
identidade, o que implica considerar a sua experiência de vida, sua história
profissional, as relações que mantém com os alunos e com seus outros pares na
escola.
A Secretaria de Educação tinha uma prática de redirecionar seus técnicos
para assistirem a aulas dos professores nas escolas. Assim, como todos os
professores, também fui contemplada com a visita da técnica que, sentada ao fundo
da minha sala de aula, de forma atenta, anotava tudo o que observava. Lembro-me
de que os professores tinham muito receio dessa invasão em sua sala de aula;
receio que não tive, porque acreditava no que fazia, tinha uma prática e uma postura
fundamentada, posicionava-me frente ao encaminhamento da minha atividade como
professora e apresentava abertura suficiente para aceitar a avaliação a que estava
sendo submetida, uma vez que os resultados, fossem positivos ou negativos,
serviriam para uma resignificação da minha prática docente. Esse entendimento
proporcionou-me uma prática pedagógica que se diferenciava dos demais
professores, o que me levou a trabalhar como coordenadora pedagógica dois anos
depois, na própria Secretaria.
Assim, à medida que a agulha e a linha iam pespontando o bastidor4, outros
fios quentes e frios, das minhas experiências conquistadas nessa trajetória de
formação, foram se juntando ao tecido, e aos poucos fui reconhecendo-me como
4

Instrumento para bordar, composto de um caixilho de madeira com tiras de lonas que sustentam e
retesam o estojo, no qual se estica o tecido sobre o qual se borda, pinta etc.
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professora, coordenadora, gestora, o que me exigiu a ampliação de leituras e de
estudos voltados para objetivos educacionais e metodologias de ensino; criação de
grupos de estudo durante as reuniões de coordenação pedagógica a fim de discutir,
junto aos professores e professoras, questões pertinentes à educação, ao processo
de ensino e à formação docente.
Neste contexto, buscando elucidar a rotina do professorado, me lancei a
trabalhar em projetos na área de leitura e escrita como formadora de professoras da
zona rural, buscando, a partir de outros fios, novos (re)começos e respostas às
minhas questões acerca da formação e prática docente, o que me deu mais
habilidade para operar com a agulha, a linha e o tecido.
Desta forma, fui ampliando minha experiência docente em vários espaços e
diferentes níveis de ensino, identificando-me com os processos que envolvem a
educação, atrelando minha formação inicial, minha experiência, a novos estudos
formativos com a clareza de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua própria produção ou construção” (FREIRE, 2007, p. 52).
Não obstante, a cada dia me via sendo “provocada” a viver os desafios de
“ser professora”, de ensinar e ao mesmo tempo aprender com as experiências e
trocas singulares, com os diversos sujeitos que faziam parte deste contexto,
considerando, pois, as suas histórias, sua identidade, seu pensar e seu agir.
Entendo assim que o bordado foi ganhando cor, trazendo à tona fios inteiros,
quebrados, emendados, convertendo-se em metonímia do contexto em que se
inseriam, no espaço-tempo a eles ligados, por outros fios da costura e tessitura da
história.
Continuo, pois, a enredar-me nos fios da memória, dando contornos ao
bordado que compõe a urdidura, ou seja, fios paralelos dispostos no sentido
longitudinal no tear... E vou tecendo outros aspectos da minha formação. Agora,
reflito também sobre a minha itinerância como professora do ensino superior. Outra
parte de mim, tecida em tantos e diversos fios semiotizados.
Ao ingressar como professora universitária tinha, recentemente, concluído o
curso de pós-graduação lato-sensu em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão
em Educação e acreditava que as informações obtidas no processo formativo desse
curso, associada às adquiridas na licenciatura, me possibilitariam exercer a docência
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universitária com qualidade. No entanto, percebi as lacunas deixadas pela
especialização ao me deparar com as dificuldades que vivenciei no exercício da
profissão. Observei que, em momento algum, mesmo pretendendo formar
professores para atuarem no ensino superior, tinham sido abordadas as
particularidades da docência, mas sim a preocupação em formar o pesquisador.
Dessa forma, para exercer tal função, observei os professores mais antigos,
rememorando as minhas vivências como estudante universitária, selecionando o que
me agradava, experienciando atividades que considerava relevantes na formação
dos graduandos das diferentes licenciaturas que lecionava, enfim, solitariamente ia
dando uma identidade própria ao trabalho que realizava.
Parafraseando Guimarães Rosa (1956) e movida pela pulsão da vida, penso
que o mais importante é que os sujeitos ainda não foram terminados, que estamos
sendo, e nunca estaremos formados, e sim em constante formação. É o que a minha
itinerância na universidade foi velando/desvelando: os muitos sentidos da formação
que recebi, a qual constantemente exige ressignificação.
Para além dos muros da escola e imbuída pela minha experiência docente,
busquei investigar sobre as Trajetórias de vida e de leitura: interfaces para a
formação de professoras, desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, cujo objeto
voltava-se para a implicação da leitura na formação de professoras. A escuta dos
discursos tecidos com professoras da terceira idade me fez rememorar a minha
história de vida, de leitura e formação docente.
E foi assim, iluminada, que meu dizer e dito se reverberam, na certeza de que
estamos constantemente em processo de formação, que prossegui o bordado da
docência no ensino superior, experimentando várias mudanças em minha trajetória
profissional. Ao ministrar aula nos cursos de Letras e Pedagogia, fui enveredando
por novas leituras, que me levaram a questionamentos e reflexões sobre a minha
maneira de ver e estar na profissão.
Ao observar a prática docente de meus alunos, fomentava em cada um deles
a reflexão sobre a prática, alicerçada pelo incentivo constante de ressignificar a
práxis, através de atividades desafiadoras que possibilitassem a eles o gosto e o
prazer pelo aprender, ao mesmo tempo em que constatava o quanto a minha
experiência pela escola básica referendava meu savoir-faire no ensino superior,
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posto que o papel do professor mais experiente parece ser de fundamental
importância na formação do futuro professor.
O professor-formador, ao participar desse processo de formação, também
cresce no âmbito profissional e afetivo, por meio de um conjunto de atos, atitudes e
palavras, que contribuem e influenciam a formação do futuro professor, pois “[...]
sabemos que não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo
numa profissão impregnada de valores e de ideais e muito exigente do ponto de
vista do empenhamento e da relação humana” (NÓVOA, 1995, p. 27). Essas
dimensões são inseparáveis na busca de alternativas comprometidas com a prática
social, que revela opção, espaço de construção, de troca de experiências, de desejo
e de devir.
Os fios que tecem esse bordado de formação docente sinalizam na costura, o
quanto afetamos e somos afetados neste processo formativo. É evidente que é
preciso pensar em uma prática e formação docente, de forma que as histórias, as
experiências, saberes e dizeres dos professores não lhes sejam negados.
Considerar o papel social do professor pressupõe considerar sua história,
identidade, seu pensar e desempenho produtivo, uma vez que pensar a formação
docente de forma dicotômica é possível nomear de retrocesso. Não seria o
permanente ofício de mestre o de formar, humanizar valores, mentes, hábitos,
identidades,

produzir

e

apreender

o

conhecimento?

Entre

construções/desconstruções é que vamos organizando nossa autoimagem, através
das nossas vivências e da convivência da prática (ARROYO, 2000).
Investir na formação de professores exige uma concepção de formar que
implemente políticas éticas e comprometidas com a qualidade da educação e do
trabalho pedagógico/educativo, articulando sempre a pesquisa no processo
formativo, possibilitando uma sólida formação teórica e não um aligeiramento da
formação, como se tem presenciado no cenário de educação em todo o País.
Larossa (2002, p.26) afirma que o saber da experiência não deve ser concebido
separado do sujeito, na medida em que há um entrelaçamento entre o profissional e
o pessoal, como “[...] uma forma humana singular de estar no mundo”.
Na condição de professora-formadora, coloco-me à disposição para cultivar a
transferência entre professor e aluno, as dores, as alegrias, os sonhos e ilusões
desses sujeitos. Aguço a minha habilidade para entender as motivações de meus
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alunos e colegas, haja vista que, de forma idiossincrática, analiso e ressignifico
minha prática pedagógica através das trocas de linhas, feitas durante a caminhada,
ao aprender; porque vejo, penso, analiso a singularidade de cada integrante da
instituição, para não cair na tentação de massificar e modelar os atores da escola,
forças que moldam nossa consciência, colocando o que percebemos num contexto
significativo.
E assim, neste emaranhado de fios que tecem minhas itinerâncias
profissionais, fui construindo bases sólidas, dando sentidos e significados próprios
ao meu fazer docente, a profissão, percebendo também a importância de cada fio
tecido, troca de linhas, cada cor profissional que fez parte da minha formação e
como eu fazia ao mesmo tempo parte da formação de tantos outros profissionais da
educação, consolidando experiências e investigações, ao tempo em que rompia e
enfrentava novos desafios, impulsionada a novos conhecimentos.

2.2 BORDANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: RETALHOS DA
ATUALIDADE

O cenário da contemporaneidade é tecido por diversos fios que se entrelaçam
nas incertezas e singularidades da educação, lançando inúmeros desafios à
formação de professores. Isso exige repensar concepções e práticas pedagógicas
simplistas e fragmentadas, tecendo relações ancoradas nas teorias do campo
científico que alicerçam o processo formativo e dos saberes pessoais e da
experiência, que consolide o diálogo entre teoria e prática, de forma imbricada e não
dicotômica; uma formação que potencialize a autonomia crítica e reflexiva do
professor, desencadeando sua curiosidade singular na busca da compreensão para
enfrentar os limites e possibilidades que desafiam a prática pedagógica cotidiana.
Cabe salientar que diferentes sentidos e significados, muitas vezes idênticos
e às vezes excludentes, dão ao conceito de formação um sentido polifônico “[...] ora
entendido como instruir, ora como treinar ou como educar, não marca, na maioria
das vezes, o campo semântico desta palavra” (SOUZA, 2006, p. 37). Assim, igualar
formação com educação, formação permanente, capacitação, formação profissional,
conduz, muitas vezes, a um reducionismo no pensar a formação como experiência
da própria existência humana, “[...] projeto de produção da vida mediada pelos
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sentidos estabelecidos pelos sujeitos no processo de formação” (p. 37). A dimensão
profissional é tecida durante o processo de escolarização/formação e aprendizagem
dos sujeitos, o que demanda estudo e persistência na busca de conhecimento,
favorece um espaço de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, ao
tempo em que promove saberes e possibilita mudanças.
Convém lembrar que durante longo tempo, a questão da formação de
professores, da prática pedagógica, dos saberes docentes, do processo de ensino e
aprendizagem, da relação teoria-prática no cotidiano escolar, fez parte de uma
discussão considerada e estudada dentro do paradigma da racionalidade técnica, na
qual a escola se constituía como único lócus para a transmissão do saber repassado
ao aluno pelo professor, mero transmissor de conteúdos, o qual se limitava à
aquisição de técnicas para manipulação da aula.
O modelo de racionalidade técnica implantado no currículo profissional de
formação de professores baseia-se em teorias e técnicas da ciência básica e
aplicada, em uma perspectiva dicotômica de formação, revelando uma postura de
domínio dos que detém o poder das ideias, alicerçadas em “ideologias
instrumentais” que reduzem o professor a técnico, que aplica as regras do
conhecimento científico com práticas descontextualizadas ao “administrar e
implementar programas curriculares, mais do que desenvolver ou apropriar-se
criticamente de currículos que satisfaçam objetivos pedagógicos” (GIROUX,1997, p.
158).
Ao contrapor com a racionalidade técnica, o modelo de racionalidade prática,
considera a teoria e a prática como norteadores da formação docente, posto que
devem estabelecer uma relação simultânea recíproca de autonomia e de
dependência entre elas. A formação é repensada e o professor passa a refletir, criar
e decidir sobre a sua prática pedagógica, desde os primeiros momentos da
formação. “Desse envolvimento com a realidade prática originam-se problemas e
questões que devem ser levados para discussão nas disciplinas teóricas, de forma
concomitante e articulada” (PEREIRA, 1999, p. 113), possibilitando a reflexão,
embasada na conscientização, na crítica, na problematização.
O caráter dialético, a reflexão e a criticidade são basilares no modelo de
racionalidade crítica, onde teoria e prática se complementam como partes de um
mesmo processo. O professor deve desenvolver um “conhecimento sobre o ensino
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que reconheça e questione sua natureza socialmente construída e o modo pelo qual
se relaciona com a ordem social; analisar as possibilidades transformadoras
implícitas no contexto social das aulas e do ensino” (CONTRERAS, 2002, p.157158). Centrado na reflexão, na crítica e na investigação sobre a prática, o professor,
enfrenta desafios e limites, mobiliza saberes e competências para além da
construção de habilidades, na busca de mudanças e transformações em si e nas
estruturas sociais que condicionam a educação.
Souza (2006), coaduna com esta discussão, ao afirmar que a formação tem
se desenvolvido e caminhado em dois sentidos e é consubstanciada em duas
diferentes concepções:
Uma, centrada na racionalidade técnica e na tônica das ações de
formação com base na heteroformação – engenharia e tecnologia da
formação – e a outra, centrada no sujeito e na historicidade, nas
subjetividades, nas experiências construídas ao longo da vida e no
processo de formação e autoformação, denominada de abordagem
existencial da formação. (p. 38)

Apesar de conceitos distintos, o autor sinaliza que é imprescindível
compreender que as dimensões pessoais e profissionais se entrecruzam, interrelacionam-se. E complementa ratificando que a formação é um movimento
constante e contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal e
profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas. A formação do professor,
diferente do que vem sendo praticado, resulta, portanto, “[...] das relações que
tecemos entre o pessoal e o social, o eu e o outro, o objetivo e o subjetivo,
demarcando a definição de si e a percepção interior” (SOUZA, 2006, p.36). Cabe
salientar que o desenvolvimento profissional dos professores depende também das
políticas públicas e dos contextos escolares nas quais realizam a sua atividade
docente.
Nesta perspectiva, as Diretrizes Curriculares propostas pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 para a formação docente,
afirmam que a escola deverá ser concebida como espaço que tem função social e
formativa, vislumbrando uma educação que se desenvolve em prol da cidadania. No
âmbito

formativo,

os

saberes

construídos

a

partir

da

multiplicidade

de

conhecimentos otimizados, deverão articular-se com o exercício profissional,
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alicerçado na formação, participação e experiência, atento às exigências da
educação continuada advindas das demandas sociais próprias de uma sociedade
em constante processo de mudança.
Ao traçar os princípios orientadores da reforma na formação dos professores,
o Parecer do Conselho Nacional de Educação – CNE/CP nº 9 de 2001, que
estabelece as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, preconiza que
[...] a formação de professores como preparação profissional passa a
ter um papel crucial no atual contexto, agora para possibilitar que
possam experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o
desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse
novo cenário, reconhecendo-a como parte de uma trajetória de
formação permanente ao longo da vida. (BRASIL, 2001, p. 11)

A própria legislação apresenta argumentos a estas questões, que alicerçados
à prática pedagógica, colocam a sua ênfase na abordagem dos conteúdos, da
avaliação, da organização da escola. Enfim, em um conjunto de “competências”
necessárias à atuação profissional que, a partir da prática, se constituem como “uma
preparação voltada para o atendimento das demandas de um exercício profissional
específico que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica”
(BRASIL, 2001, p. 29), mas que atenda as especificidades pedagógicas e políticas
da escola, assim como amplie a troca de conhecimentos e experiências com os seus
pares e, sobretudo, busque condições que permitam viabilizar a essência do próprio
trabalho.
A formação é uma atividade que se desenvolve de forma processual e
dinâmica, em diferentes momentos e contextos diversos, que se inicia muito antes
da entrada em uma escola, oficializa-se num curso de formação de professores e se
estende ao longo da trajetória da ação docente, por meio de ações complexas e não
lineares. Nessa perspectiva, depreendo que a formação não se encerra em
conteúdos e técnicas ministrados em cursos de graduação, mas como um processo
no qual “a aprendizagem [...] se faz num continuum, possibilitando ao mesmo tempo,
a articulação entre a formação inicial, a continuada e as experiências vividas pelo
professor” (ENS, 2012, p. 20). Isto implica não apenas ressignificar modelos de
formação pautados em parâmetros fixos e predeterminados, em que a teoria se
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distancia da prática, mas uma mudança de atitudes de questionamento, reflexão e
experimentação por parte do professor.
Entretanto, esse não é um processo simples, posto que exige “a coragem de
nos defrontarmos com nossos aspectos criativos e sombrios. Conhecer-se implica
vasculhar nichos de onde emergem conteúdos confusos contendo falseamentos
originados pelo desejo e pelo mundo”. (FURLANETTO, 2007, p. 21).
Isso sugere voltar-se para si mesmo, em um movimento de autopercepção e
conhecimento, o que possibilita a reflexão sobre atos, ações e experiências de vida.
Nóvoa (2009, p. 39) corrobora com a assertiva ao declarar que a formação deve
contribuir para “[...] criar nos professores hábitos de reflexão e de auto-reflexão que
são essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo
pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais”.
Mais do que nunca, os conhecimentos teóricos e técnicos não são suficientes
para formar um professor escutante e comprometido; afinal, a “ecologia dos
saberes” (SANTOS, 2006, p. 105) tornou-se premente, uma forma de pensar, de
fazer e de ser. Não podemos pensar apenas em uma formação profissionalizante,
mas uma formação em que o sujeito se constitua em sua prática, pela reflexão e
pela interação consigo mesmo, com o conhecimento, com a vida e com o outro.
Considero que a docência deve ser entendida como um trabalho intelectual
realizado além do que é prescrito, como uma atividade em que o professor possa
desenvolver uma visão crítica dos conhecimentos elaborados em um constante
questionamento, que o inquiete e o mobilize no sentido da investigação,
possibilitando-lhe dar significado a suas ações, vivenciando a função como uma
experiência pessoal em busca da construção de conhecimentos e de uma cultura
própria da profissão.
Nesse contexto, um dos desafios atuais é o de aprofundar os saberes e
conhecimentos sobre a formação inicial e continuada de professores, assim como a
reorganização das condições de ensino. Isso revela uma preocupação com o
itinerário formativo de profissionais de diversas áreas que atuam ou atuarão na
educação básica, haja vista que ainda há muito que discutir sobre conhecer e
reconhecer a importância da formação docente como pilar para o processo de
ensino e aprendizagem, principalmente no que tange ao reconhecimento e
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valorização da diversidade. Sendo assim, urge desconstruir a ideologia da
homogeneidade, rompendo com a modelagem, com padrões estereotipados,
construindo práticas pedagógicas que dialoguem com a diversidade, um exercício
abstruso, uma vez que geralmente esbarra na dificuldade do professor em atuar de
maneira diferente da qual está acostumado, considerando que sua trajetória foi
pautada na uniformização e na determinação.
É nesse sentido que o papel a ser assumido pelo docente na
contemporaneidade requer dele criar uma ética e estratégias que possibilitem
questionar e ressignificar suas representações, refletir, a partir de vivências, sobre a
complexidade da tarefa de educar, interferindo assim nas atitudes, concepções e
procedimentos do exercício profissional. Freire (2007, p. 25) pontua que “[...] desde
o começo do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre
si, que quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e
forma ao ser formado”.
A tarefa de ensinar se configura como uma “via de mão dupla”, pois não é
unilateral, ultrapassa modelos engessados, configurando-se a partir de mudanças e
ressignificações no sentido de “[...] assumir novas competências profissionais no
quadro de um conhecimento pedagógico, científico e cultural revistos. Em outras
palavras, a nova era requer um profissional da educação diferente” (IMBERNÓN,
2011, p. 12), mais questionador e que elabore suas próprias soluções frente aos
problemas e questões com as quais se depara no cotidiano escolar.
A formação como um ato de aprender deve superar o simples acúmulo de
conhecimentos, passando a existir, a partir da relação entre professor e aluno, uma
ação transformadora, que consequentemente promoverá uma nova postura de
leitura do mundo, sendo possível a construção de novos conhecimentos, posto que
“não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro”
(FREIRE, 2007, p. 23), o que significa “[...] unir a horizontalidade com a verticalidade
do saber” (DEMO, 2009, p.29). Dessa maneira, este autor enfatiza que a formação
do professor não deve se resumir “a conhecer de tudo pelo menos um pouco”, mas
que o essencial, nos tempos atuais, é que ele desenvolva:
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[...] a sua capacidade de informação crítica, uma das bases de
organização do sujeito histórico, habilitado a ler e a interpretar a sua
realidade e seu entorno com criatividade sempre renovada;
capacidade de atualização incessante, sobre o fulcro do “aprender a
aprender”, condensando o esforço sempre renovado de não ceder à
instrumentalização subalterna. Tais expectativas convergem os
desafios de participar e produzir, nos quais a educação é tanto
instrumentação informativa (qualidade formal) quanto, sobretudo, a
finalidade de tudo (qualidade política). (DEMO, 2009, p. 30)

Na educação contemporânea, não basta somente uma instrumentalização
informativa, sobretudo em um contexto dinâmico social, em que os desafios atuais
provocam e convocam constantemente a ressignificação do pensar e atuar, a
produção e construção de novos saberes, o que exige do professor uma postura
investigativa e emancipatória de pesquisa, de “aprender a aprender”5; isso
consequentemente resultará na qualidade política da ação educativa. Souza (2004,
p. 41) também corrobora com esta perspectiva ao pontuar que “a pesquisa como
princípio formativo tem sido indicada na atualidade e, mais recentemente, a partir da
década de 1990, como um dos axiomas para o trabalho de formação de
professores”. Tal fato contribui significativamente para a mobilização do professor a
investigar, questionar e refletir sobre a sua práxis.
A legitimidade da ação docente exige uma postura de seriedade e
comprometimento do professor não só como docente, mas de aprendiz, em um
processo contínuo de troca de ideias que emergem da prática social e de ideais
epistemológicos, no qual haja o exercício constante de autoavaliação, pois,
desenvolvendo uma postura reflexiva, serão inúmeras as possibilidades de desvelar
as transformações necessárias nessa trajetória. Nesse aspecto, Nóvoa (2002)
aponta o professor como sendo concomitantemente objeto e sujeito da formação,
posto que o trabalho do professor, diferentemente de outros profissionais, depende
da coparticipação do aluno, pois é a partir da reflexão individual e coletiva que ele
encontrará subsídios imprescindíveis ao seu desenvolvimento profissional.
O professor é pessoa. Urge por isso (re)encontrar espaços de
interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo
aos professores apropriarem-se dos seus processos de formação e

5

Um dos pilares da educação proposto pela Unesco que na visão de Demo (2009, p.139) tem como
base o encontro profícuo da qualidade formal e política, tornando a vida acadêmica, ao mesmo tempo
educativa e científica.
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darem-lhes um sentido no quadro de suas histórias de vida.
(NÓVOA, 2002, p. 57)

Para o autor, este é um fator de relevância a ser considerado na trajetória de
formação e desenvolvimento profissional dos professores, bem como as
experiências vividas de forma pessoal, social, profissional, que se constituem como
referências significativas as quais podem interferir no seu modo de ser, pensar e agir
no espaço de formação e/ou atuação profissional.
Imbernón (2011, p.46) salienta que “a formação é um elemento importante de
desenvolvimento profissional, mas não é o único e talvez não seja o decisivo”, haja
vista que o local de atuação profissional, as relações que estabelece com os sujeitos
e com a instituição interferem, sobremaneira, para a construção identitária do
profissional, fazendo-o refletir sobre os conhecimentos construídos, elaborando
outras teorias e estratégias de atuação, tornando-se um profissional independente
que adota sua própria criação e inovação, formando assim sua identidade
profissional. O autor evidencia “[...] uma formação que aceite a reivindicação desse
eu, da subjetividade dos professores, da identidade docente como um dinamismo da
forma de ver e de transformar a realidade social e educacional” (p.79). Isso me faz
pensar na dinâmica do trabalho do professor, nas linhas e novelos que se
desenrolam cotidianamente no seu saber fazer, em suas angústias, anseios e
desejos (des)velados, na maneira como ele se faz e se refaz como profissional.
Em sintonia com esse enfoque, ratifico que a formação de professores deve
ocorrer objetivando a emancipação profissional do docente para “[...] realizar crítica,
reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova uma aprendizagem
significativa nos alunos e consiga um pensamento-acção inovador [...]” (GARCIA,
1999, p.23), que demanda ser viabilizado num contexto de responsabilidade
profissional, disponibilizando particular e constante atenção “[...] à necessidade de
mudanças nas rotinas de trabalho, pessoais, coletivas ou organizacionais” (p. 24). O
impacto dessas mudanças implica o autoconhecimento do professor como pessoa e
como profissional.
Macedo (2010, p. 21), coaduna com a concepção acima, ao ratificar que a
formação envolve a compreensão de que este é um fenômeno que se configura “[...]
numa

experiência

profunda

e

ampliada

do

Ser

humano,

que

aprende
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interativamente, de forma significativa, imerso numa cultura, numa sociedade,
através das suas diversas e intencionadas mediações”. E prossegue afirmando que
não é cabível pensar a formação na atualidade como algo “exterodeterminado”, “[...]
como ação para completar, reajustar, retificar existências ou como um simples
atendimento de demandas burocráticas” (p. 27). A formação deve ser repensada,
rompendo com velhas concepções e práticas pedagógicas que caminham na
linearidade, na normatividade e se pautam na certeza.
Nesta perspectiva, o autor aborda a formação relacionando-a a experiência e
à reflexão. “[...] É aqui que a experiência da formação conhece a temporalidade, a
duração, o inacabamento, a realização, tão importante para pensarmos na
complexidade do termo e das existências em formação” (MACEDO, 2010, p. 27).
Assim, a formação é um exercício permanente de reflexão, de deslumbramento, de
aquisição de conhecimentos, de questionamentos constantes, que perdura durante
todo o processo de vida do professor, o qual se encontra em um estado de
incompletude.
Vivemos num momento de incertezas e transformações e é nesse sentido que
devemos formar os professores. Alarcão e Tavares afirmam que
[...] começa a ser cada vez mais urgente formar e preparar as
pessoas para o incerto, para a mutação e para as situações técnicas
e até chocantes que lhes exijam um maior esforço para a paz e o
desenvolvimento de maiores capacidades de resiliência6. (2001, p.
103)

É importante que o professor de forma consistente, seja capaz de responder
aos desafios e dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação
em circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, considerando o seu potencial.
Pensar, então, na formação do professor, seja inicial ou continuada, leva-nos
à ressignificação de que, no dia a dia de sua vivência, o profissional articula e
constrói conhecimentos, habilidades, atitudes em resposta aos desafios que surgem
em sua prática docente, o que demanda o domínio de saberes eficientes que lhe
permitam, com toda a consciência, organizar as condições ideais de aprendizagem
6

Resiliência é a capacidade de as pessoas pessoalmente ou em grupo resistirem a situações
adversas sem perderem o seu equilíbrio inicial, isto é, a capacidade de se acomodarem e
reequilibrarem constantemente (TAVARES, 2001, p. 46).
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para os seus alunos e para ele mesmo, nos momentos em que entram em cena “[...]
saberes e experiência da docência” (SOUZA 2006, p. 35). A formação não se
recebe: ela se faz em um processo ativo que requer a aproximação de, o
envolvimento com, a mediação de outros, em um movimento em que os novelos se
abrem às possibilidades de acontecer, sem previsão dos limites do possível, na
escuta de si e do outro, na busca de ir além do que as linhas apontam, dos desafios
e da condição de incompletude que mobiliza desejos do fazer-se professor.

2.3 SABERES DOCENTES: FIOS QUE COMPÕEM OS NOVELOS QUE SE
ATRELAM AO PROCESSO DE FORMAÇÃO

Ao tecer o ponto sobre a formação docente, faz-se necessário recolher os
retalhos dos saberes que estão imbricados, enodados, uma vez que, como já foi dito
anteriormente, a formação deve privilegiar não apenas o acesso aos conhecimentos
já

elaborados,

mas,

principalmente,

uma

visão

crítica

sobre

eles,

um

questionamento constante que inquiete e mobilize os professores no sentido da
investigação.
Desta forma, de ponto em ponto, os fiapos e os fios de linha vão bordando os
retalhos dos saberes da profissão docente, posto que assim como em qualquer
outra atividade profissional, para exercer a profissão é preciso adquirir saberes
específicos, os quais são basilares ao trabalho de professor(a). Saberes específicos,
conhecimentos pessoais oriundos de suas histórias de vida, conhecimentos tácitos e
não sistematizados, habilidades e atitudes relacionadas a outros conhecimentos
provenientes das experiências de trabalho, que passam a integrar a identidade
docente.
Cabe salientar que os saberes docentes surgem no âmbito de estudos
internacionais que impulsionam pesquisas brasileiras sobre a prática pedagógica e
certificam saberes implícitos na trajetória pessoal e profissional do professor. Em
oposição aos estudos anteriores que restringiam a profissão docente a um contíguo
de técnicas e competências, Nóvoa (1995) pontua a crise de identidade que foi
gerada em decorrência da separação entre o eu profissional e o eu pessoal. Assim,
na medida em que pensamos a formação como movimento resultante de um
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processo ativo que requer a mediação de outros, entendemos os saberes de
formação como aqueles que possibilitam uma prática dinâmica ao fazer docente,
algo não estático, pronto e acabado.
Na visão de Tardif (2008), o saber docente é processual, construído ao longo
da carreira profissional, no qual o professor vai se apropriando de conhecimentos,
de um saber-fazer, de competências e habilidades, visando a enfrentar, solucionar e
concretizar suas diversas tarefas cotidianas, no contexto educativo. É um saber
“sempre ligado a uma situação de trabalho com outros (alunos, colegas, pais etc.),
um saber ancorado na tarefa de ensinar, situado num espaço de trabalho (a sala de
aula, a escola), enraizado numa instituição e numa sociedade” (p.12). O autor
acrescenta ainda que o saber “é um constructo social, produzido pela racionalidade
concreta dos atores, suas deliberações, racionalizações e motivações que
constituem a fonte de seus julgamentos, escolhas e decisões” (p. 14). Trata-se,
portanto, de um saber não só utilizado pelo trabalho, mas produzido e modelado no
e pelo trabalho.
O saber docente é social [...] depende dos professores, mas, não
somente deles enquanto atores empenhados numa prática [...] é
partilhado por todo um grupo de agentes [...] o saber docente é social
porque seus próprios objetos são objetos sociais - práticas sociais
[...] é social porque é adquirido no contexto de uma socialização
profissional, o professor aprende a ensinar fazendo seu trabalho [...].
(TARDIF, 2008, p. 14)

Para melhor elucidar esta questão, Tardif (2000) compara a atividade
profissional do professor à do artesão, afirmando que os saberes oriundos dessa
atividade não são compactos, únicos, mas sim pragmáticos. Explica que os saberes
estão ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa do trabalhador, são saberes sobre o
trabalho, intimamente vinculados às funções do professor, e é na ação docente que
eles ganham significados.
Gatti, Barretto e André (2011) afirmam que a formação continuada contribui
para o progresso da formação e do trabalho docente devido ao suporte que oferece
ao desenvolvimento profissional, além de promover um crescimento pessoal e
institucional, colaborando com possíveis mudanças na prática.
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Tal posição se coaduna com a de Tardif (2008), que entende que a formação
do professor é um continuum, no qual, em decorrência da carreira docente, as fases
de trabalho se alternam com as de formação contínua, isto é, a formação
profissional do docente vai muito além da formação inicial, ela se aprimora e se cria
na formação contínua e na vivência do professor com seus pares no ambiente de
trabalho.

Assim,

essa

formação

combinada

às práticas pode

originar

o

aperfeiçoamento através da formação sob medida, formação no ambiente de
trabalho, formação concebida como uma pesquisa-ação (TARDIF, 2008).

Pensar sua formação significa pensá-la como continuum de
formação inicial e continuada. Entende-se, também, que a formação
é, na verdade autoformação, uma vez que os professores
reelaboram os saberes em confrontos com suas experiências
práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares.
(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 29)

De fato, ao considerar a formação, algumas questões emergem sobre os
saberes profissionais necessários à prática profissional do professor: qual a natureza
dos saberes docentes e como são adquiridos? Qual a importância dos saberes da
profissão em relação a outros conhecimentos que marcam a atividade educativa?
Como a formação de professores pode integrar os saberes dos professores
formadores aos saberes requeridos à prática docente? O professor percebe em
quantas emendas e alinhavos se constituem os seus saberes profissionais?
Na perspectiva de Pimenta (2002), a formação docente mobiliza vários tipos
de saberes, ou seja: a) os saberes reflexivos, aprendidos pelo professor quando
aluno com os professores significativos etc., assim como o que é produzido na
prática num processo de reflexão e troca com os colegas; b) os saberes que surgem
da teoria especializada que abrange a revisão da função da escola na transmissão
dos conhecimentos e as suas especialidades num contexto contemporâneo; c) os
saberes da prática pedagógica que abrange a questão do conhecimento juntamente
com o saber da experiência e dos conteúdos específicos, que será construído a
partir das necessidades pedagógicas reais.
A autora defende a relevância de superar a fragmentação entre os diferentes
saberes, considerando a prática social como objetivo central, possibilitando assim
uma ressignificação dos saberes na formação dos professores e na prática docente,
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por habilitarem os docentes a um saber específico, que os tornará capazes de, em
situações adversas, deliberar as decisões mais adequadas.
A formação que segue uma linha reflexiva, ainda segundo a autora, valoriza o
desenvolvimento pessoal e profissional docente, por pressupor uma formação
continuada que propicie uma ressignificação da identidade de ser professor, na
perspectiva de “[...] um novo paradigma que abre fundadas esperanças de
recuperação da harmonia perdida [...] essa dimensão inter-relacional, essa
convergência harmônica é a razão de ser do nosso existir” (GUTIÉRREZ; PRADO,
1999, p. 110), o que levaria à sincronização dos saberes que sustentam a prática
docente com a instituição, a sociedade atual e, num sentido mais amplo, com o
mundo.
O professor necessita de uma formação que lhe ofereça um conjunto de
saberes profissionais para atuar no seu cotidiano, mas é também nesse cotidiano,
nas experiências vivenciadas pelos professores, que esses saberes são postos em
prática, juntamente com novos saberes que são incorporados aos antigos. Assim
posto, na visão de Tardif (2008), a experiência provoca um efeito de retomada crítica
(retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional,
funcionando como um filtro que possibilita ao professor rever, selecionar, retraduzir e
produzir novos saberes para orientar a sua prática docente.
Neste contexto, ao investigar sobre a epistemologia da prática7 do professor,
Tardif (2008) ressalta que os saberes podem ser: temporais; plurais e heterogêneos
personalizados ou situados, ecléticos e pluridimensionais, oriundos de diversas
fontes, ou seja, vêm das experiências de vida familiar, escolar, cultural, da formação
inicial, dos programas curriculares, da troca entre pares, ou seja, das experiências
que balizam a trajetória de vida e profissional do professor.
Os Saberes da Formação Profissional (Temporais) referem-se aos saberes da
formação profissional, os conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e
métodos de ensino (saber-fazer), legitimados cientificamente e igualmente
transmitidos aos professores ao longo do seu processo de formação. Trata-se de
“concepções produzidas por reflexões sobre a prática educativa, reflexões racionais
7

Chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo conjunto dos saberes utilizados
realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas
tarefas. (TARDIF, 2008, p. 255)
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e normativas que conduzem a sistemas, mais ou menos coerentes, de
representações e de orientações da atividade educativa” (TARDIF, LESSARTD e
LAHAYE, 2001, p. 219). São temporais porque estão inscritos na dimensão de uma
carreira, na qual estão implicados os processos identitários, de socialização e
profissional, os acontecimentos e as transformações.
Os Saberes Disciplinares são reconhecidos e identificados como pertencentes
aos diferentes campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, ciências
humanas, ciências biológicas, etc.). Esses saberes, produzidos e acumulados pela
sociedade ao longo da história da humanidade, são administrados pela comunidade
científica, e o acesso a eles deve ser possibilitado por meio das instituições
educacionais. Estes saberes não são produzidos pelo docente, mas este retira daí o
saber necessário ao ensino.
Os conhecimentos relacionados à forma como as instituições educacionais
fazem a gestão dos conhecimentos socialmente produzidos e que devem ser
transmitidos aos estudantes (saberes disciplinares), constituem-se como os Saberes
Curriculares. Apresentam-se, concretamente, sob a forma de programas escolares
(objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender e aplicar.
Já os Saberes Experienciais resultam do próprio exercício da atividade
profissional dos professores. Esses saberes são produzidos pelos docentes por
meio da vivência de situações específicas relacionadas ao espaço da escola e às
relações estabelecidas com alunos e colegas de profissão. Nesse sentido, “[...]
incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de
habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (TARDIF et al., 2001, p. 228), não se
encontram sistematizados no quadro de doutrinas ou teorias. Estes saberes formam
um conjunto de “representações a partir das quais o(a)s professor(a)s interpretam,
compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas
dimensões. Eles constituem a cultura docente em ação”. (p. 228)
Depreendo, enfim, que os saberes os quais sustentam a prática docente
devem atender aos pressupostos de visão do quase todo, de dialogicidade, de
criticidade, demandam estudo, reflexão, discussão e ousadia, o que requer do
professor se desinstalar de seus paradigmas conservadores, na busca de um fazer
educativo transformador.

58

Cabe lembrar que, além dos saberes descritos, os elementos constitutivos do
contexto escolar e as interações pessoais são fundamentais na edificação e na
mobilização desses diferentes saberes, provenientes de fontes diversas, o que na
interpretação de Tardif (2002) se constitui como um amálgama de diferentes
saberes, provenientes de fontes diversas, que são construídos, relacionados e
mobilizados pelos professores de acordo com as exigências de sua atividade
profissional.
Podemos imaginar que os diferentes saberes são como os novelos de cores
distintas no atelier, instrumentos essenciais para as professoras/artesãs, recursos
concretos integrados ao processo de trabalho, a tessitura. Neste sentido, tornam-se
fundamentais na sua formação inicial ou contínua, possibilitando, no seu dia a dia,
na sua vivência profissional, articular e construir diferentes conhecimentos em
respostas aos desafios que surgem em sua prática docente, organizando as
condições desejantes de aprendizagem para os seus alunos e para o desejo dele
mesmo.
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3 AGULHAS QUE ABREM CADEADOS, LINHAS QUE PERCORREM
CORREDORES: CAMINHOS TRILHADOS

Teço como quem tece um tapete,
Unindo cada imagem dos sonhos que tenho;
E ainda os enfeites com alguns penduricalhos.
(Para que sejam versos melhores, me empenho.)
Pinto-os com cores de diversos matizes,
Para que aos olhos cheguem sempre com graça
E venham a ser, assim, como cicatrizes,
Marcas indeléveis nesse tempo que passa.
[...] Quero sentir de novo o que senti um dia
E poder desfrutar novamente esse gozo,
A lembrança feliz de momentos diversos;
Retalhos de sonho, vivência, fantasia.
Frederico Salvo (2011)
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3.1 DESFIANDO FIOS E LINHAS: PERCORRENDO AS VEREDAS

A epígrafe de Frederico Salvo (2011), que tece o fio inicial deste capítulo, vai
delinear metaforicamente os riscos, as cores de diversos matizes, e instrumentos
utilizados nesta tessitura, ponto por ponto. Neste contexto, com o designer do tapete
“[...] feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só” (LISPECTOR,
1999, p. 12), enredo-me a organizar esta teia com as escolhas dos fios para dar uma
unidade ao que penso, articulo, pratico, faço. Os riscos desenhados nesta fase são
aqueles que traçam as veredas, podendo ser desfiados para formar outras tramas,
outras teias. Assim, desenho a metodologia da pesquisa, o método, abrindo as
sendas para a escuta do objeto investigado.
Do ponto central, esboço os riscos e vou tramando os fios acrescidos pelo
bordado que, inserido a esta peça, deu ao traçado do tapete outras nuances à
medida que a experiência era ressignificada, conhecimentos eram acrescentados,
no movimento de idas e vindas do traçado que me possibilitou reinventar,
concatenar

noções,

ideias,

aproximar-me

de

autores,

como

já

afirmado

anteriormente, que me instigaram a buscar, conhecer e aprofundar conhecimentos
sobre a docência, articulando a teoria à prática.
A pesquisa trilhou o risco da abordagem qualitativa, uma vez que prioriza a
qualidade dos elementos encontrados durante a coleta de dados e não a quantidade
em si. Nesse sentido, justifica-se pelos encaminhamentos dados para esse estudo,
que parte do entendimento que as professoras têm sobre o trabalho que realizam,
suas vivências, seu processo formativo, atitudes e afetos frente à docência,
perpassada por aspectos objetivos e subjetivos, aproximação da realidade
experienciada, o que possibilita o fazer docente no contexto da educação prisional.
Segundo Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa caracteriza-se por
apresentar a fonte direta dos dados, tendo como principal agente o pesquisador, o
ambiente natural, interessando-se mais pelo processo do que pelo produto e, acima
de tudo, por tentar compreender o significado e o significante que as participantes
atribuem às suas experiências, ao tempo, em que possibilitam a subjetividade do
investigador na procura do conhecimento, permitindo que exista uma maior
diversificação nos procedimentos metodológicos utilizados na investigação.
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Além disso, para Biasoli-Alves (1998), a pesquisa qualitativa busca alcançar a
percepção

do

homem

e

da

mulher

como

sujeitos

sociais

e

históricos

contextualizados numa sociedade a qual atribui valores e intenções aos atos dos
sujeitos. Portanto, trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes e opiniões,
aprofunda-se nos fenômenos, fatos e processos, e transpõe o observável ao
estabelecer inferências ao dito e ao não dito.
Tal opção metodológica contribui cientificamente, ao considerar os aspectos
contextuais, sua origem e justificativa de existência, bem como toda complexidade
que é inerente ao estudo no campo da docência, haja vista ser essa uma atividade
realizada com e por seres humanos, através de suas inter-relações, aspirações e
busca de construção do conhecimento, de valores e atitudes. Bogdan e Biklen
(1994, p. 47-48) discorrem:

[...] na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente
natural, constituindo o investigador o instrumento principal. […] Os
investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se
preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser
melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente
habitual de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto
da história das instituições a que pertencem. [...] O significado é de
importância vital na abordagem qualitativa. Os investigadores que
fazem uso deste tipo de abordagem estão interessados no modo
como diferentes pessoas dão sentidos às suas vidas. Por outras
palavras, os investigadores qualitativos preocupam-se com aquilo
que se designa por perspectivas participantes.

As pesquisas que tratam das relações humanas e que se inserem no contexto
da educação trabalham com informações complexas, e as propostas qualitativas são
muito mais flexíveis, podendo favorecer a análise e conclusões, pois “[...] a
investigação educacional qualitativa trata de ouvir o que o professor tem para dizer,
e respeitar e tratar rigorosamente os dados que o professor introduz nas narrativas”
(NÓVOA, 1992, p. 71), posto que essa abordagem oportunizará ao docente refletir
sobre sua prática, objetivo, metodologias, relações estabelecidas e saberes
adquiridos ao longo da sua trajetória e que vão constituindo a sua identidade pessoal
e profissional.

Ao pensar nesta perspectiva da pesquisa, uma gama de ideias ia sendo
tecida e incorporada ao “tapete”; e a cada ponto, cor, retalho, bordado, acrescento
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conhecimentos, a partir de diversos estudos, diferentes pesquisas e autores os quais
visitava com o olhar atento e reflexivo para, enfim, explorar caminhos e modos
próprios da tessitura, seu cenário/atelier, suas “tecelãs” – professoras narradoras,
para dialogarem por meio das narrativas, sobre sua formação, seus saberes, suas
práticas pedagógicas, seus “modos de ensinar” que demarcam as representações
sociais do SER PROFESSORA em uma escola prisional.
As linhas e os fios das representações sociais definem o traçado teóricometodológico, na medida em que esta modalidade de conhecimento, cuja finalidade
é a comunicação e a construção de uma realidade comum, um saber prático que
envolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais, fundamenta a interlocução que
estabeleço com as professoras e com outros teóricos do campo da educação ao
longo da pesquisa.
Nessa perspectiva, Nascimento (2009, p. 30), afirma que:
[...] ao se pensar nas representações sociais como um processo de
apropriação do objeto, que advém de um fenômeno social, pensa-se
também que esse objeto deve ser um elemento do campo relacional
de um grupo. Implica dizer que não existe representação sem existir
a relação entre o sujeito e o objeto.

Considerando que o objeto deste estudo faz parte de um determinado grupo
social, essa opção teórico-metodológica subsidiou as dimensões desta pesquisa, as
quais se conectam entre si: a formação docente, os saberes e as práticas
pedagógicas partilhadas pelos sujeitos num determinado grupo social, no caso deste
estudo, as professoras da Educação Básica, na modalidade de Jovens e Adultos –
EJA, de um Colégio Estadual, situado em uma penitenciária na cidade de Salvador –
Bahia. Conforme gráfico a seguir:
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Gráfico 01– Dimensões das Representações Sociais

R REPRESENTAÇÕES
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Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa.

As dimensões correspondem, conjuntamente, a uma representação imagética
das questões básicas a serem analisadas nesta pesquisa: como fenômeno
cognitivo, social e afetivo das representações sociais, as quais constituem uma rede
de sentidos da vida mental individual e social dos sujeitos que as constroem. Assim,
elas configuram-se como produto e processo que me propus a analisar
concomitantemente, na perspectiva de atender aos requisitos necessários para
realização de uma pesquisa neste campo de conhecimento.
Na visão de Sá (1998), uma pesquisa com base na Teoria das
Representações Sociais precisa preocupar-se com a delimitação e enunciação do
objeto da representação; decidir sobre os sujeitos e pensar o quanto do contexto
sociocultural será levado em consideração, uma vez que seus fenômenos, por
serem de “natureza difusos, fugidios, multifacetados, em constante movimento e
presentes em inúmeras instâncias da interação social” (p. 21), demandam um maior
rigor à pesquisa, tornando-a assim científica para que possa ser validada.
Jodelet (2005) afirma que a experiência é social e socialmente construída, já
que favorece uma experimentação que contribui para a construção da realidade
segundo categoria ou formas socialmente construídas. Para a autora, o “vivido”
remete o sujeito a um estado de experiência afetiva que pode ser individual ou pode
corresponder a uma fusão desse individual com o social.
Dessa forma, as representações sociais são construções mentais elaboradas
coletivamente pelos sujeitos a partir de seus referenciais culturais, que atribuem
significações particulares aos objetos sociais, as quais orientam as ações e práticas
individuais e sociais. Constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos
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que interferem na eficácia do processo educativo, “por suas relações com a
linguagem, a ideologia e o imaginário social e, principalmente, o seu papel na
orientação de condutas e das práticas sociais” (ALVES-MAZZOTTI, 2009, p. 60).
Através do estudo das práticas pedagógicas docentes em um ambiente
prisional, poderá ser revelado um olhar mais expressivo sobre a dinâmica do espaço
escolar na contemporaneidade, “o ser e o fazer” da profissão, principalmente no que
diz respeito à diversidade do contexto.
Ao convidar o estudo de caso como recurso metodológico, busco dialogar
com as representações sociais, investigando fenômenos contemporâneos inseridos
em algum contexto da vida real; tendo como suporte o viés qualitativo, a partir de
Ludke e André (1989, p. 14), que:

[...] tem o ambiente natural como seu principal instrumento; supõe o
contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação que está
sendo investigada; os dados da realidade são predominantemente
descritivos, e aspectos supostamente banais em termos de status de
dados são significativos.

É nessa direção que busco escutar, compreender, problematizar os discursos
trazidos pelas professoras, que cotidianamente vivenciam o cárcere, uma vez que,
por meio das suas narrativas, conhecemos as práticas pedagógicas desenvolvidas
no ambiente prisional. As histórias de formação e os saberes da docência
entrelaçam-se nesse bojo através dos sentidos inerentes dos discursos, quer de
forma explícita e/ou implícita, proporcionados pela linguagem, os quais se
(des)velam numa tessitura e urdidura que imbricam as suas crenças, valores sobre o
mundo, a sociedade, a educação, enfim, sobre si e sobre o outro e o contexto social.
Assim posto, Ornellas (2007, p. 173) ressalta que:

A escuta da fala do outro é na verdade um diálogo dentro de nós
mesmos com as muitas falas que nos constituíram e nos constituem.
Escutar e falar fazem parte do processo educativo, porém este
binômio na escola parece ter pesos diferentes entre os atores.

De acordo com Ornellas (2005), os pesquisadores do campo das
representações sociais coadunam com a ideia de que a representação social de um
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sujeito ou do social pode ser apreendida a partir do discurso e das ações dos
sujeitos nos seus espaços de convivência.
Dessa forma é preciso, pois, escutar e observar o ambiente do cárcere a ser
investigado, pois é nesse lugar que ocorre a escuta da relação dos sujeitos que
vivenciam este espaço como um campo de mediação entre os sujeitos, que
possibilitará o processo de análise das concepções explicitadas ou não, através das
narrativas de formação dos saberes e das práticas docentes.
A prática pedagógica no cárcere pode ser um espaço de mediação de
saberes e troca de sentidos, que perpassa pela singularidade dos que vivenciam o
ambiente prisional, pois, ao interagirem, mobilizam saberes e conhecimentos a
serem partilhados e elaborados a partir de suas percepções e das exigências que as
situações educativas impõem. Nesse sentido, reafirmo que este estudo consolida-se
na tentativa de analisar as representações sociais da formação, dos saberes e
práticas pedagógicas de professoras que atuam em uma escola prisional.
Como já afirmei nesta tessitura, o estudo de caso entrelaça os fios com as
representações sociais em um diálogo fecundo para entender “os fenômenos sociais
complexos” (YIN, 2009), por tal abordagem permitir a utilização de instrumentos
diversificados que possibilitem responder às questões norteadoras de uma pesquisa,
para uma melhor apreensão do objeto a ser investigado, uma vez que

[...] permite que os investigadores retenham as características
holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os ciclos
individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os
processos organizacionais e administrativos, [...] o desempenho
escolar [...] (YIN, 2009, p. 24).

Entendo assim que, nesta pesquisa, o estudo de caso permitirá que as
experiências e as narrativas orais das professoras inseridas no cotidiano do cárcere
possam abordar contextos de formação, seus saberes e práticas docentes,
endossando impressões e afetos. Ainda segundo Yin (2009, p.28), o estudo de caso
é caracterizado como um estudo empírico que investiga “[...] um fenômeno atual
dentro do contexto da realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto
não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência”.
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Tal abordagem se adéqua a uma proposta investigativa que tem como foco
principal a subjetividade expressa nas relações e interações ocorridas, de forma a
desvendar alguns problemas no campo investigado; quando “as circunstâncias são
complexas e podem mudar, quando as condições que dizem respeito não foram
encontradas antes, quando as situações são altamente politizadas e onde existem
muitos interessados” (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007, p. 195).
Nessa perspectiva, o estudo de caso enquadra-se nesse percurso
metodológico, porque o fenômeno estudado faz um recorte de uma questão social
complexa,

contextualiza

um

dado

momento

histórico

e

inscreve-se

nas

características supracitadas.
Sendo assim, o percurso trilhado permitirá compreendermos a formação, os
saberes e as práticas pedagógicas das professoras em uma escola prisional, seus
enigmas, suas angústias, suas limitações e afetos ambivalentes (des)velados, frente
a um contexto diverso, em que as diferenças deixam as suas marcas, o que me
impulsiona a novas reflexões para aguçar o debate em torno dos fios que demarcam
o lugar e posição do SER PROFESSORA no cárcere.

3.2 O ATELIER: LÓCUS DA PESQUISA

O campo empírico desta investigação está situado em Salvador-Bahia, cidade
cercada de belezas naturais, caracterizada por sua cultura singular, que, com seus
2.902.927 habitantes (IBGE, 2013), mistura raças, credos e cores por meio de
manifestações diversas. É em meio à paisagem da Baía de Todos-os-Santos, com
uma diversidade cultural marcada pelos saberes, fazeres e dizeres de um povo, que
compõe o tapete, traçado por diferentes cores, textos, discursos e desigualdades de
diversas ordens, que se insere o bairro da Mata Escura, situado a pouco mais de 13
quilômetros do centro da cidade.
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Mapa 01 – Localização da Cidade de Salvador e do bairro da Mata Escura

Fonte: www.Wikipédia.com.br

Fonte: Jornal A Tarde, 10 jun. 2008.

A princípio, a densa Mata Atlântica presente na região, circundava uma antiga
fazenda e terreiros oriundos de quilombos que, com o passar do tempo, foram
abrindo espaços para a composição do bairro que se edificava, fincando as suas
raízes sob a forte influência social dos terreiros de candomblé8. Sem nenhuma
estrutura de saneamento básico, os moradores, na época, recorriam às fontes de
água e rios que cortavam toda região, e a ausência de energia elétrica à noite abria
espaço para a iluminação por meio de lampiões, fato que remonta à origem do nome
Mata Escura, uma “floresta negra e sem luz”9, local onde as pessoas adentravam no
extenso matagal.

8

O Terreiro Bate Folha, o mais antigo da região, foi fundado em 1916, e recebeu este nome por
possuir espécies nativas e africanas utilizadas nos rituais do culto de Candomblé. Tombado como
Patrimônio da cultura afro brasileira em 2003, pelo Iphan. Com o nome inicial africano Manzo Bandu
Kuen Kué é de nação angolana, sendo representado juridicamente pela Sociedade Beneficente Santa
Bárbara, este nome porque o terreiro é de Iansã, Santa Bárbara no sincretismo religioso.
Fonte: AURELIANO, Rodrigo Souza. Quilombos Urbanos: Identidade Territorial no Bairro da Mata
Escura na Cidade de Salvador Bahia. Disponível em:
<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/viewFile/45/39>. Acesso em: 26 set. 2014.
9

A origem do nome do bairro Mata Escura, formado por descendentes negros, reporta no passado a
uma floresta negra e sem luz, que foi palco dos escravos africanos que se escondiam nos quilombos
criados dentro da “mata escura”.
Fonte: AMADO, Diana. Desenvolvimento Social na Mata Escura: uma abordagem a partir do
LTECS. Disponível em: <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/viewFile/45/39>. Acesso
em 26 set. 2014.
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No decorrer dos anos, o crescimento desordenado foi dando ares gigantescos
a Mata Escura, transformando-a em um grande aglomerado residencial de baixa
renda, ocupando as meias encostas da periferia de Salvador, sem que nenhuma
estrutura fosse criada para acompanhá-lo, o que interfere nas condições de vida dos
moradores.
E é no cenário deste bairro, onde a violência urbana se instalou, circundada
por cerca, muros e densa mata, que foi construída, na década de 50, a Penitenciária
Lemos Brito, presídio de segurança máxima, o maior do Estado, onde os presos
sentenciados cumprem penas privativas em liberdade condicional e em regime
fechado, que passou a abrigar, anos depois, nas terras remanescentes da Mata
Atlântica, o maior Complexo Penitenciário do Estado Bahia.
A seguir, na fotografia 01, podemos observar a estrutura de entrada/acesso
do Complexo Penitenciário da cidade do Salvador/BA.

Fotografia 01 – Entrada do Complexo Penitenciário Lemos Brito

Fotógrafa: Carla Almeida (2013).

É neste cenário, por trás dos muros e corredores, permeado de dores, afetos,
revoltas, (des)encantos e (des)crenças, que se localiza o atelier no qual a tessitura
se produz, os instrumentos e as tecelãs/ professoras se encontram. A Escola
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Estadual, lócus desta pesquisa, está situada no interior do Complexo Penitenciário
do Estado da Bahia, administrado pela SEAP – Secretaria de Administração
Penitenciária – (constituído por várias unidades prisionais dentro do seu espaço). A
escola está vinculada à rede estadual de ensino do Estado da Bahia e foi criada
através da Portaria nº 671/1991, com a oferta inicial do ensino de 1º grau (na
época), tendo a sua operacionalização consolidada através do Termo de Convênio e
Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria da Educação e a Secretaria da
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, atendendo inicialmente os internos da
Unidade Prisional Lemos Brito em uma sala com duas turmas.
Atualmente, a Unidade Escolar está vinculada à Secretaria da Educação e à
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, com a oferta de
Ensino Fundamental e Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos
integrada ao Ensino Profissional, nos três turnos, atendendo alunos privados de
liberdade em todas as Unidades Prisionais integradas ao Complexo Penitenciário,
conforme figura a seguir:

Figura 01– Unidades Prisionais do Complexo Lemos Brito, atendidas pela educação
escolar.
Colônia Lafayete Coutinho
abriga os internos em regime
semiaberto.

Cadeia Pública de Salvador
abriga réus provisórios.

Penitenciária Lemos Brito (PLB)
custodia presos condenados, em
cumprimento às penas privativas
de liberdade condicional, em
regime fechado e com segurança
máxima.

Presídio Salvador
custodia presos provisórios
no aguardo de julgamento.

Casa do Albergado/ Egressos
abriga
condenados
ao
cumprimento de pena, em
regime aberto e da pena de
limitação de fim de semana.

Hospital de Custódia e Tratamento
recebe em regime fechado e com
segurança máxima, os internos
suspeitos ou comprovadamente
doentes mentais, de desenvolvimento
mental incompleto ou retardo.

Fonte: Produzido pela autora (2014).

Conjunto Penal Feminino
custodia presas provisórias e
condenadas, em regime fechado
e com segurança máxima.
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Quem passa por fora do Complexo Penitenciário não tem a dimensão do
aglomerado de instituições (unidades prisionais) que estão inseridas nesse
ambiente; uma vez que grande parte da população apenas tem conhecimento da
Penitenciária como o único espaço de encarceramento. Do portão principal do
Complexo à sede da escola inserida nesse ambiente, caminha-se em torno de um
quilômetro.
As salas de aula da instituição estão localizadas na área interna das unidades
da Penitenciária (duas a três salas por módulo), em um pátio onde os internos que
não estão matriculados na escola ficam dispersos, realizando diversas atividades.
Para ter acesso às salas de aula, é necessário passar por um extenso corredor com
vários portões e grades; uma área de Base onde ficam em média quatro agentes
carcerários, que recolhem o documento de identificação interna dos professores e
verificam se eles estão portando algum instrumento ou material que não possa ser
utilizado no ambiente das salas de aula, que se constituem em celas adaptadas com
carteiras, quadro-branco, carteira para o professor, um aparelho de TV e um
videocassete com alguns DVD, utilizados pelos professores durante as aulas.
A instituição atende atualmente 981 alunos cadastrados no Sistema de
Gestão da Educação (SGE) e matriculados no Ensino Fundamental e Ensino Médio
– EJA. Vale ressaltar que muitos alunos, por não possuírem a documentação
necessária para o cadastro, ficam impossibilitados de frequentar a escola, o que
pode ser registrado como uma atitude burocrática que atrela o desejo possível de
aprender a um documento.
A partir da imagem 3 apresentada abaixo, podemos visualizar a estrutura e
organização do pátio interno, no qual em meio às celas estão dispostas as salas de
aula.
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Fotografia 02 – Pátio Interno do Módulo II onde se inserem as salas de aula

Fotógrafa: Carla Almeida (2013).

A desorganização do ambiente no qual se inserem as salas de aula,
contrapõe-se com o espaço sede da escola que é organizado por setores que estão
sempre limpos e muito bem organizados, possibilitando um clima favorável e
acolhedor para a realização das atividades docentes desenvolvidas pelos
professores, a exemplo das reuniões gerais e de planejamento.
A escola também dispõe de uma biblioteca (utilizada apenas pelos
professores para pesquisa, consulta e empréstimo para as aulas); um laboratório de
informática (ainda não utilizado pelos alunos); uma cantina com fogão, geladeira e
despensa, na qual é produzida a merenda escolar; um almoxarifado; um depósito;
um arquivo; uma sala da direção; uma sala da vice-direção, que dá acesso à sala de
professores, espaço em que estes permanecem nos intervalos; uma secretaria;
banheiro feminino e masculino para os professores. De acordo com informações
fornecidas pela secretaria da Escola, seu corpo de profissionais conta com 44
professores efetivos, 04 em Regime de Direito Administrativo – REDA, 02 estagiários
e 11 funcionários terceirizados que atuam na secretaria, copa e cozinha, e serviços
diversos.
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Fotografia 03 – Biblioteca

Fonte: acervo da escola.

Fotografia 05 – Sala de Professores

Fonte: acervo da escola.

Fotografia 04 – Sala da Direção da escola

Fonte: acervo da escola.

Fotografia 06 – Secretaria

Fonte: acervo da escola.

Fotografia 07 – Laboratório de Informática

Fonte: acervo da escola.

73

As instalações físicas da sede administrativa pedagógica da unidade escolar,
assim como o mobiliário, apresentam bom estado de conservação. Em relação aos
recursos materiais, existem três aparelhos de TV e quatro de DVD, dois vídeos
cassetes, além de três retroprojetores, duas máquinas de fotocópia, computadores e
impressoras na secretaria, sala de professores e salas da direção.
Com o propósito de evitar o recurso abusivo às sondagens e aos inquéritos
(QUIVY; CAMPENHOUDT, 2003), a partir da autorização do acesso a documentos
institucionais, foi incluído no processo de investigação o Projeto Político Pedagógico
(PPP), com o interesse unicamente de se ter uma visão de conjunto. Assim, de
acordo com esse documento, a Unidade escolar busca integrar os princípios
propostos pela educação estadual, voltados à modalidade EJA e à condição da
escola de se voltar ao atendimento de pessoas privadas de liberdade.
O documento contempla ainda a intencionalidade de educação para formação
do sujeito perante a sociedade e considera como valores principais: participação e
trabalho em grupo; respeito, valorização do aluno, criatividade, responsabilidade e
solidariedade, possibilitando ao sujeito o direito ao conhecimento sistematizado
relacionado aos saberes socialmente produzidos pela humanidade, voltados
também para o trabalho, por meio de uma proposta curricular interdisciplinar e
globalizada, capaz de desvelar as contradições presentes na realidade social.

3.3 AS TECELÃS DA PESQUISA
O tapete vai sendo tecido e estendido pelos corredores, dando passagem às
oito professoras tecelãs10, que nesta tessitura vão bordando os seus saberes, a sua
formação e suas práticas docentes. Considero estas professoras como narradoras
tecelãs de suas histórias profissionais, uma vez que, ao falarem, elas ancoram
sentidos no que narram; na forma como elaboraram os acontecimentos que
compõem aspectos das suas respectivas histórias, seus saberes e suas práticas
profissionais docentes entre muros, grades e portas de aço.

10

O Termo professoras tecelãs é utilizado nesta tese fazendo uma alusão à metáfora da tessitura na
tentativa de não tornar enfadonha as possíveis repetições da presença desses sujeitos ao longo do
texto.
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A solicitação para realização da pesquisa foi efetivada inicialmente pela
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP/BA, seguida da
autorização da direção da penitenciária Lemos Brito e, por fim, da direção da escola,
lócus da pesquisa (Apêndices A, B, C). Após estas autorizações e aprovação do
projeto, referendado pelo comitê de Ética, a diretora da escola viabilizou a minha
inserção na instituição, apresentando-me às professoras, algumas já conhecidas, e
demais funcionários da instituição.
Para este estudo, selecionei oito professoras com formação docente
diferenciada, o que decorreu de pressupor que esta seria uma amostragem
suficiente para alcançar o objetivo dessa pesquisa, na perspectiva de que a riqueza,
extensão e profundidade dos relatos/narrativas garantirão que os objetivos
propostos sejam alcançados. Segundo Minayo (2000, p. 43) “A amostragem boa é
aquela que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas
múltiplas dimensões”. Dessen e Silva (2009) complementam afirmando que a
preocupação da abordagem qualitativa não é abarcar um grande contingente de
pessoas e que, geralmente, a amostra envolve um pequeno número de participantes
denominado de subpopulação.
Nessa perspectiva elenquei, como critérios de inclusão, que as professoras
pertencessem ao quadro efetivo da Secretaria de Educação, com tempo de
experiência no exercício da profissão, incluindo a experiência de pelo menos dois
anos no exercício da docência no cárcere. Cabe salientar que a seleção dos sujeitos
professoras decorreu inicialmente do desejo da pesquisadora em entrevistar apenas
mulheres, em segundo plano, em razão do corpo docente da escola ser
majoritariamente feminino, tendo apenas oito professores do sexo masculino, no
total de 44 docentes.
As professoras que participaram da pesquisa tiveram sua identidade
preservada, o que foi por mim assegurada, pela responsabilidade e compromisso
ético de resguardar seus nomes e de utilizar os depoimentos somente para fins
acadêmicos. Por isso, ao me referir a elas, utilizo a terminologia Sujeito A e assim
sucessivamente, seguindo o critério de realização das entrevistas individuais, que é
apenas para o meu conhecimento como pesquisadora, identificadas conforme a
indicação do quadro 3, a seguir, onde também apresento as características dos
sujeitos: idade, formação, tempo de docência e de experiência docente no cárcere,
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assim como o seguimento da EJA e a(s) respectiva(s) disciplina(s) lecionada(s)
pelas professoras.
Quadro 03 – Perfil Biográfico das Professoras

PROFESSORAS

Sujeito A

DISCIPLINA(S) /

ESCOLARIDADE

SUJEITOS /
IDADE

46

GRADUAÇÃO

Administração

POS GRADUAÇÃO

Recursos Humanos /
Mestrado Educação
(em curso)

Sujeito B

42

Letras e Direito

Sujeito C

49

Magistério

Sujeito D

51

Ciências
Biológicas

53

Sociologia

Sujeito F

46

Nutrição e
Biologia

Sujeito G

48

Pedagogia

Sujeito H

46

Pedagogia

Sujeito E

Não informou

TEMPO DOCÊNCIA
(ANOS)

DOCÊNCIA NO

TEMPO FORMATIVO (TF)

CÁRCERE (ANOS)

QUE ATUA

Matemática /
14 anos

03 anos

20 anos

06 anos

Tempo Formativo II e III
Língua Portuguesa /
Tempo Formativo II

Não possui

Não informou

Recursos

18 anos

04 anos

Todas / Tempo Formativo I

17 anos

06 anos

Língua Estrangeira /
Tempo Formativo II e III

17 anos

03 anos

Sociologia/
Atuando atualmente
como diretora

16 anos

03 anos

Ciências /
Tempo Formativo II

18 anos

11 anos

Todas / Tempo
Formativo I

22 anos

13 anos

Todas / Tempo
Formativo I

Humanos
Educação
Inclusiva
Coordenação
Pedagógica
Educação
Infantil
e Literatura para
crianças e jovens

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Conforme apresentado no quadro 3, das oito professoras que aceitaram
colaborar com a pesquisa, sete possuem nível superior, e uma tem apenas o
magistério. Cabe salientar que predominam as licenciaturas, como também a
formação continuada em nível de especialização lato sensu, e uma delas encontrase cursando o mestrado na área de educação. É importante destacar que entre as
participantes há uma ex-professora cuja formação é bacharelado e licenciatura em
Sociologia – e é a atual diretora da escola prisional, cujas contribuições foram
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significativas, haja vista poder falar da sua experiência anterior como professora
nesse espaço e atualmente como diretora, ou seja, um olhar individual e coletivo.
Ainda de acordo com o quadro 03, a faixa etária das professoras varia entre 42 e 53
anos, sendo que uma das mais novas destaca-se pelo tempo de atuação docente,
em âmbito geral, que varia entre quatorze e vinte e dois anos; de onde pude inferir
que todas têm uma longa trajetória na docência, entretanto não equivale ao tempo
de experiência na docência no espaço prisional que varia entre três e treze anos.
Quanto às disciplinas que ministram, percebo a predominância no Tempo
Formativo II, que contempla disciplinas específicas, pois corresponde às séries finais
do Ensino Fundamental, sendo que as demais atuam em todas as disciplinas do
Tempo Formativo I, cujo trabalho docente abarca as séries iniciais da mesma etapa
da educação básica. Foi observado também que apenas duas professoras atuam no
Tempo Formativo III, equivalente ao Ensino Médio, haja vista o número inexpressivo
de alunos nesta modalidade de ensino no ambiente prisional.

3.4 LINHAS...RETALHOS...AGULHAS: OS INSTRUMENTOS DA TESSITURA
Agulhas e linhas vão costurando o trabalho de campo como um “[...] recorte
espacial que corresponde à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico
correspondente ao objeto de investigação” (MINAYO, 2000, p.105). Para essa dupla
inserção empírico/teórica, é necessário colher informações a partir de alguns
procedimentos. Desta forma, as técnicas de coleta de dados utilizadas para a
realização dessa pesquisa são: análise e investigações em literatura pertinente,
observação em campo que se realiza por meio do contato “[...] do pesquisador com
o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais
e dos eventos em seus próprios contextos, o que transmitem, o que há de mais
imponderável e evasivo na vida real” (p. 107), entrevistas narrativas e desenho
expressivo.
A chegada ao espaço prisional sob os olhares interrogativos e de intimidação,
por vezes tentaram me desestabilizar, ao mirarem em minha direção como se
fossem fuzis. Ali estava presente uma realidade em que as linhas se entrecruzam
entre o “visto” e o “lido”, o visível e o enunciável. Um espaço de pesquisa com linhas
resistentes e contraditarias, de regras rígidas e verticalizadas, mas que “permitiriam
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desenvolver a habilidade de escuta e de observação apurada às entrelinhas”
(ONOFRE, 2007, p. 25), o que me possibilita adentrar “[...] a esfera do desejo, das
emoções, das frustrações do sujeito, de suas representações, dos questionamentos
de sua identidade” (GHEDIN; FRANCO, 2008, p. 61), a partir de um olhar atento
sobre o inusitado cotidiano.
Para além da observação, busco conhecer com mais clareza o mundo da
linguagem

das

professoras/tecelãs,

suas

representações,

autoexpressões,

ideologias subjacentes, marcas discursivas, discursos velados, apelos, os diferentes
efeitos de sentidos, as relações de poder imbricadas. Para tanto utilizo a narrativa,
posto que, como sujeitos, dotados de afetos e contradições, permitem nos enredar e
nos impregnar de suas narrativas, ouvindo-as como legítimas narradoras que são ao
contarem as suas histórias de formação e do saber fazer no contexto prisional.
Souza (2006, p. 393) corrobora com esta ideia quando ressalta que seja
através da escrita ou da oralidade, a narrativa possibilita partilhar modos de dizer de
si, situações, experiências, acontecimentos da vida, ao destacar percursos,
trajetórias e transformações da nossa história. E prossegue enfatizando que

[...] permite ao sujeito compreender, em medidas e formas diferentes, o
processo formativo e os conhecimentos que estão implicados nas suas
experiências ao longo da vida porque o coloca em ‘transações’ consigo
próprio, com outros humanos e com o meio natural.

A narrativa nos possibilita perceber indicações sobre a realidade social e a
subjetividade dos envolvidos em uma rede de ideologias, significados e significantes,
convicções, recordações. Neste contexto, Bogdan e Biklen (1994, p. 134) enfatizam
que "[...] a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do
próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia
sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo".
Vale ressaltar que a opção pela entrevista narrativa nesta pesquisa, deve-se
ao fato de esse tipo de entrevista permitir que o interlocutor aborde questões livres,
a partir de um princípio da autopoieses11 (produzir de si mesmo), que serão
11

Autopoiesis é uma expressão que vem do grego auto "próprio" e poiesis "criação". Surgiu
inicialmente com a ciência da biologia, servindo para designar a capacidade dos seres vivos de
produzirem a si próprios. Disponível em: <www.spell.org.br/documentos/download/13101>. Acesso
em jun. 2014.
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gravadas com o intuito de obter informações sobre a formação e os saberes das
professoras envolvidas na pesquisa e sua relação com as práticas pedagógicas.
Ao considerar as narrativas como pontos de estofo12, as professoras impõem
uma nova maneira de conceber o processo de formação. Passamos do modelo de
professor-como-profissional ao de professor-como-pessoa, que constitui uma nova
forma de ver e sentir a profissão. Desse modo, ao utilizar as narrativas no contexto
da docência, evidencio as experiências vividas por seus sujeitos, uma maneira
natural de organizar o seu conhecimento experiencial (JOSSO, 2004).
A reflexão crítica sobre as experiências pelas quais passamos, promove a
transformação das nossas vidas; além disso, permite estabelecermos relações com
formas de organização da escola, da cultura e das atividades docentes, posto que a
prática pedagógica deve ancorar-se no saber e no fazer docente, “[...] superando a
fragmentação teoria-prática, centrando-se numa perspectiva reflexiva do fazer
docente e num investimento nas dimensões pessoal e profissional do processo de
formação” (SOUZA, 2006, p. 157).
A narrativa é uma maneira de produzir conhecimento individual e social; e
nesse sentido deve provocar, promover a reflexão do sujeito sobre seus próprios
percursos e experiências, o que possibilita bordar sobre seu próprio ser e fazer. Tal
aspecto demonstra a desafio de se arvorar num processo formativo que toma essas
referências como fundamento, sendo este um desafio necessário a quem se propõe
a fazer pesquisa e trabalhar com formação.
Dessa forma, a entrevista narrativa (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2012, p. 91)
individual, “[...] considerada uma forma de entrevista não estruturada”, proporciona
aos sujeitos, sem a interrupção imediata do pesquisador/entrevistador, um
movimento de livre expressão dos seus sentimentos e de sua história. Através da
narrativa, “as pessoas lembram o que aconteceu. Contar histórias implica estados
12

O ponto de estofo ou ponto de capitonê é o termo usado por Lacan para se referir ao significante
que para o incessante movimento metonímico. Ponto de estofo que possa manifestar uma
consistência do discurso estabelecido. Este ponto de estofo vai estabelecer o lugar de onde o sujeito
vai receber seu próprio discurso de forma invertida. O sujeito, portanto, recebe de volta uma
significação, com a qual poderá ordenar o trajeto de sua existência: "sou assim". Ponto de capitonê é
um termo usado para designar um ponto de costura no qual se alinhava vários pontos de um mesmo
tecido e todos estes são amarrados num mesmo ponto central, Os botões colocados nesse ponto
central como enfeite de almofadas são chamados botões de estofo, por serem estofados com tecidos.
Disponível
em:
http://www.psicanaliseebarroco.pro.br/revista/revistas/11/P_Brev11JulioEd.pdf.
Acesso em jul. 2014
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intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e
sentimentos que confrontam a vida cotidiana e normal”, o que possibilita ao sujeito
compartilhar aspectos da realidade, da sua história de vida.
Na elaboração do roteiro de entrevista narrativa, o pesquisador considera o
problema e os objetivos propostos pela pesquisa. Para realização das entrevistas, é
necessário demarcar um espaço que não sofra interrupções, para que os sujeitos se
sintam mais à vontade na hora de se expressarem, além de evitar dúvidas sobre o
sigilo do que foi abordado na entrevista. Para Ornellas (2011, p. 29) “o exercício da
entrevista exige leveza, é um exercício meticuloso, requer um tempo necessário
para que a confiança se presentifique; sabe-se o quanto a fala está ancorada na
censura, no medo, nas reticências, em lapsos, atos falhos, silêncios”, especialmente
no ambiente do cárcere, onde estes aspectos são mais evidenciados pelo próprio
contexto e conjuntura que o lugar impõe.
O desenho expressivo também foi escolhido como um dos instrumentos de
construção de dados, pelas inúmeras possibilidades expressivas que oferece, pois,
diferentemente da lógica do funcionamento racional, funciona também como uma
válvula de escape dos conteúdos represados pelo inconsciente, o indizível, por
desvelar o que está oculto, escondido na subjetividade humana.

O ver não diz respeito somente à questão física de um objeto ser
focalizado pelo olho, mas em sentido mais amplo requer uma
profundidade maior, de perceber o objeto em suas relações com o
sistema simbólico que lhe dá sentido. (ZAMBONI, 2001, p. 54)

Nesta perspectiva, considerando também que a representação social é uma
atividade simbólica, o desenho, enquanto imagem mental, constitui-se em um
suporte que expressa não apenas os aspectos originadores dos desenhos, como
também os conteúdos representativos, “o que expressa um conceito a mais,
derivado não do próprio signo, mas do conhecimento comunicacional cultural”
(BAUER; GASKELL, 2012, p. 321); o que demanda, do pesquisador, desafios que o
levem a um olhar aprofundado sobre significados e significantes imbricados nos
objetos.
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3.5 OS NOVELOS DESENROLAM OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

Imersa nos novelos e linhas, deparo-me com um extenso material, cuja riqueza
de informações coletadas renderia muitos fios para análise; uma profusão de dados
sugestivos a novos recortes, novos olhares, novas possibilidades de estudo. Mas aí
é que se encontra o grande dilema – às vezes nada fácil – para o pesquisador: como
trabalhar com tantos “fios”, sem restringir, deixar de fora nenhum deles? Uma
seleção se faz necessária, categorizando os novelos que se desenrolarão na análise
da tessitura. Para Dessen e Silva (2009, p. 48) “tanto a definição quanto o nome da
categoria

devem

ser,

preferencialmente,

baseados

na

própria

fala

dos

entrevistados”. Sendo assim, ambos são retirados dos discursos verbalizados nas
narrativas e explicitam o que está contido nas categorias-síntese, que apresentam
os dados mais representativos.
Após a aplicação dos instrumentos de coleta, realizei a degravação das
entrevistas e, de posse dos dados, investi-me na leitura do conteúdo das narrativas
acerca da formação e do saber fazer das professoras, o que me permitiu a prática
de permutas, diálogos e tensões, buscando, de forma relacional, estabelecer um
sentido neste “mosaico dos saberes”, numa rede de relações aplacadas ao
conhecimento. Em seguida, imergi-me na análise dos dados coletados para a
interpretação dos discursos, reunindo-os em categorias descritivas e analíticas,
tendo como aporte teórico a Análise do Discurso (AD) de Vertente Francesa, como
recurso utilizado para analisar o conteúdo das entrevistas narrativas. Tal processo
possibilita o mergulho nos interstícios da linguagem, da subjetividade e das
significações do sujeito que vivencia suas experiências em uma escola inserida no
ambiente prisional, para desvelar sua formação, os saberes, as práticas
pedagógicas, permitindo assim que questões subjacentes sejam levadas em
consideração.
De acordo com Pêcheux (2006, p.10), a análise do Discurso Francesa “[...] é
uma forma de problematizar as diferentes visões e leituras de mundo dos sujeitos
sociais,

articulando

linguagem

e

sociedade,

entremeadas

pelo

contexto

histórico/ideológico e pelo inconsciente”. Nesta perspectiva, o discurso é concebido
como uma prática, uma construção social e, ao ser analisado, deve-se considerar o
seu contexto. Na AD, a língua é vista como condição de possibilidade de discurso.
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Nem a língua é totalmente fechada em si mesma, nem o discurso é visto como uma
liberdade em ato. Há, sim, os condicionamentos linguísticos, as determinações
históricas. A relação é de “encobrimento” como propõe Orlandi (2007), não havendo,
portanto, uma separação entre eles havendo, portanto, uma separação entre eles –
língua e discurso –, o que possibilita a interação, sujeito-sujeito, sujeito-mundo,
mundo-sentido, sujeito-sentido.
O sujeito é singularmente e socialmente constituído, e seus discursos são
produzidos a partir de suas ideologias e posicionamentos: “Os indivíduos são
interpelados em sujeitos/falantes pelas (em sujeitos de seu discurso) formações
ideológicas que lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, 2006, p. 59).
Já Orlandi (2007, p. 30), a qual tem aqui no Brasil, especificidades com relação
à AD, afirma que os dizeres, o que é anunciado, produzem efeitos de sentidos em
condições determinadas, específicas, não sendo somente mensagens a serem
decodificadas. Os sentidos deixam vestígios, pistas que devem ser apreendidas,
analisadas e colocadas em relação com sua exterioridade, suas condições de
produção. Desta maneira, estes sentidos estão relacionados com o que é dito, com
o que não foi dito, o que ficou subentendido e com o que poderia ter sido dito e não
foi.
Assim posto, na análise do discurso devem ser considerados o interior, o
exterior, as margens. Isso contribuirá de maneira significativa no jogo entre os
significados e os significantes, no sentido de desvelar o dito e o silenciado, o
manifesto e o latente, o que se encontra oculto, velado, escondido, muitas vezes nas
linhas do não-dito, a fim de objetivar e ancorar as representações sociais das
professoras sobre os saberes e as práticas pedagógicas docentes.
Nesta perspectiva, realizo nesta pesquisa a triangulação de fontes que
possibilite fazer um aprofundamento nos estudos sobre a formação, os saberes e as
práticas pedagógicas no cárcere, já que, para Pineau (2004, p. 205), mais do que
cruzar informações de diferentes fontes, a triangulação permite ao pesquisador “[...]
se abrir para uma figura nova, uma e trina: o triângulo; usando suas diferentes
formas para apreender o relevo, as diferenças de níveis”, o que possibilita utilizar
vários pontos de vista, formas de pensar, rompendo com sentido apenas horizontal
no cruzamento de ideias.
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Com esse intento, exponho o bordado do tapete contemporâneo com seus fios
de linho, de seda, de algodão, de lã, com cores e matizes variadas, para “conhecer
esta tapeçaria, conhecer as leis e os princípios respeitantes a cada um destes tipos
de fio” (MORIN, 2001, p. 68), com as qualidades e as propriedades próprias de cada
textura, por meio das representações sociais do SER PROFESSORA, para que o
leitor perceba seus furos, lacunas e sua beleza manifesta, evidenciados nos
discursos e narrativas dos sujeitos que vivenciam os entremuros do cárcere.
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4 COREOGRAFIA DOS RETALHOS: DISPONDO CONCEITO, IMAGENS E
SENTIDOS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

A representação social é um conhecimento do senso comum e é
formada em razão do cotidiano do sujeito. É uma abordagem que se
encontra hoje no centro de um debate interdisciplinar, na medida em
que se tenta nomear, fazer relações entre as construções simbólicas
com a realidade social e dirige seu olhar epistêmico para entender
como esta realidade constrói a leitura dos símbolos presentes no
nosso cotidiano. (ORNELLAS, 2007, p.168)
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4.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: TECENDO O CONCEITO
As linhas que transversalizam esta tessitura perpassam por contribuições
teóricas importantes para dar legitimidade à teoria das representações sociais, dada
a proximidade desta com objetos que tratam de questões de natureza científica,
cultural, social e institucional; da produção ambiental, biológica e médica, psicológica
e educacional, dos papéis e dos atores sociais, das relações intergrupais, entre
outros.
A sociologia foi a ciência que teceu o bordado embrionário das
representações, por meio de Durkheim, que as definiu como categorias de
pensamento

que

expressam

a

realidade,

explicando-a,

justificando-a

ou

questionando-a. Na medida em que essas categorias de pensamento explicam
como cada sociedade elabora e expressa a sua realidade, denominou-as de
representações coletivas; afirmou que “[...] são exteriores às consciências individuais
porque não derivam dos indivíduos considerados isoladamente, mas da sua
cooperação, o que é bastante diferente” (DURKHEIM, 1970, p.39). Ao estudar
fenômenos produzidos socialmente como religião, mitos, ciência, categorias de
espaço e tempo, Durkheim defendia sua explicação exclusivamente a partir de fatos
sociais, não admitindo qualquer explicação psicológica para tais fenômenos,
mostrando-se explicitamente hostil à psicologia (FARR, 1995).
Por outro lado, Moscovici (1978) recria o conceito e explicita as funções da
representação coletiva ao afirmar que reunidos em grupos sociais, os indivíduos
elaboram um conjunto de informações consensuais sobre a realidade com a qual se
relacionam. As representações sociais apresentam estabilidade variada, uma vez
que devido a sua fluidez no campo das comunicações, alteram suas configurações
de conteúdo e estrutura continuamente, ou seja, valores ou ideias presentes nas
visões compartilhadas pelos grupos e regendo, condutas desejáveis ou admitidas.

[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimento
e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam
inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa
ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua imaginação.
(MOSCOVICI, 1978, p. 28)
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Nesse sentido, a teoria das representações sociais pretende explicar o
complexo representação/ação, isto é, uma teoria consensual criada por um grupo
social, e a sua ação forma um complexo, em que emergem sentimentos e/ou afetos,
envolve interesses e é resultado de ações partilhadas coletivamente, sofrendo
mudanças a partir do convívio em situações vivenciadas no grupo em uma
determinada realidade.

Durkheim compreendia que a vida social é a condição do
pensamento organizado e que esse passa também a ser condição
para a vida social. É possível afirmar que, em certa medida, a
representação social constitui o coração da psicologia social e faz
conexão com a sociologia e a antropologia. Na sociedade
Durkheimniana é a sociedade que pensa. Portanto, as
representações, do ponto de vista individual, não são
necessariamente conscientes (ORNELLAS, 2001, p. 35).

Os fenômenos sociais são produzidos pela própria sociedade e não
individualmente. O pensamento social, portanto, se diferencia do individual. A
representação

individual

refere-se

aos

acontecimentos

compreendidos

privadamente, enquanto representação coletiva, em Durkheim, expressa-se nos
códigos jurídicos, na arte, na religião, ou seja, na produção social. As
representações coletivas são produções mentais que se formam a partir da cultura e
independem dos indivíduos singulares.
Por essa razão, as representações coletivas dão lugar às representações
sociais, pois é necessário considerar uma diversidade de origem nos grupos. As
representações sociais são elaboradas no curso dos processos de troca e
interações (MOSCOVICI, 2001). Então, não podem ser pensadas como modelo
dominante do tratamento da informação, mas como uma forma de conhecimento
socialmente elaborada, que contribui para a construção de uma realidade comum a
um conjunto social (JODELET, 2001).
Como um campo que se instaura dentro do paradigma pós-moderno de
ciência, as representações sociais assumem importância e têm mobilizado diversos
pesquisadores. Eles se alicerçam à obra elementar de Serge Moscovici, criada na
década de 60, um estudo sobre a representação social da psicanálise La
psychanalyse: son image et son publique, em que buscou redesenhar a Psicologia
Social, que se limitava a estudar indivíduos e pequenos grupos. Em sua obra,
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analisou quais as representações, ou seja, qual o conhecimento popular e de senso
comum de determinados grupos em relação a um conhecimento científico. Na
conclusão deste estudo, verificou que as representações sociais não se alimentam
apenas das teorias científicas, mas também da cultura, das ideologias, das
experiências e das comunicações cotidianas.
De modo singular, posso afirmar, então, que as representações se constituem
como teorias, por ordenarem um determinado tema, estabelecendo uma “[...] série
de proposições que possibilita que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus
caracteres sejam descritos” (MOSCOVICI, 2004, p. 211) como uma “[...] teia de
significados capaz de criar efetivamente a realidade social” (SPINK, 1995, p. 133).
Moscovici (2004) afirma ainda que as representações sociais se encontram
na intersecção entre conceitos e percepções, possuem elementos cognitivos,
afetivos e perceptivos, possibilitam uma abstração e, ao mesmo tempo, atribuição de
sentido. Também se constituem numa realidade social peculiar, pois o fato de serem
compartilhadas, por serem construídas e relacionadas por meio da comunicação, as
representações sociais não podem ser criadas por sujeitos isoladamente, uma vez
que sua criação depende da comunicação e da cooperação. Elas servem, portanto,
para construir sistemas de pensamento e de elucidação das interações socais. Por
meio das representações sociais, podemos partilhar uma linguagem comum, valores
comuns e memórias comuns.
O autor da teoria afirma que as representações sociais estão inseridas na
vida cotidiana, constitui-se como um saber contemporâneo advindo do senso
comum. Nesta perspectiva, admite-se que se,

Por um lado, o fenômeno é passível de observação e de
identificação, por outro, o conceito, pela sua complexidade, escapa e
requer um tempo de maturação para que a definição seja construída
e reencontrada de modo consistente. (ORNELLAS, 2012, p. 122)

Isso se dá a partir da construção de algo novo que revela o que os sujeitos
sentem e como assimilam, interpretam e apreendem a realidade, já que circulam,
cruzam-se e se cristalizam continuamente por meio de falas, gestos, encontros,
evidenciados no universo cotidiano.
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Seguidora teórica de Moscovici, Denise Jodelet (2001), ao analisar os
processos de interações, ressalta a relação entre o social e o individual como
dinâmica e bilateral e, acima de tudo, constituidora de representações sociais. Por
um lado, o do cognitivo e o do aparelho psíquico devem ser considerados; por outro,
o “[...] funcionamento do sistema social, dos grupos e interações, na medida em que
afetam a gênese, estrutura e evolução das representações que são afetadas por sua
intervenção” (Jodelet, 2001, p. 26), nas relações do sujeito com o mundo e com as
outras pessoas.
Nesta perspectiva, a autora ratifica que as representações sociais possibilitam
a interação, o intercâmbio e a comunicação entre as pessoas fornecendo uma
grande leitura do mundo, o que, por sua vez, favorece uma visão comum entre as
pessoas, a serviço de um conjunto de valores. Assim, são consideradas como

[...] uma forma de ligação entre o sujeito e o que ele representa; sem,
contudo, estabelecer, nessa ligação, a diferença entre a realidade
percebida e a construída na representação, mas no conteúdo que é
apreendido dessa relação. (JODELET, 2001, p. 22)

Para a autora, as representações sociais são criadas para dar sentido à
realidade, garantindo o desenvolvimento das condutas e comunicações que nela
ocorrem, bem como possibilitando que um grupo social se expresse. Nesse sentido,
elas exercem uma função social importante.
A Teoria das Representações Sociais de Moscovici conta com pelo menos
três correntes complementares: a teoria liderada por Jodelet (2001), em Paris, a qual
corrobora com os princípios básicos da teoria. A segunda é liderada por Doise
(2002), que procura articular a teoria em uma perspectiva eminentemente
sociológica, a qual concebe que as representações sociais são tomadas de decisões
simbólicas, construídas através do senso comum e organizadas de maneira
diferente, numa abordagem mais direcionada para as condições de produção e
circulação das representações sociais. E finalmente a terceira, de Abric (2000), a
qual enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das representações, que se organizam
em torno de uma estrutura chamada Núcleo Central: “[...] um sistema cognitivo
específico que desempenha um papel essencial no funcionamento e na dinâmica
das representações” (ABRIC, 2000, p. 36).
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Para Moscovici (2004), a teoria das representações sociais deve ser estudada
no bojo da psicologia social, servindo como um meio para a compreensão dos
fenômenos sociais e culturais, tendo como referência explicar a estrutura social, sua
organização, sua dinâmica, uma vez que se caracteriza como um processo criativo
de elaboração cognitiva e simbólica que orienta os comportamentos dos sujeitos.

A representação social é um conhecimento do senso comum e é
formada em razão do cotidiano do sujeito. É uma abordagem que se
encontra hoje no centro de um debate interdisciplinar, na medida em
que se tenta nomear, fazer relações entre as construções simbólicas
com a realidade social e dirige seu olhar epistêmico para entender
como essa realidade constrói a leitura dos símbolos presentes no
nosso cotidiano. (ORNELLAS, 2009, p. 120)

É na interação entre sujeito e mundo que as experiências se somam, e cada
experiência é elaborada, interpretada e simbolizada por cada um na sua
singularidade, permeados pelas representações que influenciam no cotidiano, nas
atitudes, nas tomadas de decisão, nas práticas educativas, posto que elas não são
estanques e transcendem o aparente.
Os sujeitos tecem imagens, histórias e linguagens, por meio de atos e
situações que lhes são comuns, ao elaborarem as representações sociais,
considerando gestos e palavras expressas, através da linguagem oral ou escrita, ao
verbalizarem o que pensam e como percebem as situações. Desta forma, as
mensagens mediadas pela linguagem são construídas socialmente e estão
ancoradas no contexto social no qual o sujeito está inserido.

Toda representação é composta de figuras e de expressões
socializadas. Conjuntamente, uma representação social é a
organização de imagens e linguagem, porque ela realça e simboliza
atos e situações que nos são e que nos tornam comuns. Encarada
de modo passivo, ela é compreendida a título de reflexo, na
consciência individual ou coletiva, de um projeto, de um feixe de
ideias que lhe são exteriores. A analogia com uma fotografia captada
e alojada no cérebro é fascinante; a delicadeza de uma
representação é, por conseguinte, comparada ao grau de definição e
nitidez ótica de uma imagem. (MOSCOVICI, 1978, p. 25)

As situações do cotidiano, do senso comum, vivenciadas pelos sujeitos em
suas relações com os grupos, produzem imagens que vão sendo registradas como
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uma câmera fotográfica que retrata a realidade, com seus elementos, fatos, pessoas
todos identificados e classificados, cujo registro está na memória de todo o grupo.
São essas imagens que fornecem os dados para a elaboração coletiva, quando
expressa sentido para a interpretação da realidade, possibilitando que os sujeitos
ajam sobre ela em coerência com o que veem, conhecem e interpretam. Desse
modo, a realidade é conhecida, remodelada e representada, fazendo parte das
relações afetivas e sociais do grupo.
As considerações apresentadas nos possibilitam perceber que, através da
teoria das representações sociais, dá-se mais importância aos elementos do senso
comum, isto é, à modalidade de conhecimentos práticos (GOMES, 2003), partindo
do princípio de que esse conjunto de noções deve ser observado de modo
cuidadoso, com o objetivo de apreender todas as suas partes e a lógica natural (SÁ,
1993) que as engendram e lhes dão significado e significante.

4.2 OBJETIVAÇÃO E ANCORAGEM: PONTOS QUE ENLAÇAM AS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
As representações sociais lançam pontos que laçam e enredam as
experiências, ações práticas e cotidianas, que por meio das relações vão se
familiarizando com objetos, sujeitos e acontecimentos. Nesse sentido, é na dinâmica
da relação entre sujeito-objeto inseridos em um contexto social – os quais
constroem, reelaboram opiniões e conceitos de acordo com a história de vida de
cada um – que as representações sociais se consolidam.
Segundo Moscovici (2004), a finalidade de todas as representações é tornar
familiar algo não familiar. Isso, de acordo com o teórico, é sempre uma relação
tensionada, estabelecida nos universos consensuais, na qual o que não nos é
incomum, ou seja o não-familiar, torna-se familiar, com a possibilidade de modificar
nossas crenças, confirmar as interpretações adquiridas, reapresentando o novo.
A renovação dos “estoques mentais e culturais não passa apenas pela
incorporação do novo, ou talvez não se detenha nela” (SOUZA et al., 2014, p. 285).
É necessária a transformação do familiar, sua transposição para novos formatos, em
readequação ao presente, quando é preciso “tornar inéditos elementos até então
familiares”. Nessa perspectiva, para assimilar o não-familiar, dois processos básicos
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podem ser identificados como formadores da configuração estrutural das
representações sociais: o processo de ancoragem e de objetivação, apresentados
por meio de suas imagens e significações.

Em primeiro lugar, as Representações Sociais convencionalizam os
objetos, pessoas ou acontecimentos, que encontram. Elas lhes dão
uma forma definitiva, as localizam em uma determinada categoria e
gradualmente as colocam como um modelo de um determinado tipo,
distinto e partilhado como um grupo de pessoas. Todos os novos
elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele.
(MOSCOVICI, 2004, p. 34)

Neste ponto de vista, ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa.
Assemelha-se a um processo de categorização, uma vez que atribui aos objetos um
local específico em um tapete de significados que, ao se tornar familiar, interpreta o
contexto social e tudo o que nele está inserido. Uma espécie de “memória social”
composta de crenças, valores, informações, experiências que procuramos
classificar, encontrar um lugar e dar nome a alguma coisa para encaixar o não
familiar. Assim, de maneira geral, Moscovici (2004, p. 41) define ancoragem como
“um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso
sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria
que nós pensamos ser apropriada”. Ou seja, nomear o novo, classificar o que é
desconhecido e estranho para que seja incorporado ao conhecimento social de cada
grupo.
Para Jodelet (2001), a ancoragem desempenha um papel fundamental no
campo das representações sociais, da integração cognitiva, essencialmente na
árdua tarefa de memória, uma vez que permite ao pensamento constituinte apoiarse ao pensamento já constituído, para enquadrar o elemento novo aos esquemas
antigos, ao já conhecido. As representações já disponíveis podem servir também
como sistemas de acolhimento de novas representações. O sujeito recorre ao que é
familiar para fazer uma espécie de conversão da novidade.
As experiências e memórias comuns nos possibilitam extrair as imagens, a
linguagem e os gestos necessários para superarmos o conflito gerado pelo saber
não familiar. Desta forma, o “[...] processo de ancoragem cumpre a função cognitiva
de integração do novo, função de interpretação da realidade e de orientação das
condutas e das relações sociais” (ORNELLAS, 2001, p. 42). Assim, do ponto de
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vista cognitivo, a ancoragem integra o objeto a um sistema de pensamento já
existente, enraizando-o ali, por meio da memória.
A objetivação é essencialmente uma operação formadora de imagens, em que
as noções abstratas são transformadas em algo concreto. “É reabsorver um excesso
de significações, materializando-as. Transportar para o nível de observação o que
era apenas inferência ou símbolo” (MOSCOVICI, 1978, p. 111). Ou seja, objetivar é
reproduzir um conceito em uma imagem até que esta se converta em um elemento
da realidade, em vez de ser somente um elemento do pensamento.

A objetivação consiste na transformação de um conceito ou de uma
ideia em algo concreto. Nesse processo, as informações que
circulam sobre o objeto sofrem uma triagem em função de
condicionantes culturais [...] e, sobretudo, de critérios normativos [...],
de modo a proporcionar uma imagem coerente e facilmente
exprimível do objeto da representação [...]. (ALVES-MAZZOTTI,
2000, p. 60)

Tal processo envolve informações, ideias, crenças e implica três etapas:
inicialmente há a seleção e a descontextualização da informação por meio de
critérios normativos e culturais; em seguida, o sujeito recontextualiza mais uma vez
sua informação prévia, experiências e valores, estruturando de maneira figurativa
uma estrutura conceitual; e, finalmente, a familiarização com a transformação da
informação da imagem, objeto, que adquire materialidade, deixando de ser somente
um elemento do pensamento.
Essa característica de dar forma e imagem ao abstrato é, na perspectiva
teórica

de

Moscovici

(1978),

um

fenômeno

intricado,

em

função

dos

posicionamentos, das atitudes, das reações e das avaliações que organizam as
representações sociais dos diferentes grupos presentes na sociedade. “Se a
objetivação mostra como os elementos representados de uma ciência se integram a
uma realidade social, a ancoragem permite compreender o modo como eles
contribuem para modelar as relações sociais e como as exprimem” (p. 176). Assim,
os processos de objetivação e ancoragem colaboram na percepção dos conteúdos
das representações sociais e dos seus elementos constitutivos, a exemplo de
informações, imagens, crenças, valores, opiniões, ideologias etc., garantindo aos
sujeitos condições de se apropriarem das novidades que os desafiam.
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Nesta lógica, pode-se afirmar que os processos de objetivação e
ancoragem gestam em uma representação um núcleo figurativo, um
sistema de interpretação da realidade e de orientação de
comportamentos, o que permite compreender como o sujeito se
posiciona sobre determinado objeto. (ORNELLAS, 2001, p. 41)

Com base na fala desta autora, arrisco-me a dizer que a objetivação e a
ancoragem são processos que se complementam e que colaboram entre si. E na
medida em que a objetivação presentifica a realidade, a ancoragem lhe dá
significação. Nessa perspectiva, podemos considerar que esse processo contínuo e
simultâneo de ancoragem e objetivação é carregado de valores e possibilita ao
sujeito sua adesão e seu reconhecimento nos grupos sociais, auxiliando assim seu
processo de inserção social e profissional. Saliento que,nesta pesquisa, durante a
análise dos dados coletados, são identificados esses dois processos que formam as
representações das professoras que atuam em uma escola prisional.

4.3 LINHAS ENTRELAÇADAS: INTERLOCUÇÕES ENTRE AS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EDUCAÇÃO NO CÁRCERE
As linhas e fios do tapete bordado tracejam a singularidade do ambiente do
cárcere. Isso revela potencialidades, astúcias e formas de opressão que precisam
ser descortinadas e ressignificadas por meio de ações e práticas as quais priorizem
o respeito aos que vivem e vivenciam o cárcere, possibilitando práticas dialógicas e
educativas que busquem a autonomia de cada sujeito que vive em condições
subumanas. Nesse contexto, faz-se necessário na contemporaneidade, pensar
sobre o contexto social e a importância da educação nas políticas que possam
possibilitar condições de vida mais humana e digna aos sujeitos privados de
liberdade e que vivem “à margem” da sociedade.
Diante dos desafios da temática e em meio a tantos aspectos que compõem o
universo do cárcere, foi necessário tomar uma direção que me possibilitasse
enveredar pelos corredores de uma escola prisional de modo a conhecer as
representações sociais de professoras sobre a realidade daquele ambiente, seus
saberes e suas práticas docentes. Dessa forma, ratifico a opção da teoria das
representações sociais na abordagem processual por atender às intenções e
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implicações deste estudo. Através desse referencial teórico, possibilitar-se-á, a partir
da análise dos dados, evidenciar como os sujeitos que vivenciam o cotidiano do
cárcere elaboram e partilham os conhecimentos que cercam a sua realidade, como
os integram ao seu sistema de valores. Isso porque as representações sociais “[...]
procuram superar a clivagem entre a ciência e o senso comum, tratando ambas as
manifestações como construções sociais sujeitas às determinações sócio-históricas
de épocas específicas” (SPINK, 1995, p. 134).
Nesse sentido, Jodelet (2001) afirma que as representações sociais
constituem-se de saberes que se articulam à experiência do viver, construídos nas
relações entre os indivíduos que mobilizam práticas. Elas revelam valores, crenças,
afetos, símbolos, convicções, contradições sobre um dado objeto, envolvendo “[...] a
pertença social dos sujeitos com as implicações afetivas e normativas, com as
interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas e pensamento,
socialmente transmitidos pela comunicação social, que a ela estão ligados” (p.22).
A autora enfatiza que criamos representações para sabermos operar diante
do mundo a nossa volta, dominá-lo física e intelectualmente, identificar e resolver
problemas. As representações sociais são sistemas de interpretação que regem a
nossa relação com o mundo, orientando e organizando as condutas e as
comunicações sociais. Assim, estudar esta forma de conhecimento nos possibilita
compreender as tendências da formação docente e das práticas pedagógicas na
contemporaneidade.
Moscovici (2004, p.79), ao reconhecer a importância da comunicação
enquanto fenômeno que possibilita que as representações vivenciadas pelo sujeito
se elaborem e, simultaneamente, sejam geradas e adquiridas, “[...] toma, como
ponto de partida, a adversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda a sua
estranheza e imprevisibilidade”. Seu objetivo é descobrir como os indivíduos e
grupos podem construir um mundo estável possível a partir de tal diversidade, e
nesse contexto as representações sociais se presentificam.
A partir da possibilidade que as representações sociais nos proporcionam,
quebrando resistências, diminuindo o distanciamento, podemos fazer desse ponto
de partida (a diversidade) um lugar comum, no sentido de podermos conviver
dinamicamente com as diferenças, pois elas se tornam familiares, não mais alheias
aos nossos pensamentos e atos.
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Nesse sentido, no ambiente do cárcere a partir do convívio com as diferenças,
os sujeitos podem realizar descobertas, estabelecendo relações, positivas ou
negativas, dependendo dos pressupostos, das informações, dos paradigmas, da
nossa memória, bem como das informações veiculadas no próprio ambiente.
Podemos, então, considerar que as representações sociais são apreendidas de
informações e atitudes dos sujeitos da coletividade, sofrendo mudanças a partir do
convívio em situações vivenciadas no grupo, que são desveladas pelos seus atores
sociais. Jodelet (2001) amplia a discussão conceitual proposta por Moscovici, ao
considerar que:
A representação social é uma forma de conhecimento, socialmente
elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para
a construção de uma realidade comum a um conjunto social.
Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber
ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre
outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida como objeto de
estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância na vida
social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das
interações sociais. (JODELET, 2001, p. 22)

Para a autora, sempre há necessidade de estarmos informados sobre o nosso
entorno. Além de nos ajustar a ele, é necessário saber como manejá-lo física ou
intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se apresentam, e é por isso
que criamos representações, pois partilhamos a realidade com outras pessoas, seja
de forma convergente ou divergente, afim de que possamos elaborar e partilhar. Isso
contribui para a construção da realidade social.
O estudo das representações sociais na área educacional pode ser muito
relevante, uma vez que, na visão de Nascimento (2009, p. 32-33),

[...] oferece uma contribuição significativa para se pensar sobre os
conhecimentos que orientam tanto o processo educativo, sua
estrutura, seus mecanismos e suas leis quanto à forma de pensar e
agir dos atores envolvidos nesse processo.

Logo, a representação social deve ser entendida como instrumento
justificativo e, ao mesmo tempo, condutor de práticas sociais.
Nesta perspectiva, Moscovici (2004, p. 206) ratifica que a teoria das
representações sociais “[...] procura elucidar os elos que unem a psicologia humana
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com as questões sociais e culturais contemporâneas”. Nesse sentido, as
representações sociais permitem que os sujeitos se vinculem a um sistema de
valores para que possam se orientar e ter domínio sobre o meio social e material,
estabeleçam trocas entre si, possibilitando que as experiências aconteçam e sejam
elaboradas, interpretadas e simbolizadas a partir do sentido atribuído a cada um, no
grupo social.
No contexto dessa pesquisa, busco expor a representação socialmente
construída do SER PROFESSORA no cárcere: seus processos formativos, seus
saberes e suas práticas docentes. O poder da profissão enraíza-se em alguma
organização do trabalho, com os grupos e subgrupos dos quais faz parte, seja com
alunos, com outros colegas, ou em um intercâmbio de relações. Ornellas (2009, p.
122) afirma que “pode-se dizer que a representação social, ao estudar os grupos,
expressa uma espécie de saber prático de como os sujeitos sentem, pensam,
aprendem e interpretam os afetos que enodam o seu cotidiano”.
Esta fala possibilita perceber que as representações sociais e os afetos se
entrelaçam na medida em que o sujeito se constitui, a partir do que assimila e
interpreta do seu cotidiano. Independente do contexto em que se insere e das
adversidades do ambiente, o sujeito não se encontra isolado, pois, ao conviver em
um mundo cercado de objetos, pessoas, fatos, informações e ideias, podemos
buscar compreendê-lo, agir sobre ele e transformá-lo.
Moscovici (2011) assinalou que todos os sujeitos e grupos sociais almejam o
reconhecimento de sua existência e, mais que isso, buscam a aprovação e o bemquerer. A grande questão é que, quando pessoas ou grupos se tornam
transparentes como minorias sociais, perdem as chances de aprovação e afeto
pelas maiorias. Ainda assim, muitas vezes, correm os riscos inerentes a essa
desqualificação, construindo forças ativas e estratégicas, tirando disso vantagens
pessoais. Em razão da descrença que sobre elas se abate, as minorias aprendem a
criar couraças resistentes que as habilitam a conviver com essas situações de
desconforto, passando a ignorar sua falta de crédito e apreciação.
A educação destinada aos sujeitos privados de liberdade passou a exigir uma
escuta especial de pesquisadores e estudiosos, uma vez que, pela sua
complexidade, encontra-se hoje nas representações não só dos diversos segmentos
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sociais, mas também dos encarcerados e das pessoas que com eles vivenciam o
ambiente carcerário, especialmente o professor.
Na contemporaneidade, o senso comum é o lócus para compreender as
representações sociais presentes nos diversos grupos e instâncias da sociedade.
Segundo Nascimento (2009, p. 24), “O senso comum das elaborações mentais,
decorrentes das interações dos grupos sociais, é fundamental para entender a
racionalidade das ações individuais e coletivas dos sujeitos”. Desta forma, a
representação social é sempre de alguém ou de alguma coisa, de alguma ação, uma
construção ou expressão do sujeito, que nos permite compreender fenômenos
sociais, pelos quais os grupos constroem uma “visão de mundo” que ameniza a
angústia frente ao novo, tornando familiar o que não o é, fortalecendo laços entre os
indivíduos e demarcando suas fronteiras.
Nesta perspectiva a teoria das representações sociais traça a coreografia dos
retalhos arrematados com os fios que se enlaçam nesta tessitura que se desenrola
no ambiente do cárcere, considerando que as professoras/tecelãs, sujeitos desta
pesquisa, constroem representações no seu cotidiano. Nesta conjuntura, é de
fundamental importância para o campo da pesquisa em educação conhecer quais as
Representações Sociais do SER PROFESSORA no espaço prisional, a fim de
apreender a sua concepção e analisar as atitudes que refletem no espelho de sua
ação docente.
Para Placco (2012, p. 20), a utilização do referencial teórico das
Representações Sociais nas pesquisas sobre formação de professores e práxis
pedagógica, possibilita a compreensão desses profissionais. Nesse contexto,
importa conhecer as representações sociais “[...] preexistentes entre os participantes
dos processos de formação e, com base nesse conhecimento, imprimir condições
provocadoras de transformações e mudanças nas representações sociais dos
sujeitos”.
Este processo de “metamorfose” em que nos encontramos ao longo da nossa
trajetória pessoal e profissional, é constantemente movido pelas nossas relações e
experiências interpessoais.
Concordando com a autora, penso que os sujeitos expressam suas
Representações Sociais com base nas suas vivências e opiniões que foram
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elaboradas a partir do contato com outros sujeitos. No que diz respeito às
concepções do professor sobre a formação, os saberes e as práticas pedagógicas,
tais concepções refletem a relação que as professoras construíram em relação a
esses conceitos, no seu percurso pessoal e profissional, que interferem direta e
indiretamente no seu savoir faire.
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5 ENCONTRO DE LINHAS E CORDÕES: TEORIA E PRÁTICA NO
ENTREMUROS DO CÁRCERE

Que a educação seja o processo através do qual o indivíduo
toma a história em suas próprias mãos, a fim de mudar o rumo da
mesma.
Como? Acreditando no educando, na sua capacidade de aprender,
descobrir,
criar
soluções,
desafiar,
enfrentar,
propor,
escolher e assumir as consequências de sua escolha.
Mas isso não será possível se continuarmos bitolando os
alfabetizandos com desenhos pré-formulados para colorir, com textos
criados por outros para copiarem, com caminhos pontilhados para
seguir, com histórias, que alienam com métodos que não levam em
conta a lógica de quem aprende. (FUCK, 1994, p. 14 - 15)
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5.1 FIOS E LINHAS NO EMARANHADO DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS
HUMANOS

As letras trazidas na epígrafe me fazem pensar que muitos são os fios e
cordões que a educação tece entre pontos e nós e, nesse tecer, convida-nos a
tomar a história em nossas mãos, com laçadas que delineiam nuances e
movimentos, dando-nos o direito de mudar o rumo da mesma e, quiçá, o nosso
próprio estilo de conviver com a diversidade da ambiência prisional.
A educação é um direito humano e pode ser entendida como um processo
amplo, dinâmico e político, que envolve o sujeito, considerando os aspectos
psicológicos, culturais e sociais. Em tese, garantida aos sujeitos indistintamente,
possibilitando-lhes entender e elucidar a realidade, enfrentar os problemas do dia a
dia, buscar soluções, tomar decisões, agir criticamente diante da realidade e intervir
possivelmente para transformá-la.
Nesta perspectiva, podemos inferir que a educação propicia o sujeito
transformar a si mesmo como ser inacabado, histórico, crítico e criador, haja vista
que “Ninguém escapa da educação, todos nós envolvemos pedaços da vida com
ela: para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer,
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação”
(BRANDÃO, 2011, p. 7). De acordo com o autor, ao pensar em um contexto
socioeducativo,

temos

que

considerar

as

questões

que

o

permeiam

e

consequentemente o compõem, sendo que aprender para ensinar, para saber, para
fazer, para ser ou conviver, são atos que a educação pode asseverar, para que o
sujeito encontre nesse espaço prisional, um jeito de recriar o seu cotidiano.
Entretanto, os fios que trançam a trajetória histórica no cenário brasileiro
revelam que a educação estava reservada apenas a uma parcela da população, de
caráter elitista, privando a maioria deste direito. Tal fato demarca e acentua um
quadro de exclusão social ao mesmo tempo implícita e visivelmente explícita aos
nossos olhos, marcado por desigualdades sociais e econômicas, evidenciado e
legitimado pelo contexto socioeducativo e pela cultura vigente. Nesse aspecto, foi
negado o direito a educação, à população de condição social menos favorecida, em
detrimento da classe elitizada, pois excluídos de fato e de direito, “[...] a classe
desfavorecida viu suas oportunidades educacionais se diluírem em um arsenal de
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dispositivos e argumentações mediante os quais se justifica sua baixa ou nula
presença nos âmbitos educacionais”. (GENTILI, 2009, p.1061)

O direito à educação torna-se assim a quimera de um sistema que
consagra a distribuição desigual dos benefícios educacionais como o
resultado natural de um mercado que premia e castiga os indivíduos
em virtude de seus supostos méritos cognitivos e de suas vantagens
econômicas herdadas ou adquiridas. (p. 1070)

Não só os desfavorecidos tiveram os seus direitos excluídos, mas as
mulheres, os negros, os indígenas, os deficientes, os marginais, os delinquentes e
aqueles que eram considerados incapazes para suprir as necessidades da
sociedade vigente e seus respectivos interesses. Nesse sentido, a educação tornase fantasia, ilusão, em um sistema cuja visível desigualdade no âmbito educacional,
gerada pelo modelo capitalista e neoliberal, enseja oportunidades e condições à
classe dominante, aos mais ricos, em detrimento dos menos favorecidos, apagando
do “horizonte ideológico de nossa sociedade” a possibilidade de uma educação
democrática, pública e de qualidade para todos sem distinção.
No atual contexto, em que a contemporaneidade é um convite ao cuidado
com o outro, ao respeito às diferenças e à inserção social, bem como à pulverização
dos saberes emergentes de idosos, negros, índios, homossexuais e encarcerados, é
também uma imperiosa forma de nos colocar militantes em prol de um fazer
pedagógico politicamente engajado, a favor de demandas diferenciadas no cenário
da diversidade.
Essa constatação permite a reafirmação da responsabilidade da sociedade
diante da desigualdade que historicamente demarca um contexto de privilégios para
poucos, contrapondo-se à miséria de muitos que não têm acesso a melhores
condições de vida. As falas dos sujeitos desta pesquisa visibilizam os fios trançados
no contexto da educação e escolarização. Nesta perspectiva, sobre a questão da
desigualdade, o Sujeito E afirma:

A própria desigualdade social revela a história nossa, a questão da
escravidão, da exploração, que ainda não se conseguiu se dissolver.
Por mais que você tenha ações afirmativas com cotas, você não
consegue ainda ver uma mudança significativa na essência. E isto é
o retrato da sociedade, da injustiça social, das desigualdades... São
questões muito presentes, visíveis.
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Fica evidente que muitos sujeitos são excluídos socialmente das políticas
sociais básicas, o que revela que a questão da desigualdade social ainda se faz
presente na contemporaneidade, que não conseguiu diluir efetivamente os seus
efeitos nefastos sobre a sociedade. Nesse sentido, o Sujeito A descreve que:

Urge um outro olhar para a educação, como propôs Paulo Freire ao
se referir aos excluídos. A educação tem que ir aonde o sujeito está,
esteja ele lá no meio da mata, no meio da floresta amazônica, nos
presídios; é necessário que a educação ultrapasse barreiras e
mostre que não tem fronteiras.

A educação, quando rompe com os limites pré-estabelecidos pela ideologia
dominante, é capaz de instrumentalizar a sociedade para uma revolução humana
como política de inclusão social, o que pode fomentar numa educação, não para
reproduzir o interesse do poder hegemônico, mas sim tentar transpor limites com
vistas a transmitir e ampliar o saber para a libertação do entremuros no cárcere.
Silva (2007) nos alerta que a exclusão tem marcado as relações sociais, nas
escolas e fora dela, em diversos segmentos sociais, sendo percebida como
naturalizada, não provocando em si e no outro mais estranheza. Parece que fomos
tomados de desilusões e (des)crenças da possibilidade de um estilo ético,
comprometido e cuidadoso no trato das relações no cárcere.
Gentili e Alencar (2002, p. 99) corroboram nessa linha de pensamento ao
descreverem que “Somos filhos do tempo, da cultura e... dos processos educativos
que as sociedades criam e recriam. ‘Húmus’ que podem fecundar ou apodrecer”.
Nesse sentido, a educação tem um papel fundamental na formação do sujeito, ao
possibilitar meios e estratégias, não só ao enfatizar o domínio cognitivo, afetivo e
social, mas ao dialogar com esse sujeito do desejo, para que possa lidar com as
adversidades e situações do cotidiano, em busca de subsídios para uma fecundação
alicerçada na formação solidária do contexto prisional.
Considero que, diante das afirmativas e conjecturas apresentadas, emerge o
desejo do direito humano à educação, que se presentifica pela igualdade nas
oportunidades e condições de acesso ao sistema escolar e ao ensino, que busque
superar efetivamente as condições que geraram a exclusão.
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Entretanto, o cenário da educação na contemporaneidade ainda nos revela
limites para a aplicação de metas que garantam educação a todos indistintamente.
O que assistimos é um quadro de marginalização a alguns grupos sociais, negando
a efetivação dos princípios dos direitos humanos na sua essência. Pablo Gentili
(2002) denomina este cenário de exclusão includente, isto é, um processo mediante
o qual os mecanismos de exclusão educacional se recriam e assumem novas
fisionomias, no contexto de dinâmicas de inclusão e inserção institucional que se
expressam insuficientes ou, em alguns casos, inócuas para reverter os processos de
isolamento, marginalização e negação de direitos que estão envolvidos no processo
de segregação social, dentro e fora das instituições educacionais (GENTILI, 2009;
Gentili & Alencar, 2001).

A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, declara:

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

Uma educação de qualidade, que vise à formação do homem e da mulher,
precisa ser assegurada nos espaços escolares e não escolares, a fim de possibilitar
a inclusão daqueles que historicamente foram relegados de seus direitos humanos e
sociais, em prol de uma educação igualitária e não excludente. Nesse sentido,
Santos (2006, p. 462) afirma: “Temos o direito a ser iguais sempre que a diferença
nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos
descaracteriza”. Numa perspectiva democrática, o autor postula que os direitos
humanos devem legitimar a igualdade de condições, assim como o respeito dos
direitos da diferença.
Em uma sociedade diversificada, com seus dinamismos, conflitos e
desigualdades, a educação deve assumir um lugar e posição de vanguarda, tendo
como eixo norteador o processo de emancipação social dos sujeitos envolvidos,
articulados através do conhecimento que se constrói e socializado por meio de uma
educação includente que possa aproximar os direitos humanos, mesmo sabendo
que somos movidos pela divisão e pela falta.
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Diante do exposto, é premente a busca de novos rumos e estratégias que
possibilitem a equidade, a valorização e promoção humana, tornando o homem cada
vez mais capaz de conhecer a realidade em que está inserido, transformando-a,
interferindo sobre ela. A educação, quando vista dessa forma, ultrapassa muros e
avança, chegando àquelas pessoas que encontram-se à margem de qualquer
processo educativo, mesmo sendo um direito adquirido por bases legais.
Nesse contexto, insere-se a prisão, um ambiente marcado por uma realidade
cruel e punitiva que sempre buscou coagir desumanamente sujeitos marginalizados
com o intuito de manter a ordem, ocasionando, desta forma, efeitos devastadores e
degradantes ao ser humano, cerceando os seus direitos, seus anseios de mudança
e de liberdade.
A prisão era utilizada até o princípio do século XIX, unicamente como um local
que abarcava pessoas – uma detenção. Não havia proposta educativa de
requalificação dos presos, seja pela educação ou pelo trabalho. A ideia era de que,
vivendo enclausurado, longe da família e da sociedade, no sofrimento e na dor, o
preso pudesse passar por um processo de recuperação da sua condição de sujeito
social. Entretanto, os índices de criminalidade e reincidência dos crimes não
diminuíam, e os presos em sua maioria não se transformavam. No contexto da sua
realidade e em seus efeitos visíveis, a prisão revelou-se e foi denunciada como “[...]
grande fracasso da justiça penal” (FOUCAULT, 2011, p. 89).
As primeiras preocupações com a educação carcerária estavam vinculadas e
sob o domínio da religião. Desta forma, era permitido às pessoas privadas de
liberdade a leitura da Bíblia e de outros livros sagrados, ainda que fosse uma leitura
vigiada, por representar uma ameaça ao ambiente e à própria sociedade,
considerando a transmissão do saber e do conhecimento.
A fala do sujeito abaixo evidencia esse passado não muito distante sobre a
educação no espaço prisional no qual atua.

A prisão, ela não foi feita pra educar né? E não sou eu que digo isso
porque, ela foi feita pra punir e vigiar. Não existia esse espaço para
educação. Inicialmente, alguns espaços foram surgindo como
espaços ecumênicos, espaço pra religião, alguns espaços pra
trabalho voluntário... Então, nunca se pensou, nunca...em uma
educação para este espaço. Não tem muito tempo... é que se pensou
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numa educação realmente voltada para prisões, para internos, para
presos; porque educação qualquer um podia fazer, voluntária, igreja
podia fazer, a pastoral podia fazer, a igreja evangélica podia fazer...
Mas, dá uma formação específica aquele sujeito, a formação formal,
escolarizada e mesmo assim, ainda determinada pela sociedade
dessa forma, desse modo que se dá. (SUJEITO E)

A fala do sujeito ratifica as fragilidades e a pouca preocupação observada,
com a educação em espaços de privação de liberdade, e quando ela acontece ainda
é cerceada de limitações. É necessário que haja uma política em que a educação
estabeleça proximidade com as pessoas encarceradas que estão à margem de um
processo educativo formal e referente, como também através do contato com os
seus familiares, que podem se tornar agentes educativos. Contudo, na ausência
destes, implica sem dúvida a fragilidade de reestruturação de aspectos
intersubjetivos demandados pelas normas e regras para se conviver em sociedade.
Para Rabinovich (1996, p. 22), “todos esses aspectos envolvem pessoas que
necessitam achar forças e recursos para, apesar de tudo, funcionar. A resiliência
surge como o termo usado para encampar estas forças e recursos”, o que, para a
autora, corrobora para “[...] o entendimento e prevenção de dificuldades psicológicas
e de desajustamentos sociais”.
O Sujeito G, por sua vez, endossa a necessidade de um olhar mais
humanizado dos professores para esses sujeitos de direitos ao registrar que

Os internos, por estarem presos, têm os seus direitos cerceados,
mas eles são pessoas de direito, e é preciso que nós professores
trabalhemos estas questões com eles. A questão dos direitos
humanos. Eles são humanos e isso é fundamental.

Assevero, portanto, que mesmo no cárcere o sujeito deve ser digno de
direitos humanos que possam subsidiar a construção da sua condição de vida
cidadã. Cabe lembrar que a educação se constitui como um direito público e
subjetivo assegurado por lei aos cidadãos, inclusive aos que cumprem penas. A
condição de preso não deve tirar-lhe a possibilidade de ampliação do conhecimento,
uma vez que esta é a condição indispensável ao seu processo de constituição e
emancipação como sujeito que deseja, cria e recria.
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As linhas sombrias e desalinhadas pespontadas no tecido do ambiente
prisional, ao longo da sua trajetória, impulsionaram novos rumos e estratégias à
tessitura de linhas matizadas, desde quando “[...] a educação do detento é, por parte
do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da
sociedade e uma obrigação para com o detento” (FOUCAULT, 2004, p. 224). Isso
possibilita a valorização e promoção humana, tornando o sujeito cada vez mais
capaz de conhecer a realidade em que está inserido, transformando-a, interferindo
sobre ela. Assim sendo, a educação se bem ressignificada, construída na prisão
oportunizará a formação de valores, atitudes, e escuta a diversidade cultural
presente em seu espaço e transformar-se num local educativo estruturado e
organizado de convivência entre os sujeitos que cumprem suas respectivas penas.
A constituição de uma prisão não fica restrita aos muros, correntes, grades,
chaves e portas de aço, a depender do ponto de vista, há vida no seu interior que
não estigmatiza os que estão inseridos nesse contexto, como descreve o sujeito, ao
se referir à educação no espaço prisional em que atua.

Olha... a educação é linda e necessária na vida do ser humano. A
gente educa aqui dentro e tenta fazer o melhor para eles, mas, quem
está fora, a sociedade nem sabe do que acontece aqui dentro em
termos de educação. Só sabe dos delitos, das penas, das infrações
cometidas. A sociedade está preparada para discriminar, para
apontar, para fazer julgamentos e pronto. Ela não se preparou para
receber estas pessoas de volta. São poucos, assim como nós que
tem conhecimento do que é feito de positivo aqui, da educação
(SUJEITO A).

Nesse sentido, é relevante considerar que é basilar o papel exercido pela
sociedade, na luta pela (des)igualdade social; todavia, no âmbito da educação
prisional, a sociedade, em sua maioria, desconhece o trabalho educativo e de
escolarização a que parece os internos possuírem o direito.O próprio sujeito ainda
ressalta:

A educação também tem que está do lado de fora, preparando os
empresários, a sociedade, um vizinho. Ó ele pagou, agora vamos
acreditar que ele é um novo ser, ele é uma pessoa como eu, como
você que pode cometer qualquer erro a qualquer momento, mas não
cometeu o erro parece que aquele erro vai ficar eternamente ali ,
como se fosse um carimbo na testa da pessoa que não sai mais,
então é essa questão que eu acho que ta precisando melhorar, agora
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que eu acredito, não vou dizer que todos a gente consegue alcançar,
mas se vamos supor, se de 10 pelo menos 3, 4 se já conseguiu
alcançar o recado. (SUJEITO A)

Corroborando com o que foi posto acima, Souza (2011) afirma que a
presunção do direito do presidiário à educação principia na lógica elementar de que,
sendo o Estado responsável pela custódia e tutela do encarcerado, deve apresentar
como resultado esperado a sua (re)integração à sociedade. Nada justifica que não
ofereça a este sujeito o mais basilar dos instrumentos da civilização: a educação. No
entanto, como registra o sujeito, nada adianta educar em meio aos muros e as
grades se do lado de fora não forem reconhecidos como sujeitos de direitos.
Portanto, é necessário pensar na educação como um direito que visa a “[...]
tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação
para interferir nela, transformando-a no sentido de uma ampliação da liberdade, da
comunicação e da colaboração entre os homens” (SAVIANI, 1996, p. 41).
A educação, então, se transforma em possibilidade de reinserção do sujeito
privado de liberdade à sociedade, por meio de práticas pedagógico-educativas que
promovam a escolarização – as quais, por diversos motivos, nem todos usufruíram
quando em liberdade – favorecendo o desenvolvimento de habilidades não só
intelectuais, mas artísticas, culturais e sócio afetivas.
Há de se registrar que, na contemporaneidade, o Sistema Penitenciário
Brasileiro atravessa uma crise de dimensões assustadoras, avaliado pelas políticas
públicas, pelo alto índice de reincidência criminal, pela superlotação no cárcere e
pelo

tratamento

desumano

dispensado

ao

sujeito

privado

de

liberdade,

consequência das deficiências apresentadas na vida carcerária a que os presos
estão submetidos.
É fato que a cultura do encarceramento “puro e simples” não apresenta
condições para a harmônica integração social do condenado. Percebemos que o
encarceramento, da maneira como é conduzido com prisões superlotadas;
instalações físicas precárias e insalubres; ausência de capacitação dos funcionários
responsáveis pela reeducação da população carcerária; abuso sexual e a condição
material dos que ali habitam, não são condições dignas que contribuam para a
mudança do sujeito. É um equívoco, uma falácia. Tal fato revela contrariamente que,
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quando posto em liberdade, possivelmente o egresso tende a cometer crimes
hediondos.
Como retrata o Sujeito F, os encarcerados explicitam na sala de aula sobre
as insatisfações vivenciadas no cárcere e destaca:

A gente está trabalhando com ser humano, com ser humano que
tem... uma questão judicial, que ele percebe questões dele, de
insatisfação acumulativa, a questão de direitos; eles percebem que
os direitos deles estão sendo usurpados, vamos dizer assim, tirados
deles. Eles questionam muito isso: a questão do direito, da qualidade
de vida aqui dentro, eles deixam claro.

Nesse cenário, a prisão, com sua imagem e ambiência degradante e nefasta,
é rotulada tanto pelos encarcerados quanto pela sociedade com expressões como
sucursais do inferno, universidades do crime e depósitos de seres humanos,
constituindo-se em um estigma que persiste e provoca verdadeiramente a
depreciação do condenado ou do egresso. De acordo com o cotidiano individual e
coletivo no cárcere, a ideia é de que a prisão não reinsere o sujeito na sociedade,
ainda que, conscientemente, ela seja sustentada por quem lhe censura
(in)conscientemente: a sociedade. A condição de invisibilidade dos direitos dos
encarcerados pela sociedade também é revelada na fala do Sujeito:

Você vê naquele espaço o retrato da sociedade, é o retrato da
sociedade ali na prisão; desde o espaço físico, as condições físicas,
a forma como ele é conduzido... A questão das penas alternativas é
essencial e porque elas não se ampliam? Por que aqueles alunos
que estão lá, por exemplo, não estudam pra fazer algo para o próprio
sistema ou para a própria sociedade? Porque eles não vão ficar ali o
tempo todo, um dia eles vão sair. Então eu vejo neste ambiente, o
retrato da sociedade brasileira, de exclusão, de não validação dos
seus direitos e muitas vezes a gente vê ali a violação dos direitos
humanos claramente. (SUJEITO E)

Em sua fala, o sujeito deixa clara a evidência das desigualdades na
sociedade brasileira, que discrimina e trata de forma fria e cruel os internos. O não
respeito à dignidade do sujeito fere o princípio de que todos são iguais perante a lei,
e, desta forma, não deve haver distinção ou prescrição de um grupo sobre outro ou
de uma pessoa sobre outra, menos ainda por seus antecedentes criminais. Ressalta
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a necessidade da ampliação das penas alternativas 13 como possibilidade maior de
reinserção do preso à sociedade; prossegue falando da violação dos direitos
humanos, relatando uma cena que presenciou em um dos módulos da PLB.

Já violaram o direito de outras pessoas, tão lá e continuam violando.
Eu vou lhe dizer um exemplo bem clássico que eu vi esses dias lá.
Eu cheguei em um dos módulos e vi uma gaiola com dois pássaros
presos, pássaros raros presos, eu pensei: “Meu Deus que
contradição, o homem está preso aqui dentro, a gente fala tanto em
prisão, de liberdade... Ele mesmo aprisionado, ainda está
aprisionando um animal”. Eu fiquei perplexa, assustada. Imagine que
contradição. Ele já está preso e prende um animal. E depois eu vi um
viveiro, com vários pássaros presos. (SUJEITO E)

Subentendo que o que o sujeito apresenta nada mais é do que um ‘habitus’
herdado na sociedade “liberta”, onde internaliza regras e normas sociais

[...] que tende a reproduzir as condições de sua própria produção,
gerando, nos domínios mais diferentes da prática, as estratégias
objetivamente coerentes e as características sistemáticas de um
modo de reprodução. (BOURDIEU, 1990, p. 387)

A contradição se dá pela atitude do sujeito que reforça um suposto prazer
estando ele em igualdade de condição, pelo menos naquele espaço, com o pássaro.
Na realidade, mesmo na condição de seres humanos que vivemos em um contexto
social, a liberdade plena é inexistente, haja vista que desde o nascimento temos que
nos adequar às normas e regras da sociedade vigente; portanto, nossa liberdade é
cerceada e não deixa de ser uma busca constante.
Nessa perspectiva, os direitos humanos, carregam e traduzem em sua
trajetória uma utopia, visto que a luta pela liberdade e igualdade social não se
concretiza de fato como uma “[...] plataforma emancipatória em reação e em repúdio
às formas de exclusão, desigualdade, opressão, subalternização e injustiça”
(PIMENTA, 2010, p. 47). Isso vai de encontro ao que prega a educação em Direitos

13

As penas alternativas são destinadas a infratores de baixo potencial ofensivo com base no grau de
culpabilidade, nos antecedentes, na conduta social e na personalidade, visando, sem rejeitar o
caráter ilícito do fato, a substituir ou restringir a aplicação da pena de prisão.
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Humanos, a qual combina sempre com exercício da equidade que nasce da
articulação dos princípios de liberdade, igualdade e diferença.
No que se refere à política do encarceramento, reconhecer a história do outro,
dialogar/discutir e proporcionar ações educacionais que possam dar sentido ao
crescimento do sujeito em privação de liberdade, do ponto de vista do afetivo, social
e intelectual, são atitudes éticas e de respeito que valorizam os direitos humanos. O
sistema penitenciário requer uma educação que priorize o desenvolvimento da
capacidade crítica e criadora do educando encarcerado, alertando-o para as
possibilidades de escolhas e a importância dessas escolhas para a sua vida e
consequentemente a do seu grupo social. O Sujeito F, faz uma catarse:

É uma luta, é uma conquista e que precisa se somar esforços pra
que essas situações sejam mudadas. Aí eu falo da importância da
escola, de ter escolas nas unidades prisionais, que hoje as escolas
neste espaço, estão inseridas por uma questão, uma conquista, e
que eles precisam usar essa oportunidade da escola e, é para o bem
próprio e a gente vai desenvolvendo nosso trabalho.

O que é apresentado pelo sujeito oportunizará “[...] uma educação voltada
para a autonomia intelectual dos alunos, oferecendo condições de análises e
compreensão da realidade prisional, humana e social em que vivem” (GADOTTI,
1999, p. 62). Isso só é possível através de uma ação educativa capaz de
instrumentalizar o aluno para que ele seja trabalhado no seu compromisso de
mudança com sua história frente à sociedade.
A fala do Sujeito E, elucida essa assertiva:

Olha, seria ingenuidade dizer que só a educação, tá? Mas sem
dúvida ela é um caminho. A educação eu creio em qualquer
circunstância, em qualquer espaço que o sujeito esteja, quer seja na
penitenciária, quer seja aqui fora, ela é um caminho de
transformação e mudança, agora dentro do sistema prisional
infelizmente eu vou dizer pra você: educação por si só ela não vai
resolver não, não vai; seria muita ingenuidade nossa. A educação é
uma possibilidade sim, ela é um caminho dentro do sistema prisional
muito significativo, mas não é só isso, eu acho que está um
pouquinho distante, eu creio que nós vamos chegar um dia, quando
se possa ter uma equipe multidisciplinar trabalhando onde a gente,
possa ter todos os atores daquele sistema trabalhando integrado. Eu
creio que a gente pode de fato ter esse resultado de reinserção.
(SUJEITO E)
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Há nesta afirmação, certa clareza de que a educação é o caminho para a
transformação da sociedade; entretanto, mesmo cumprindo a sua posição, não
consegue operar sozinha essa transformação, visto que há um hiato entre os
interesses do sujeito, da educação e da sociedade. Contudo, a despeito dessa
distância, ele acredita que se conseguirá produzir essa mudança e inserir no meio
social o sujeito egresso do sistema prisional.
Como parte de um leque mais amplo, onde encontramos a sociedade, seus
dinamismos e conflitos, tornam-se fundamentais os ideais de educação para aqueles
que desejam e planejam estratégias viáveis para minimizar as barreiras à
aprendizagem, nos mais diferentes contextos, inclusive no cárcere, na tentativa de
emergir possibilidades de participação interativa entre os processos de educação e
escolarização. Uma educação que priorize o humano e fortaleça as mudanças na
qualidade de vida social, política, econômica e cultural, e que a perceba também
como instrumento essencial para as mudanças sociais e, consequentemente,
proporcionadora da libertação humana em todas as dimensões; éticas, políticas,
morais e intelectuais. Uma educação que respeite as diferenças e que democratize
ações concretas em prol de uma luta plural pela cidadania.

5.2 A ESCOLA ENTRE GRADES: ONDE OS FIOS E RETALHOS SE ENCONTRAM
A partir da tessitura de fios esfiapados, delinea-se a proximidade aos retalhos
cerzidos por linhas e agulhas tracejando a ambiência, na qual o tapete será
desdobrado, compondo assim parte do cenário: a escola. Considerada como uma
das instituições capazes de promover a educação, faz-se necessário reconhecer
suas relações com os aspectos sociais e o poder que exerce na formação do sujeito,
uma vez que pode contribuir tanto para uma lógica de subserviência, como de
transformação.
É importante considerar as possibilidades de dominação que podem ser
perpetuadas através da educação, tendo a escola como instrumento, uma vez que
elaé um aparelho ideológico, pois concede espaço para discursos de variadas
ordens, tais como pedagógicos, científicos, religiosos, assim como familiares,
aspecto este bastante discutido por Althusser. O autor afirma que a escola é o “[...]
instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de tipo
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capitalista” (ALTHUSSER, 1985, p. 23). Ele afirma que a escola é o principal
aparelho ideológico do Estado capitalista, considerado como um importante
instrumento reprodutor dos interesses ideológicos da classe dominante, o que
garante elementos importantes para a continuidade e manutenção do sistema. Tal
fato muitas vezes inviabiliza o pensar próprio e a autonomia da classe dominada.
Foucault (2011) compara a escola a outras instituições como a família, os
internatos, os quartéis, as fábricas, a prisão, consideradas “Instituições Totais”
(GOFFMAN, 2010), ao atuarem de forma disciplinadora e coercitiva, por terem como
principal objetivo ensinar os sujeitos a agirem de um determinado modo solicitado e
a realizarem as tarefas determinadas de acordo com o sistema de dominação, pois
desta forma poderiam controlar. Corroborando a esse pensamento Foucault (2011,
p.122) afirma:

[...] as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os
indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras,
poder a cada instante vigiar a atitude de cada um, apreciá-lo,
sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos, para conhecer,
dominar e utilizar.

Desta forma, na visão de Foucault (2011), a disciplina fabrica indivíduos; ela é
a técnica de um poder que toma os sujeitos ao mesmo tempo como objetos e como
instrumentos de seu exercício, na medida em que coage e civiliza o homem.
O autor prossegue afirmando que a prisão é comparada à escola, no que
concerne às regras de disciplina. Como então pensar no funcionamento de duas
instituições disciplinadoras, em um mesmo espaço, em que uma se sobrepõe à
outra? Pensar na escola como instituição de educação formal, que oferta
escolarização a sujeitos privados de liberdade, coloca-nos diante de alguns desafios,
entre eles o próprio ambiente prisional com a sua arquitetura sombria, onipotente e
severa, que separa, esconde, afasta o condenado da sociedade, recluso entre
grades e muros. Além da própria organização e estrutura de funcionamento da
prisão que, de forma autoritária, impõe normas, regras e rotinas rígidas, as quais os
privados de liberdade são submetidos, muitas vezes de forma desrespeitosa, o que
reforça a voz da condenação, da culpa, da desumanidade que ecoa no ambiente
prisional.
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Na contemporaneidade, ainda que as propostas educativas tenham ocupado
mais espaço nas discussões sobre a educação prisional, as dificuldades enfrentadas
continuam

sérias,

especialmente

em

função

das

posturas

arraigadas

e

extremamente rigorosas, voltadas apenas para a disciplina, a segurança e a
vigilância do preso, o que não torna fácil obter êxitos em atividades que possam
colaborar para sua reinserção social.
Sem deixar de reconhecer que o sujeito é formado a partir de condicionantes
sociais, é necessário caminhar no sentido contrário à homogeneidade que as
normas e as regras impõem, por não serem dialogadas democraticamente. É nesse
contexto que reside o desafio da escola situada neste ambiente. Cabe, então, um
questionamento: qual o papel da escola e dos educadores em uma instituição
prisional?
Para evidenciar que o desejo de mudanças no cenário educacional deve ser
contínuo; que, para além do espaço da escola, o educador deve se perceber como
protagonista de atos educativos em diferentes espaços, com diferentes clientelas,
tendo sempre a crise da educação como indagação a todos nós, cidadãos,
educadores, por meio da militância política, conforme nos mostram Chico Alencar e
Pablo Gentili (2002, p. 62), é importante percebermos que

A parte só o é porque inserida no todo. Sempre contém elementos,
jamais está inteiramente dissociada. Superemos a visão fragmentária
e institucional: sociedade e escola transformam-se mutuamente no
processo social.

Compreendo que o direito à escolarização a todo cidadão brasileiro, seja livre
ou recluso, é garantido pela Constituição Brasileira, no Capítulo II, Dos Direitos
Sociais, Art. 206, que se refere exclusivamente ao ensino, destacando os princípios:
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar, divulgar pensamento-arte-saber; pluralismo de ideias,
concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas.
Nesse cenário, a escola situada em um presídio apresenta peculiaridades que
a diferenciam de outros espaços em razão das suas especificidades e adequações
necessárias ao ambiente em que se insere. Entretanto, “[...] a sociedade dos
cativeiros mantém expectativas em relação à instituição escolar quanto à aquisição
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de conhecimentos e preparo para o convívio social” (ONOFRE, 2007, p. 21),
provendo informação e mantendo-os atualizados quanto às mudanças que ocorrem
no mundo externo.
Diante do exposto, a formação escolar, ainda que exercida em um ambiente
repressor e de isolamento, deve pautar-se na produção de saber, de conhecimento,
de estudo, de estabelecimento de laços de afeto, de participação e de diálogo. O
papel da educação no cárcere deve ser de reeducar os privados de liberdade para
ter uma visão panorâmica do mundo, a buscar outras formas de inserção na
sociedade. É através do ensinar e aprender que os encarcerados têm a
oportunidade de se humanizarem e saírem da repetição para um ato de criação.
“Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam
entre si, mediatizadas pelo mundo” (FREIRE, 1995, p. 23). A educação é
transformadora quando se quer promover mudanças, e é através do ensino,
mediado pelo professor, que os encarcerados têm de fato a oportunidade de
avançar.
As práticas educativas de escolarização construídas no ambiente do cárcere
tornam-se, para as pessoas privadas de liberdade, um local de possibilidade de
rompimento com o “aprisionamento”, um espaço de intervenção social em que o
professor investe, além de suas habilidades profissionais, no que é ser sujeito.
Sabemos atualmente que é função da escola a formação de um cidadão crítico e
propositivo, capaz de transformar com autonomia e intervir na sociedade em que
vive. Logo, o trabalho em uma escola prisional é permeado de afetos ambivalentes e
de dúvidas em sua possibilidade de concretização, por percebermos o discurso de
liberdade e autonomia defendido pela escola, em contraponto com a submissão às
normas prisionais formais e informais e com a exclusão das relações sociais em que
vivem os alunos privados de liberdade. Enquanto instância social de formação
humana, Nóvoa (1995, p.16) afirma que:

[...] as escolas constituem uma territorialidade espacial e cultural
onde se exprime o jogo dos atores educativos internos e externos e
que, portanto, a análise de sua prática só tem sentido se conseguir
mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e políticas da vida
escolar, não reduzindo o pensamento e a ação educativa a
perspectivas técnicas.
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Nesse sentido, a escola, como uma instituição em que se pressupõe
dinâmica, mesmo inserida em um ambiente hostil, deve possibilitar formas de
interação entre os diferentes grupos que a constituem e, desta forma, contribuir
política e socialmente na luta contra a exploração, contra as repetições que fazem
de nossa sociedade uma sociedade marcada pela desigualdade. É preciso, pois,
(re)inventar a cada dia a escola que queremos ver concretizada para todos, que
contextualize as instâncias e dimensões presentes na prática educativa, dando
visibilidade as suas ações. Chico Alencar e Pablo Gentili (2002, p. 43) propõem a
“escola democrática”:

É na escola democrática que se constrói a pedagogia da esperança,
antídoto limitado ainda que necessário contra a pedagogia da
exclusão que nos impõem de cima e que, vítimas do desencanto ou
do realismo cínico, acabamos reproduzindo desde baixo.

A perspectiva é que o (des)encanto não anule nossas forças e esperanças de
fazermos a diferença, ainda que saibamos ser um processo difícil, lento, que nos faz
produzir/reproduzir o que as estruturas sociais instituem.

5.3 TRANÇANDO OS FIOS QUE ENCORPAM POLÍTICAS PÚBLICAS DA
EDUCAÇÃO PRISIONAL
Como já foi abordado no início deste capítulo, são notórias as flagrantes
desigualdades de direitos e o não acesso, que permeiam a nossa sociedade
marcada pela distinção de classes, que perpassa pela miséria de muitos e pelos
privilégios de poucos. Neste cenário, vimos que a educação ganha linhas, cores e
fios que a tornam visível para a redução das disparidades, como um eixo articulador
para a diminuição das diferenças sociais e das suas consequências.
No sistema penitenciário, a Educação de Jovens e Adultos faz-se presente
nessa discussão, pois é ela que está inserida nas escolas prisionais como a
modalidade de ensino possível e que atende a realidade de vida dos detentos, pois
“para ser válida, a educação deve considerar as condições em que o homem vive
num exato lugar, momento e contexto” (FREIRE, 1995, p. 34).
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Tomando como referência o que afirma Freire (1995), considerando as
condições dos que estão privados de liberdade e para que a educação se concretize
como um direito é necessário um conjunto de ações no âmbito do Estado e da
sociedade civil. A Constituição Federal, em seu Artigo 208, inciso I, estabelece o
dever do Estado na garantia de “Ensino Fundamental obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem
acesso na idade própria” (BRASIL, 1988), destacando que as práticas educacionais
devem ter como meta a constituição do sujeito, o preparo para a cidadania e a
inserção no mercado de trabalho. A elaboração de leis, incentivos e políticas
públicas para a Educação de Jovens e Adultos deve priorizar os grupos sociais mais
vulneráveis, pois são esses que superlotam as prisões de todo o País.
As Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais (Resolução
nº02/2010 CNE), homologada em 19 de maio de 2010, postula no Artigo 1º: “Ficam
estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e
adultos privados de liberdade em estabelecimentos penais, na forma desta
Resolução”. O Artigo 2º garante que as ações de educação em contexto de privação
de liberdade devem estar calcadas na legislação educacional vigente no País, na lei
de execução penal, nos tratados de liberdade, devendo atender às especificidades
dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino; são extensivas aos
presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional e àqueles que
cumprem medidas de segurança. No Artigo 10º, discorre que as atividades laborais
e artístico-culturais deverão ser reconhecidas e valorizadas como elementos
formativos integrados à oferta de educação, podendo ser contempladas no projeto
político pedagógico como atividades curriculares, desde que devidamente
fundamentadas. As Diretrizes enfatizam a educação como um direito do preso, que
não pode ficar emperrada nas questões burocráticas das instituições penais e no
desconhecimento e despreparo dos profissionais que atuam nas prisões.
A Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210, de 11 de julho de 1984, define as
condições em que o sentenciado cumprirá sua pena e trata, nos artigos 17 a 21, da
assistência educacional ao preso e ao internado por meio da instrução escolar e da
formação profissional, bem como o Ensino Fundamental obrigatório, integrado ao
sistema escolar da Unidade Federativa, que devem ser ofertados aos presos. O art.
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83, da referida Lei, foi alterado pela Lei 12.245 sancionada em 2010, autorizando a
instalação de salas de aula nos presídios, assegurando a escolarização aos
privados de liberdade. Já o trabalho que tem finalidade educativa e produtiva é
descrito como um dever social e condição de dignidade humana e deve ser
remunerado.
Cabe salientar que o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei n.
10.172/2001, extensivo até 2020, corrige esta omissão ao

[...] implantar em todas as unidades prisionais e nos
estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens infratores,
programas de educação de jovens e adultos em Nível Fundamental e
Médio, assim como de formação profissional. (VALENTE, 2001, p.
109)

O plano também contempla metas relativas ao implemento de material
didático-pedagógico pelo Ministério da Educação (MEC) e a oferta de programas de
educação a distância. Da mesma forma, a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e Inclusão (SECAD/ MEC),
definiu entre seus objetivos o “apoio à execução de projetos voltados para os
apenados, desenvolvidos pelas secretarias estaduais de educação ou por
organizações não governamentais.
O Sujeito E faz referência à consolidação da referida lei que apresenta
fragilidades e incongruências:

Eu creio que o que a gente precisa exatamente está fortalecendo
isso, que o interno saia e que dê continuidade aos estudos. Eu penso
que até a própria Lei de Execução Penal sentenciona, ela tem falhas.
É direito de todos sim, mas ela tem que especificar cada situação,
por isso que o plano tem que sair o mais rápido possível e o
Conselho Estadual de Educação precisa regulamentar os conselhos,
regulamentar essa situação na escola.

Fica explícita a preocupação do sujeito, com a generalização pontuada pelo
PNE, que a princípio não diferenciava e nem especificava em sua proposta a
educação para privados de liberdade. Entretanto, a Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014, aprova o atual PNE com vigência 2014-2024, que discorre enquanto meta:
orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à
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educação profissional, de modo a atender as pessoas privadas de liberdade nos
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e
das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração.
Vale ressaltar que a instituição do novo PNE decorreu do Decreto nº 7.626, de
24/11/11, que instituiu a obrigatoriedade de elaboração, pelos Estados, do Plano
Estadual de Educação – PEE no âmbito do Sistema Prisional. Vale rememorar que a
promulgação da Lei nº. 12.433, de 29 de junho de 2011, que dispõe sobre a
remissão de parte do tempo de execução da pena por estudo ou trabalho, que
dispõe no artigo 126, §7º: “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir um dia da pena para cada 12 horas de frequência escolar”.
Os estudos poderão ser realizados de forma presencial ou à distância. Essa lei
ainda estabelece que a remissão possa ser acrescida de um terço em caso de
conclusão de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da
pena.
Diante do que foi salientado pelo Sujeito E, e pelas mudanças dos processos
legais que regem a educação no cárcere, é possível observar as fragilidades que
ainda se apresentam nesse cenário, no momento atual, ao que se refere o processo
de escolarização dos sujeitos em privação de liberdade. Neste contexto, a
professora exemplifica mais uma situação que ocorre com frequência no ambiente
prisional:

Se o aluno estuda, ele tem direito a remissão; se ele estuda dois
meses, ele tem frequência, ele vai ter a avaliação dele pra ir pra
qualquer lugar e isso é dado, a escola dá um atestado, dá uma
transferência, não tem nenhum problema, mas às vezes se perde no
caminho, no meio do caminho se perde. O interno que vai pra outra
unidade, às vezes não sabe que unidade, ele vai, mas quando chega
à unidade às vezes não tem a série, o Tempo Formativo14 em que
ele estava estudando, e aí o aluno vai se perdendo e nem sempre dá
continuidade, não retoma os estudos. Ainda existe uma
fragmentação em relação a isso, ao preso que está cumprindo pena.
A escola, de três anos pra cá, tem tentado dar sequência a
escolaridade. (SUJEITO E)

Conforme apresenta o Sujeito E, a continuidade dos estudos muitas vezes é
interrompida pelas exigências do sistema carcerário, que cerceia em diversos
14

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do sistema de educação do Estado da Bahia.
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momentos o direito dos internos, ainda que a escola cumpra com as demandas que
lhe são inerentes, asseguradas pelas leis que regem a educação em âmbito
nacional. Isso é também referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, LDBN 9.394, de 1996, que define que a Educação de Jovens e Adultos
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
Ensino Fundamental e Médio na idade própria.
Assim, a educação básica para os sujeitos privados de liberdade é algo
característico, considerando que cabe ao Estado garantir educação pública para
esses jovens e adultos, com características adequadas às especificidades da
condição de vida e de sobrevivência na qual se encontram, garantindo o acesso à
Educação e continuidade dos estudos.

A tutela do Estado em relação a internos penitenciários tem sido um
aspecto muito questionado pela sociedade, quanto ao custo de
manutenção de sujeitos privados de liberdade, por um lado, e pelas
condições indignas de vida a que estes são submetidos, como uma
“pena” complementar à condenação da justiça, por outro. A
responsabilidade constitucional do Estado com a educação para
todos, não exclui ninguém, nem internos penitenciários, e
especialmente estes, privados de escolhas, porque mantidos em
cárcere. (BRASIL, 2010, p. 12)

No que concerne especificamente à legislação prisional do Estado da Bahia,
como desdobramento da orientação nacional, em 2007 a oferta de educação nas
unidades prisionais começa a ser desenvolvida de forma integrada entre a
Secretaria de Educação (SEC) e a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos do Estado (SJCDH). Alinhados com o projeto Educando para a Liberdade,
desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça (MJ), em
parceria com a Unesco, realizou-se em 2007 a I Videoconferência Estadual de
Educação no Sistema Penitenciário, com o objetivo de agregar e sensibilizar
gestores e educadores envolvidos, direta ou indiretamente, com o Sistema
Penitenciário.

A partir de 2007, a SECAD passou a organizar seminários regionais
envolvendo as áreas de educação e de justiça de 14 estados das
regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste, culminando com a realização,
em Brasília (de 10 a 14 de julho), de um encontro nacional sobre
educação no sistema penitenciário, com a participação de diretores
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de presídios, agentes penitenciários e chefes de disciplina, além de
representantes dos fóruns de EJA dos Estados e do Departamento
Penitenciário Nacional (DEPEN). (SILVA, 2006, p. 205)

O Decreto 12.247, de 08 de julho de 2010, que aprova o estatuto
penitenciário, dispõe na seção IV sobre a assistência educacional:

Art. 38 - A assistência educacional compreenderá a instrução
escolar, do primeiro grau ao nível superior, bem como a formação
profissional, desenvolvida pela Superintendência de Assuntos Penais
ou em ações integradas e conveniadas com entidades públicas,
mistas e particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos
especializados.
§ 1º - O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrado ao
sistema escolar do Estado, em consonância com o regime de
trabalho da unidade e as demais atividades sócio-educativas,
culturais e de segurança.
§ 2º - O ensino profissionalizante poderá ser ministrado em nível de
iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, segundo aptidões
individuais e demanda do mercado.
§ 3º - A unidade disporá de biblioteca para uso geral, provida de
livros de literatura, técnicos, didáticos e recreativos, adquiridos pela
Superintendência de Assuntos Penais ou recebidos através de
doações, além de outros programas de estímulo à leitura.

A partir dessas orientações dos documentos legais, foi formada uma
Comissão para coordenar o processo de construção coletiva do Plano Estadual de
Educação em prisões do Estado da Bahia, assim constituída: representantes da
SEC (Superintendência de Educação Básica/Coordenação da Educação de Jovens
e Adultos, Superintendência de Educação Profissional e Coordenação do Programa
Todos pela Alfabetização – TOPA); representantes da SEAP (Superintendência de
Ressocialização Sustentável/Diretoria de Integração Social); representante do
Conselho Estadual de Educação/Comissão da Educação de Jovens e Adultos;
representantes de Unidades Prisionais (Salvador, Feira de Santana e Juazeiro).
Foram também convidados representantes do Fórum de EJA-Bahia e de
Universidades públicas, mas estes não participaram diretamente da Comissão.
A educação, como parte importante para integração do encarcerado à
sociedade, deve ser concretizada de maneira eficaz; deixá-la à revelia é negar, de
forma silenciosa, esse direito garantido pelas leis vigentes. É um desafio, para os
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legisladores, otimizar as verbas da educação; definir uma política educacional
coerente e que atenda e possibilite a participação da sociedade nesse processo.
É possível perceber que existe na legislação uma intencionalidade em
integrar os sujeitos que estão em privação de liberdade à sociedade, tendo como
suporte a educação. No entanto, resta saber se os professores, as instituições
educativas e a sociedade de um modo geral estão preparados para esse desafio.
Entretanto, ainda que garanta o direito à educação, a efetivação dessas leis esbarra
em discussões e interpretações divergentes, principalmente pela falta de clareza nas
atribuições de responsabilidades. Dessa forma cabe a nós, educadores, buscar
respostas para estas e outras indagações. Até que ponto esse compêndio de leis
refletem a realidade nas instituições? A educação tem efetivamente a garantia de
tais leis? Quais os limites e possibilidades do processo de escolarização no cárcere?
E assim continuo a juntar os trapos, costurar os rasgos, emendar os retalhos
para ampliar a escuta, o olhar, o pensar na direção de um caminho que desate os
velhos nós das linhas desbotadas ainda tracejadas na educação do cárcere, que
possibilite melhores condições do ensinar e aprender para professores e alunos
privados de liberdade.

5.4 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: LINHAS QUE DELIMITAM A
ESCOLARIZAÇÃO PRISIONAL DA BAHIA

Cada fibra que tece o pano vai dando contornos ao tapete, que vai sendo
emendado pouco a pouco com fios e retalhos, até tomar forma. Nesse sentido,
retalhos vão sendo incorporados à tessitura, somando-se uns aos outros pelos
pontos da costura. É nesse sentido que apresentamos os retalhos que delineiam a
educação prisional na Bahia, parte de um quase todo que se desenrola.
É neste contexto, e com base nos princípios da Política de Educação de
Jovens e Adultos, que se buscou contemplar as especificidades do cotidiano vivido
nas unidades prisionais a partir da construção de uma política educacional para os
sujeitos que se encontram em privação de liberdade, adequando a dinâmica
organizacional e curricular às necessidades de aprendizagem e formas de vida e
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sobrevivência desse coletivo. Portanto, os processos políticos pedagógicos
requerem

[...] uma intencionalidade política, acadêmica, profissional e
pedagógica no sentido de colocar-nos na agenda escolar e docente,
de pesquisa, de formação e de formulação de políticas, a
necessidade de pensar, idealizar e arquitetar a construção dessa
especificidade da EJA no conjunto das políticas públicas e na
peculiaridade das políticas educativas. (ARROYO, 2009, p. 19)

Na visão do autor, é preciso atentar para as especificidades educativas da
EJA, especificidade dos tempos de vida que ela abrange – juventude e vida adulta –
e para os sujeitos concretos que vivenciam esses tempos. Nesse sentido, é
necessário pensar e efetivar seus direitos à educação, à formação, cultura,
identidade, assim como o seu lugar de sujeito individual e social.
É pensando desta forma que a organização curricular deve representar a
integração dos saberes construídos nos vários espaços ocupados pelos jovens e
adultos ao longo da sua vida e no contexto penitenciário com os conhecimentos
escolares, organizados nas áreas/componentes curriculares. Para atender a esse
princípio, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, sugere a organização
curricular por Eixos Temáticos (conhecimento originário da prática social), Temas
Geradores (situações que expressam a realidade mais próxima; fatos e contradições
da realidade vivenciada) e Áreas do Conhecimento (Conhecimentos históricos
sistematizados organizados nas diversas disciplinas).
A organização curricular já determina a dinâmica entre os conteúdos
disciplinares e os saberes das experiências de vida dos educandos expressos pelos
Eixos Temáticos e Temas Geradores. De acordo com o currículo, as aulas são
organizadas a partir desses Eixos Temáticos e Temas Geradores que determinarão
os conteúdos das disciplinas que ajudarão na sua compreensão e aquisição de
competências e habilidades básicas importantes para sua formação. Desta forma,
elimina-se a visão linear dos conteúdos pré-definidos por unidade letiva e adota-se a
visão circular dos conteúdos, organizando-os de acordo com as necessidades do
Eixo Temático e dos Temas Geradores.
O Plano de Educação Prisional do Estado da Bahia (2012) postula algumas
condições necessárias ao aperfeiçoamento da oferta de educação nas unidades
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prisionais, tais como: a formulação de uma proposta pedagógica específica que
prioriza a oferta da Educação de Jovens e Adultos neste contexto; a implementação
de instrumentos e metodologias que possibilitem um acompanhamento mais efetivo
do percurso formativo dos alunos e a documentação para fins de remissão de pena;
estudos e proposições de alternativas metodológicas que melhor se apliquem ao
tempo e mobilidade característicos das instituições de privação de liberdade; maior
articulação entre a SJCDH e a SEC, a fim de minimizar entraves na execução
logística da oferta: infraestrutura, materiais didáticos, acesso dos professores e
alunos às salas de aula, entre outros.
A oferta de educação prisional do Estado da Bahia compreende o Ensino
Fundamental ao Ensino Médio integrado, estendendo-se ao Ensino Superior, de
acordo com dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias –
INFOPEN/2013, conforme demonstra o gráfico 01 abaixo:
Gráfico 02 – Oferta de Educação Prisional no Estado da Bahia

Fonte: Elaboração da autora com base no relatório INFOPEN-DEPEN/PR 2013.

Quanto ao perfil educacional dos presos, o gráfico 02 revela um percentual
significativo de alunos que estão no Ensino Fundamental (séries iniciais), o qual, de
acordo as professoras, decorre do baixo nível de escolaridade dos internos,
repercutindo no processo de profissionalização. “É preciso elevar a escolaridade
deles para que tenham uma visão de mundo diferente, além do conhecimento
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escolar. Trabalhar a qualificação profissional para inseri-los no mercado de trabalho
quando cumprirem a pena”. (SUJEITO D)

Gráfico 03 – Perfil educacional dos presos no Estado da Bahia

Fonte: Elaboração da autora com base no relatório INFOPEN-DEPEN/PR 2013.

A educação escolar ofertada nas instituições penais deverá procurar transpor
as barreiras de um ambiente hostil, com ações estritamente punitivas, e realizar um
trabalho que contemple autoestima, a liberdade e equidade social, com políticas
públicas de educação voltadas para a realidade do sistema penitenciário.
Considerando que a educação deve levar em conta “as especificidades dos
tempos humanos e as diversas formas de organizar a vida, o trabalho e a
sobrevivência dos coletivos populares15”, faz-se necessário encontrarmos respostas
sobre quais referenciais deverão orientar o acompanhamento da aprendizagem, ou
seja, como os professores poderão (re)orientar o trabalho educativo proposto para
atender a educação em um contexto de privação de liberdade?
De acordo com Freire (2001, p. 34), “Para ser válida, a educação deve
considerar as condições em que o homem vive num exato lugar, momento e
contexto”. Tomando como referência o que afirma Freire, a proposta pedagógica da
EJA, no cárcere, deve atender a um grupo com características próprias e com
15

Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica. Caderno de Registro do Percurso
de Aprendizagem. Tempo Formativo III – Eixo VI. Governo do Estado da Bahia.
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necessidades específicas, sempre com o foco na formação do cidadão. Desta forma,
exige práticas diferenciadas, formação inicial e continuada dos profissionais de
ensino com ênfase nas particularidades e material didático coerente com as
necessidades da clientela.
Nesse sentido, o diálogo é premissa fundamental para a mediação entre
aluno e professor, para favorecer o acompanhamento do percurso da aprendizagem
de forma mais participativa e democrática, possibilitando ao aluno refletir sobre o ato
de aprender, valorizar as experiências vividas durante o acompanhamento do
percurso da aprendizagem, para dinamizar o processo educativo. Cabe ao professor
estimular o aluno a participar ativamente do acompanhamento do percurso da
aprendizagem, de forma a analisar criticamente o seu próprio desenvolvimento para
detectar os aspectos em que já avançou e aqueles que carecem de maior estudo.
Deste modo, “[...] é crucial que os educadores considerem a questão de como o
mundo social é experienciado, mediado e produzido pelos alunos; que penetrem nas
motivações e interesses que constituem a singularidade das suas vozes”
(GRIGNON, 2007, p. 79). Tal atitude visa a colaborar para a reorientação do
trabalho educativo, considerando a produção diária do aluno como instrumento de
coleta de dados, visando à tomada de decisão sobre a reorganização do trabalho
educativo.
Nesta perspectiva, a atuação do professor no contexto prisional é
fundamental, na observância dos problemas do cotidiano, visto que, se o
encarcerado não for retirado das celas para os estudos, cabe ao professor não
paralisar, e sim buscar alternativas através das atividades orientadas, que serão
realizadas individualmente para minimizar os problemas causados pela ausência do
aluno e dos conteúdos que seriam trabalhados naquele dia. Tal proposta
pedagógica é apresentada pelas professoras participantes dessa pesquisa. Esse
conteúdo deve ser elaborado para a prática do saber, como produção do
conhecimento. Para Paulo Freire (2001, p. 25) “[...] ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção”.
A educação de Jovens e Adultos no Estado da Bahia prioriza alguns critérios
que referendam o acompanhamento do percurso de aprendizagem à luz da
concepção de educação, dos princípios e dos pressupostos teórico-metodológicos
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que sustentam a proposta alicerçada em um currículo e em uma prática pedagógica
baseada no perfil dos alunos e amparadas na visão de mundo destes sujeitos,
considerando o contexto em que estão inseridos, as formas de vida, trabalho e
sobrevivência. Pensar em um currículo que considere a realidade dos alunos e que
tenha como ponto de partida, “[...] ações pedagógicas, com metodologias e materiais
didáticos adequados às suas necessidades e a formação de professores
condizentes com a especificidade da EJA” (SOARES, 2003, p. 30).
Com base na Política de EJA e contemplando a dinâmica fluida e transitória
do interno no contexto prisional, a proposta pedagógica curricular parte de temas
geradores, organizados em Módulos Educativos com duração mensal, como
referência para sua estruturação. A cada módulo educativo concluído, o educando
recebe um certificado referente à carga horária e à temática trabalhada. Estes
módulos estão vinculados com os Eixos Temáticos dos Tempos Formativos, de
modo que, concluídos os eixos, serão emitidos os históricos de conclusão da
Educação Básica correspondente ao segmento cursado.
A emissão destes certificados parciais, com intervalos mensais, tem por
objetivo maior garantir a continuidade dos estudos dos internos, mesmo se estes
receberem progressão de regime ou forem transferidos para outra unidade prisional
durante o processo de formação, sem perdas, e com aproveitamento dos seus
estudos. Também é uma forma mais objetiva de garantir o direito à remissão de
pena, já que a carga horária de cada Módulo Educativo estará impressa no
certificado, facilitando a correlação com a redução efetiva da pena. Como registrado
anteriormente no art. 126, da Lei nº. 12.433/ 2011 “O condenado que cumpre a pena
em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena”.
A escolha de estratégias pedagógicas apropriadas é fundamental no processo
de ensinar e aprender, diante das demandas dos sujeitos da ação educativa,
tornando-se importante aprofundar os conhecimentos sobre seus desejos, suas
necessidades e sua relação com o saber e o conhecimento.
A Proposta Pedagógica Curricular da EJA no Estado da Bahia, elaborada
pela Secretaria de educação do estado – SEC/BA (2011), foi estruturada por
Tempos Formativos, apresentando a seguinte organização:
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Quadro 04 – Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos – Estado da Bahia
1º TEMPO – APRENDER A SER
EIXOS TEMÁTICOS

I – IDENTIDADE E
CULTURA

II – CIDADANIA E
TRABALHO

III – SAÚDE E MEIO
AMBIENTE

DURAÇÃO

1 ANO

1 ANO

1 ANO

*TEMAS GERADORES

- Diversidade Cultural
- A valorização do homem na
sociedade
- Identidade Afro-Brasileira e
Indígena
- A Família e Sociedade Plural
- Ações coletivas para a construção
da cidadania.
- O cidadão como Sujeito de Direitos
e Deveres.
- Miscigenação da sociedade
brasileira.
- Inclusão social.
- Meio ambiente e Sustentabilidade
- Vida saudável
- Drogas e suas implicações sociais
- Estudo da sociedade brasileira

DURAÇÃO

ÁREAS DE
CONHECIMENTO

1 BIMESTRE
(CADA TEMA)
Linguagens
(Língua
Portuguesa e Artes);
Matemática.
1
BIMESTRE
(CADA TEMA)

Estudos da Natureza e
da Sociedade.

1 BIMESTRE
(CADA TEMA)

2º TEMPO: APRENDER A CONVIVER
EIXOS TEMÁTICOS

IV – TRABALHO E
SOCIEDADE

V – MEIO
AMBIENTE E MOVIMENTOS
SOCIAIS

DURAÇÃO

1 ANO

1 ANO

EIXOS TEMÁTICOS
DURAÇÃO

VI – GLOBALIZAÇÃO,
CULTURA E
CONHECIMENTO

1 ANO

VII – ECONOMIA SOLIDÁRIA
E EMPREENDEDORISMO

1 ANO

*TEMAS GERADORES

- Relações no mundo do trabalho.
- Direitos Humanos.
- Formação étnica da sociedade
brasileira
- Pluralidade Cultural
- Trajetória dos Movimentos Sociais.
- Meio ambiente e suas implicações.
- A Biodiversidade do Planeta Terra.
- A influência da Política Social no
desenvolvimento individual e coletivo
3º TEMPO: APRENDER A FAZER
*TEMAS
GERADORES

- Globalização x Exclusão social.
-Influências da crise econômica no
mundo.
- Conhecimentos históricos e
culturais
das
sociedades
emergentes.
- A construção do conhecimento na
sociedade globalizada.
- A Economia a serviço da vida.
- Desenvolvimento auto-sustentável
e Geração de Renda.
- A tecnologia a serviço do
desenvolvimento.
- O neoliberalismo e os sistemas
econômicos.

Fonte: Secretaria de Educação do Estado da Bahia (2011)

DURAÇÃO

1 BIMESTRE
(CADA TEMA)

1 BIMESTRE
(CADA TEMA)

DURAÇÃO

1 BIMESTRE
(CADA TEMA)

1 BIMESTRE
(CADA TEMA)

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Linguagens
(Língua
Portuguesa e Artes);
Matemática.
Estudos da Natureza e
da Sociedade.

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Linguagens, Códigos,
Ciências Humanas e
suas Tecnologias: artes
e atividades laborais

Ciências da Natureza,
Matemática e suas
Tecnologias
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A estruturação do currículo e do trabalho escolar por eixos temáticos e temas
geradores tem por objetivo que estes saberes, necessários à vida do aluno, sem
dúvida, estejam a serviço de algo maior: a compreensão e transformação da sua
realidade social. Assim, o conhecimento trazido pelo aluno é (res)significado quando
ele se apropria dos saberes escolares, dos bens historicamente e socialmente
construídos pela humanidade para a melhoria das condições de vida. Portanto, as
temáticas apresentadas pelos módulos referentes aos Eixos Formativos buscam
contemplar a realidade específica do sujeito no contexto carcerário, para que ele
possa refletir sobre a situação em que se encontra e desejar transformá-la.
De acordo com a proposta pedagógica da EJA no Estado da Bahia (2009), o
percurso de aprendizagem, leva em conta o desenvolvimento das aprendizagens
dos Temas Geradores dos aspectos cognitivos (AC) e socioformativo (SF) e
aprendizagem desejada (AD) juntamente com os saberes necessários, mediados
pelo estudo das Áreas de Conhecimento que serão construídos durante os Eixos
Temáticos, conforme os Tempos Formativos. Todo o processo é acompanhado e
registrado diariamente, e, no final de cada bimestre, o professor registra e apresenta
no Conselho de Classe o resultado do aluno-interno, considerando conhecimentos
construídos, através de códigos: C (aprendizagem construída), EC (aprendizagem
em construção), AC (aprendizagem a construir). Para os saberes em que os alunos
tiverem dificuldades, são realizados e avaliados através de atividades paralelas.
Caso o aluno desista do percurso, consequentemente o seu processo é
interrompido, podendo retornar em qualquer tempo/espaço. O registro do resultado
bimestral e final é computado em Ata de Resultados Finais.
Neste contexto, ressalto a importância da prática docente, respaldada pelo
saber e conhecimento e comprometimento de cada professor, cuja principal tarefa é
reconhecer o seu lugar e posição enquanto sujeito da práxis, problematizando o
cotidiano descrito na realidade. É nessa consciência permeada pela demanda da
realidade vivida no mundo e com o mundo do cárcere que, ao refletir sobre si
mesmo, o professor reelabora saberes e não saberes, em um processo contínuo de
construção e desconstrução de si, do outro e do mundo, tomando como referência o
sentir, pensar e agir da sua prática pedagógica. Isso implica em idas e vindas
traçadas no avesso do bastidor, com linhas e fiapos ainda não arrematados.
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6 ENTRE GRADES, SABERES E PRÁTICAS ENTRELAÇADAS:
ESCUTA E ANÁLISE DAS FALAS DOS SUJEITOS

Acordava ainda no escuro [...] e logo sentava-se ao tear. Linha clara,
para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando
entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã
desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam
tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. [...] Com
capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a
entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. [...]
Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer.
(COLASANTI, 2004, p.12)
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Retomo os fios que tecem esta escrita a partir das palavras de Colasanti
(2004), enlaçando os primeiros riscos, pontos e alinhavos que entremearam no
tapete, as lãs e as cores que traçaram subjetivamente o bordado das experiências
iniciais de formação das professoras/tecelãs, buscando as “nuances da costura” do
ateliê interior, não de uma forma linear, mas a partir do que considero singular, do
que de fato foi formador.
Tornar-se professor não é uma tarefa fácil, posto ser uma trajetória marcada
por incertezas, de quem tenta uma coisa nunca conhecida, fruto de mudanças que
requerem conhecimentos específicos, alinhados aos saberes não só das práticas,
mas dos saberes pedagógicos, oriundos da sua formação, numa tessitura constante
do fazer e desfazer da docência, em um movimento de começar e recomeçar
sempre.
Nesse sentido, torna-se fundamental juntar as linhas, desatar os nós das lãs
mais vivas, quentes lãs, lançar o olhar criterioso e a escuta para o atelier, onde a
tessitura se desenvolve com a intenção de desvelar o saber-fazer das
professoras/tecelãs em uma escola prisional, do seu entorno e da ambiência em que
se insere, em suas múltiplas dimensões. Foram muitos os fios, finos e espessos,
com informações diversas; fios que revelavam situações inesperadas que, a
princípio, causaram impactos, ao tempo em que moviam a minha curiosidade e
afeto, como sujeito da falta e em estágio de incompletude; impulsionava o desejo,
despertava o encanto pelo que se desvelava: as agruras, os prazeres, as incertezas
e desafios de SER PROFESSORA entre muros e grades.
Estes fios me instigaram a aprofundar as investigações, para além do que
imaginava antes de adentrar em um espaço de privação de liberdade. Neste sentido,
expandi o olhar para o tecido do ambiente prisional, do que é singular e suas
minúcias, na busca de colher informações objetivas e subjetivas dos sujeitos que
fazem parte deste ambiente, especificamente das professoras/tecelãs, seus
comportamentos, as relações estabelecidas, seus fazeres e sua prática pedagógica.
Nesta perspectiva, à guisa de lembrar o percurso empreendido, organizei a
análise a partir das imagens e dos significados consensuais que os sujeitos
atribuíram a formação pessoal e profissional, ao savoir-faire, ou seja, o saber fazer
pedagógico, em uma escola prisional; em categorias descritivas, pois possibilitam a
conexão entre variáveis relacionadas entre si, descrevendo o discurso dos sujeitos
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em ângulos diversos e nas mais diferentes situações, sejam individuais ou em
grupo; e em categorias analíticas organizadas em um corpos que agrupa unidades
de sentido, a partir dos aspectos consensuais presentes que são decompostos,
reorganizados e reagrupados. Nesta tessitura, as análises descritivas e analíticas
serão feitas de forma entrelaçadas com vistas ao leitor perceber o quanto as
descrições estão em relação com as analíticas.
Para a análise das categorias, procurei fazer uma leitura descritiva e analítica
dos dados, fundamentada no referencial teórico que embasa a pesquisa e no meu
saber da experiência. Lanço mão também dos fios da AD (Análise de Discurso) de
linha francesa, como forma de ensaio e fonte de inspiração para adentrar os escritos
e os discursos dos sujeitos desta pesquisa. Nesse contexto, emergem os alinhavos
que me conduziram a um extenso material, que dão forma à costura, por meio dos
instrumentos da tessitura: observação, entrevista narrativa e desenhos expressivos.

6.1 OLHAR DA OBSERVAÇÃO ENTRE MUROS E GRADES
As observações configuram-se como um importante instrumento escópico de
recolha de retalhos que estampavam informações a serem tecidas ao tapete.
Durante cerca de 100 horas, distribuídas ao longo de seis meses, não se
restringiram apenas à sala/cela de aula, mas às ambiências e atividades da
instituição escolar. Após contatos prévios e autorizações da Secretaria de Justiça,
da direção do Complexo Penitenciário e da direção da escola, juntei lãs, fios e outros
aviamentos, para com o olhar e a escuta pespontar cenas, comportamentos e
histórias que comporiam a tessitura da pesquisa.
As nuances do espaço prisional possibilitaram documentar, no diário de
campo, o cotidiano da escola e a prática pedagógica das professoras, frente às
demandas

da

docência,

dificuldades,

conflitos,

condições

de

trabalho

e

possibilidades, posto que, por meio da observação, é possível

[...] desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia
da prática escolar, descrever as ações e representações dos seus
atores sociais e os significados que são criados e recriados no
cotidiano do fazer pedagógico. (ANDRÉ, 2010, p. 41)
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O ato de observar, in loco, nos impulsiona não apenas a achar, mas a ver
além do visível, aproximando-nos das concepções dos sujeitos, das suas
experiências diárias, do sentido que atribuem à realidade que os cerca, suas ações
e intenções subentendidas.
Como já afirmei no início desta pesquisa, o Projeto Leituração constituiu-se
como a “alavanca” que possibilitou o contato inicial com o espaço prisional, o que de
certa forma facilitou o contato com algumas professoras, as quais já haviam
participado do projeto e se mostraram receptivas à realização do estudo. Desde o
início me acolheram e orientaram quanto aos procedimentos necessários para
adentrar nos módulos, cuja observação e escuta do cotidiano da unidade escolar em
um ambiente de privação de liberdade, da sala de aula, das narrativas e do saberfazer das professoras me conduziram não só ao encontro com os dados que
emergiam, mas sobretudo ao saber apreendido, às experiências vivenciadas.
Segundo André e Ludke (1989), a observação pode envolver uma parte
descritiva (descrição dos sujeitos; reconstrução de diálogos; descrição dos locais,
dos eventos, atividades e comportamentos dos sujeitos e pesquisadores) e uma
parte reflexiva (inclui as observações pessoais do pesquisador, feitas durante a fase
da coleta: suas especulações, sentimentos, problemas, ideias, impressões, dúvidas,
certezas, surpresas e decepções). Para registrar tais observações, utilizei o diário de
campo.
Para Minayo (2002), a relevância do diário de campo está na possibilidade do
pesquisador construir detalhes da pesquisa, congregando seus diferentes períodos,
desde o primeiro momento da ida ao campo até a fase final da investigação, pois
“quanto mais rico for em anotação o diário, maior será o auxílio que oferecerá à
descrição e a análise do objeto estudado” (p. 101). O registro de cada detalhe da
observação possibilitou a recolha de informações, configurando-se como um modo
de apreender o objeto desta pesquisa, conduzindo-me a enxergar a realidade tal
como ela é em suas entrelinhas.
Desta forma, muitas vezes, o meu olhar de pesquisadora era capturado por
olhares, gestos, expressões faciais, sons, ruídos e fatos que escapavam ao objeto
investigado, frente a situações que emergiam no ambiente prisional cuja professora
era um sujeito entre outros tantos, que fazia parte do cenário pedagógico e da
pesquisa em curso.
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No reencontro com o espaço da prisão, entrei em consenso quanto aos
horários e momentos oportunos para a realização da pesquisa empírica, agendando
com a direção e as professoras, por meio de um cronograma, os dias em que estaria
na escola. A observação se realizaria não apenas na sala de aula, mas nos horários
de intervalos, em períodos de interlocução livre entre professores, e nas AC –
Atividades Complementares – momento de formação, discussão e deliberação sobre
as práticas pedagógicas. Nesse contexto, para realizar as observações, criei alguns
critérios: a) não interferir no andamento da aula, pois o distanciamento favorece ao
exercício do olhar do pesquisador, b) descrever e anotar no diário de campo, falas,
movimentos e acontecimentos que estivessem articulados com o objeto da
pesquisa, isto é, o ser professora no cárcere.
Durante o período em que estive imersa na instituição, observando a rotina da
escola e das docentes, de maneira geral, busquei sempre manter uma relação ética
para não interferir no desenvolvimento das atividades. Assim, consultava o
cronograma de observação das aulas a fim de verificar em que sala faria a
observação do dia, uma vez que as professoras que lecionam no Tempo Formativo
II e III trabalham com mais de uma classe. Buscava chegar sempre antes do início
da aula para conversar com a professora/artesã, que fazia questão de socializar
informações sobre o planejamento e quais as atividades que seriam realizadas.
Ao chegar à escola para realizar as observações, dirigia-me junto com as
professoras para o módulo onde acontece a aula. Cabe salientar que, por questão
de segurança, nenhum professor pode adentrar no módulo quando não estiver na
companhia de um colega, visto que, na área em que estão as salas, não existe
nenhum agente que zele pela segurança, o que de certa forma expõe o professor.
Nesse sentido, em vários momentos, acompanhava a professora quando esta
estava sozinha, fato que assegurava a realização da aula para os internos que
frequentam a escola.
No início, ao adentrar no módulo onde se inserem as celas/salas de aula,
causei um pouco de estranhamento para os alunos, os quais me olhavam com
expressão de curiosidade. Ao entrar na sala de aula, a professora me apresentava à
classe, e, de maneira discreta, de posse do meu diário de campo e em alguns dias,
do gravador, o qual tive a permissão de utilizar (autorizado pela direção), sentavame em um espaço da sala. Assim, em meio a alunos, captava expressões e diálogos
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do cotidiano. A princípio, alguns buscavam saber o que eu estava fazendo naquele
lugar; outros me olhavam com desconfiança e me perguntavam: “A senhora é da
secretaria de justiça?” “É professora nova?” – E eu naturalmente respondia que era
pesquisadora, estava realizando uma pesquisa e, para tanto, ficaria por um período
assistindo às aulas junto com eles.
Cabe ressaltar que as minhas idas constantes ao presídio e às salas de aula
foram fazendo parte do cotidiano das professoras, dos alunos e funcionários
envolvidos com esta realidade. A frequência nesse local passou a se tornar familiar,
e, nesse cenário, acompanhava os olhares enviesados, os ditos, dizeres, silêncios e
subentendidos, presentificados nos atos, nas ações, nas palavras verbalizadas e por
vezes semiverbalizadas, permeadas ou não de sentidos, os quais iam compondo as
minhas costuras, simbolizadas pelos registros.
A figura 08 a seguir, nomeada de Falas dos Sujeitos, captadas no olhar da
observação, apresenta os dados observados de maior recorrência, os significantes
marcantes em algumas expressões evidenciadas no cenário do ambiente prisional.

Figura 08 – O Lugar do Olhar: Falas dos Sujeitos, captadas na observação

A sala de aula é dentro do
presídio, é uma cela. O
agente fecha os portões,
você adentra no presídio.

Vamos trabalhar com os
materiais que temos...
Vocês sabem que nem
tudo pode entrar aqui...

Aqui a gente desenvolve
um trabalho, com uma
liberdade vigiada.

Hoje não vai ter aula não viu
professora!!
A
senhora
entendeu? Hoje é nosso
batismo de capoeira.

É complicado manter o
aluno na sala de aula
com pouco recurso.

Tem situações muito
difíceis de serem
administradas.

Vocês tem que levar alguma
coisa ao saírem daqui. Tem
que fazer ‘jus’ a remissão.

Isso aqui é um tédio
professora!!! Imagine se não
tivéssemos estas atividades,
a senhora que nos ensina?

Gente, vamos ter calma...
nos acalmar. Temos que ter
paciência. A revolta não vai
ajudar... Vamos orar.

Fonte: produzido pela autora, 2014.

Aqui a gente aprende muito
aqui... A gente ensina mas,
o que aprendemos não tem
limite...

Aqui tem regras
que precisam
ser cumpridas.
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O olhar e a escuta da observação dos sujeitos no ambiente prisional
possibilitaram-me apreender os atos manifestos que mais se aproximavam do objeto
de estudo, fato que me permitiu elaborar as objetivações, ou seja, aquilo que
emerge nos processos cognitivos e as ancoragens, por meio da classificação e
denominação, da interpretação da realidade.

Se a objetivação mostra como os elementos representados de uma
ciência se integram a uma realidade social, a ancoragem permite
compreender o modo como eles contribuem para modelar as
relações sociais e como as exprimem. (MOSCOVICI, 1978, p. 176)

No contexto desta pesquisa, as categorias foram construídas e possibilitaram
o entendimento da dinâmica processual dos significados e das imagens mentais que
articulam os processos das objetivações e das ancoragens que constituem as
representações sociais dos sujeitos. Nesta perspectiva, as falas dos sujeitos,
inscritas no olhar, deram-me subsídios para o agrupamento dos registros das
observações, que constituíram as categorias descritivas e analíticas.

Diagrama 01 – Síntese das Categorias descritivas analíticas da observação

AGRUPAMENTO DAS
CATEGORIAS DESCRITIVAS
ANALÍTICAS

CATEGORIAS DESCRITIVAS

Ambiente
Escolar

Cotidiano

Liberdade
Vigiada

Professora
Aprisionada

Aprisionamento

Dentro / Fora da
Sala de Aula

Fita Moebius

CATEGORIAS ANALÍTICAS

Fonte: produzido pela Autora, 2014.

Afetos
Ambivalentes

Ambivalência
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A partir do entrelaçamento dos fios que elucidam os sentidos e contextos do
campo investigativo, apresento as categorias descritivas

e analíticas das

observações que constituem a interação manifesta nas entrelinhas do olhar da
observação. Estas são fruto das falas recorrentes dos sujeitos, colhidas quando da
aplicação dos instrumentos.

Categorias descritivas:
1. Ambiente da escola
2. Professora aprisionada
3. Liberdade vigiada
4. Dentro/ fora da sala de aula
5. Afetos ambivalentes
Categorias analíticas
1. Cotidiano
2. Aprisionamento
3. Fita Moebius
4. Ambivalência

6.1.1 Ambiente escolar
Ao transpor os muros que circundam o complexo penitenciário, um extenso
caminho é percorrido até chegar à sede administrativo-pedagógica da escola. Esta é
caracterizada por particularidades que influenciam nas atividades realizadas,
embora o Projeto Político Pedagógico – PPP contemple uma organização curricular
em conformidade com o que determina o currículo das escolas estaduais que
trabalham com o seguimento de Educação de Jovens e Adultos.
Entretanto, as observações realizadas no cotidiano da escola, registradas no
diário de campo, revelam que a rotina da instituição é influenciada pelas condições
adversas e outras impostas pelo sistema prisional. Quanto ao horário de
funcionamento, as aulas acontecem nos três turnos, durante quatro dias na semana,

136

sendo um dia dedicado às atividades de planejamento. A duração é de duas horas e
meia16, distribuídas da seguinte forma: turno matutino, das 08h30min às 11h; turno
vespertino, das 13h às 15h30min e, no turno noturno, implantado no início de 2013,
das 17h30min às 19h30min, em que o tempo da aula é mais reduzido. As aulas do
turno noturno são distribuídas em duas turmas do Tempo Formativo I, cujos alunos
estão em regime semiaberto17. Diferentemente do diurno, não acontecem nos
módulos, e sim em salas adaptadas (secretaria e sala dos professores), na sede
administrativa pedagógica da escola.
Por estarem em regime semiaberto, há uma dinâmica diferenciada para esses
alunos, pois, ao invés do deslocamento do professor para as salas de aula, eles é
que se deslocam acompanhados de um agente penitenciário para o local da aula,
em função do horário de funcionamento dos módulos encerrar às 17h30min, quando
os internos que cumprem o regime fechado são recolhidos do pátio para as celas,
por determinação do regimento do complexo penitenciário.
Observei que os professores que trabalham no Tempo Formativo II e III
trabalham o horário integral com a classe, e não há permuta de sala. Os alunos têm
uma aula de cada disciplina por dia, posto não ser permitida a troca de professores
entre os horários de aula. Inclusive é comentado na sala dos professores:

Uma das grandes dificuldades do tempo formativo II e III aqui é a
elaboração do horário porque eu como professora de disciplina, eu
vou para uma unidade e demoro muito de retornar aquela unidade.
(SUJEITO B)

Neste sentido, em razão do número de componentes curriculares ser maior
do que o número de dias em que os alunos têm aula, há um distanciamento de no
16

O período reduzido de aula está atrelado organização interna da Penitenciária. Para que a carga
horária mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9394/96 – oitocentas horas anuais seja
cumprida, os alunos realizam, ao longo do período letivo, atividades programadas pelos professores,
as quais são realizadas em horários extraclasse.
17

O regime semiaberto, está fundado na capacidade de senso de responsabilidade do condenado,
estimulado a cumprir suas obrigações de preso em regime de disciplina dentro de um mínimo de
segurança e vigilância, pois o preso deve movimentar-se com relativa liberdade uma vez que é sujeito
a vigilância discreta. Preferencialmente, a pena deve ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou
similar, podendo ser o condenado alojado em compartimento coletivo, observados os mesmos
requisitos de insalubridade de ambiente exigidos na penitenciária, artigos 91 e 92 da Lei de Execução
Penal. Fonte: Secretaria de Justiça e SEAP.
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mínimo quinze dias para que o professor retorne à mesma classe, o que tende a
uma descontinuidade em a professora e alunos retomarem o conteúdo. É um fato
recorrente observado no início das aulas com diferentes professoras, como
expressam os discursos a seguir:

Gente há quanto tempo não nos encontramos!!! O que discutimos na
última aula? Vocês lembram? (silêncio dos alunos). Vamos retomar a
discussão sobre o corpo humano. (SUJEITO F)

Tem quase um mês que estive nesta turma e, se não me engano,
deixei uma atividade sobre um texto para vocês realizarem. Um texto
sobre direitos humanos. Vocês leram? (silêncio dos alunos).
(SUJEITO B)

As falas dos sujeitos, reveladas nas observações em sala de aula,
demonstram que a rotina imposta pelo sistema prisional interfere diretamente na
sistematização dos conteúdos, o que difere de uma instituição educativa regular. Por
outro lado, a organização do horário é uma queixa recorrente entre os docentes, que
necessitam fazer adequações constantes, em função da dinâmica existente no
ambiente de privação de liberdade. Nesse contexto, as falas denunciam o que
incomoda:

Você não pode o ano inteiro recomeçar, recomeçar... A gente tem
que dar uma continuidade ao trabalho. É complicado e quem mais
uma vez é prejudicado é o aluno. (SUJEITO B)

Já tivemos uma época quando estávamos tendo problemas com
horário, que eu levei dois meses sem retornar a unidade,
praticamente uma unidade inteira. Ai quando a gente retorna, tem
que recomeçar tudo de novo. (SUJEITO E)

Mais uma vez constato, através das conversas entre os professores, o quanto
a dinâmica imposta no ambiente prisional incide no fazer pedagógico, o que
repercute – como dito por eles – em prejuízo não só do ensino, mas também na
relação e no aprender do aluno.
Ainda no que se refere ao cotidiano da escola prisional, além do
distanciamento dos encontros por disciplina e da carga horária diária reduzida, que
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se encontra diretamente relacionada à rotina do funcionamento do presídio, como
dito anteriormente, há horários para abertura e fechamento das celas, bem como
para as refeições dos internos, fato que mobiliza professores, alunos e funcionários,
como indicam as falas dos sujeitos.

Vamos produzir, temos que ser rápidos, o tempo da aula já terminou,
já são 11 horas e ainda não concluímos os trabalhos. Não vai dar
tempo para secar os painéis. Meu Deus, o que faremos? Faltam dois
dias para a culminância do projeto! (SUJEITO A)
Professora, a senhora já ultrapassou o horário. Está na hora da
rampa, é hora do almoço dos presos. A senhora já deveria ter
acabado com esta atividade. (AGENTE)

As falas originadas da observação se reportam ao momento de uma aula na
qual os alunos e a professora estavam envolvidos na atividade, por se tratar da
criação dos painéis e quadros que seriam expostos na culminância do projeto “A cor
da Cultura”, desenvolvido durante a segunda unidade letiva. De tão enredados na
atividade, ambos não perceberam o tempo de encerramento da aula, circunstância
que provocou, no momento, a advertência oral do agente carcerário, que teve que
intervir adentrando no espaço da sala. Essa situação pode ser considerada atípica,
posto que no cotidiano das aulas a professora permanece neste espaço apenas com
os alunos, pois os agentes comumente ficam na entrada do módulo.
Tal atitude revela que as atividades propostas pelo planejamento pedagógico
da escola ficam “reféns” das condições impostas pela instituição prisional, que
desconsidera não apenas o contexto de envolvimento dos alunos e da professora
com a atividade, mas, sobretudo, a sistemática da prática educativa, como esclarece
Santos (2011, p. 120):

A forma organizacional de uma prisão prima pela ordem e disciplina.
As atividades diárias são programadas rigorosamente dentro de um
ritmo preestabelecido, segundo as regras superiores fixadas,
executadas através de um corpo representante da autoridade e são
orientadas a realizar o fim oficial da instituição.

O autor corrobora com a objetivação do cotidiano da escola no cárcere
quando nos apresenta que a prisão impõe aos sujeitos uma condição de submissão
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às normas e disciplina estabelecidas pelo sistema prisional. Nesse contexto, a
educação fica relegada a segundo plano, posto que o funcionamento da escola e as
atividades realizadas estão atreladas às condições de segurança, não garantindo,
em certa medida, a concretização da práxis pedagógica. Isto posto, diálogo com
Certeau (2011, p.31), ao afirmar que “[...] o cotidiano é aquilo que nos é dado cada
dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois
existe uma opressão do presente”.
Outro aspecto a ser ressaltado na observação foi o planejamento das aulas,
realizado nas reuniões de AC – Atividade Complementar, a cada quinze dias,
momento em que as professoras organizam e preparam as atividades didáticas,
considerando os temas geradores que fazem parte da matriz curricular dos Tempos
Formativos. Pelo fato de a escola não dispor de coordenador(a) pedagógica(a), as
reuniões são realizadas sob a orientação da diretora, que nem sempre pode
participar, em função das demandas da gestão e/ou de situações inesperadas que
ocorrem no cotidiano da prisão, interferindo na estrutura de funcionamento da
escola, como pode ser observado em uma das reuniões, evidenciadas nas falas a
seguir.

Gente, hoje está muito difícil participar da reunião, está uma loucura!!
Houve uma fuga em massa no módulo III, e as aulas foram
suspensas. Ninguém pode nem chegar perto. Os agentes e a polícia
estão todos lá, e com isso não haverá aula neste módulo. (SUJEITO
E)
Os alunos que não participaram da rebelião ficam sem aula. Eles não
pensam que, se a gente não entra no módulo, eles sofrem
consequências: deixam de receber o lanche, que é um atrativo. Não
têm contato com o educador... Porque a gente escuta eles, às vezes
consegue acalmar, fazer com que eles reflitam. (SUJEITO B)

O comentário da diretora incide no distanciamento dos professores não mais
pela carga horária das disciplinas, mas por uma indisciplina dos internos privados de
liberdade, situação que revela a nítida preocupação das professoras diante da
realidade, o que impacta diretamente na dinâmica escolar. É outro fator de
inquietação que, segundo as professoras, inviabiliza a realização das aulas, que por
motivo de segurança são suspensas por dois dias, tempo em que os agentes e
funcionários da administração, reorganizam o espaço. Ainda no que se refere às
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interferências no cotidiano da escola, foi possível observar o dia de mutirão
carcerário ou de “baculejo”, expressão utilizada no ambiente prisional para designar
o dia de revista nas celas e pavilhões, o que ocorre com frequência nas unidades
sem aviso prévio, ocasionando a suspensão das aulas.
Em razão de a escola atender as sete unidades que fazem parte do
complexo, as reuniões acontecem por grupo de professores, obedecendo a um
cronograma estabelecido para cada uma, que se utiliza dos dias de visita íntima dos
internos, quando não há aula, sendo o horário reservado para a realização da
reunião pedagógica.
Na condição de observadora dos encontros de planejamento, realizados na
sala dos professores, estive atenta aos diálogos dos sujeitos com seus pares sobre
a prática e os fazeres em uma instituição de educação prisional. Os professores
participam ativamente deste momento, refletem sobre questões referentes às
teorias, as práticas pedagógicas, os processos de aprender e ensinar, discutem
sobre metodologias e projetos que possibilitem a participação e a valorização dos
alunos. Nesse sentido, é evidente a preocupação em relação ao currículo da escola,
posto que os conhecimentos, além de despertar o interesse, devem ser significativos
e aplicáveis à vida dos alunos, como explicitados nas falas entre os sujeitos.

Os eixos temáticos propostos pelos Tempos Formativos se
aproximam de temáticas voltadas para a EJA, mas muitas vezes nós
nos deparamos com situações em que temos que abrir mão do que
foi planejado e trabalhar com a realidade que está a nossa frente, a
realidade deles. (SUJEITO A)
Esta semana mesmo, fiquei chocada ao chegar ao módulo cinco.
Além da sujeira e do cheiro próprio do lugar, tinha até rato morto na
sala; e os meninos pisam naquela água... E ninguém faz nada. Tive
que mudar todo o meu plano, falei de saneamento e cuidados com a
saúde. (SUJEITO F)

As interlocuções observadas revelam que as professoras têm a clareza da
proposta pedagógica da EJA, mas evidenciam situações inquietantes como a
dificuldade de material, o descaso com a higiene dos módulos; desabafam sobre os
problemas e limitações que impactam diretamente no planejamento, constituindo-se
como grandes desafios na prática pedagógica, que, neste contexto, deve contemplar
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um currículo para além do formal e tradicional, mas que considere as “[...] diversas
intervenções que nele se operam” (SACRISTÁN, 2000, p. 101). Isso, na perspectiva
da escola prisional, pressupõe:

[...] entender a favor de quem o currículo trabalha e como fazê-lo
trabalhar a favor dos grupos e classes oprimidas [...] discute-se o que
contribui, tanto no currículo formal como no currículo em ação e no
currículo oculto, para reprodução de desigualdades sociais de forma
a ajustá-lo em prol das classes menos favorecidas (MOREIRA;
SILVA, 2005, p.16).

Entendo que o currículo o qual atenda a educação prisional deve considerar a
dinâmica das relações estabelecidas, voltando o olhar para o contexto vivenciado no
cotidiano. Nesta perspectiva, nas situações observadas no ambiente da escola, foi
perceptível a busca, pelos professores, de caminhos alternativos diante das
circunstâncias e adversidades que enfrentam. Há de se aludir, conforme Certeau
(2009), que o cotidiano das professoras no cárcere está intimamente afetado pelas
dificuldades diárias, em constante movimento, que as impulsionam para a reflexãoação-reflexão de como recomeçar, ressignificar, recriar e de explorar novas formas
de caminhar.

6.1.2 Professora aprisionada
O clima repressivo, autoritário, complexo e muitas vezes hostil do ambiente
prisional, encarcera não só os internos privados de liberdade, mas simbolicamente
reverbera no imaginário de alguns sujeitos que fazem parte deste cenário, bem
como da pesquisadora, posto que estar aprisionado é encontrar-se em cárcere, em
estado de submissão. Neste contexto, a professora aprisionada é evidenciada nas
observações, sob diversos aspectos.
Na sala de professores, no início de cada turno, é intenso o movimento de
arrumação, em meio a diálogos especulativos que vão sendo tecidos, seja de cunho
pessoal ou sobre o próprio ambiente prisional. Armários são abertos pelos sujeitos,
para a retirada de livros, materiais e guarda-pó (uma exigência da escola situada no
ambiente prisional, utilizado como preservação do corpo); as professoras prendem o
cabelo, retiram o batom ou passam apenas um brilho discreto nos lábios, e se

142

dirigem aos módulos, sempre em companhia de outro(a) colega 18, onde as salas de
aula improvisadas se misturam em meio às celas. Caminhando por pavilhões e
galerias, com paredes desbotadas, os corredores vão dando acesso aos portões
que se abrem, até uma sala em que as professoras apresentam a carteira de
identificação. Ao transpor o ultimo portão, a professora estará também encarcerada
junto com os internos que circulam no pátio, sem a presença próxima de um agente
carcerário, o que a torna vulnerável diante da exposição e (des)proteção, frente às
possibilidades de rebelião ou atitudes suspeitas de detentos. Neste contexto, sendo
eu a companhia da professora, escuto que a realização do seu planejamento em
sala se dará pela minha presença, uma vez que, como já evidenciado, o docente
não pode adentrar o módulo quando está sozinho.

Hoje preparei uma aula bem interessante sobre saneamento básico,
para os alunos do módulo I. Ainda bem que hoje você vai para este
módulo fazer as observações, pois caso contrário, não poderia ir; o
colega passou mal e não veio. (SUJEITO D)

Diante da escuta constato, mais uma vez, a rigidez do sistema prisional, cuja
professora, por estar sempre dependente de outros para realizar o seu trabalho,
vivencia o aprisionamento do seu saber-fazer pedagógico pelas normas vigentes.
Assim, “[...] a escola no presídio guarda especificidades que a diferenciam de outros
espaços e que a sociedade dos cativos mantém expectativas de ter acesso aos
conhecimentos e ao preparo para o convívio social” (ONOFRE, 2007, p.12)
Nos módulos um e dois da Penitenciária Lemos Brito, onde as observações
foram realizadas, observei que são muitas as situações que sinalizam a condição de
aprisionamento das professoras, as quais interferem no seu planejamento
pedagógico. Algumas vezes, a depender do recurso didático que será utilizado em
sala, tem por obrigatoriedade apresentá-lo ao agente de plantão, para que seja feita
a revista. “Hoje nós vamos trabalhar com tinta guache e com tesoura, mas como
você pode ver, não têm ponta. São doze tesouras, pode contar” (SUJEITO H). A
professora expõe o material para revista na intenção de que os agentes se

18

Por questões de segurança, visto que permanecem dentro da sala de aula em uma área trancada,
sem a presença de um agente carcerário, nenhum professor tem acesso ao módulo onde dará aula,
caso esteja sem a presença de um colega ou de algum funcionário da instituição.
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certifiquem de que não haverá “perigo” no desenvolvimento da atividade a ser
realizada.
Ao ultrapassar esta sala, mais duas grades se abrem, e me deparo com a
arquitetura, que se apresenta de forma imponente e assustadora, ao descortinar um
ambiente sombrio, confuso e desarrumado, o qual incide no comentário do sujeito:

Por mais que a gente venha para este espaço, é muita coisa ruim,
muita roupa espalhada, o cenário não é nada agradável, não é nada
agradável, a gente se acostuma a ver, mas não concorda, não é uma
coisa bonita de se ver. (SUJEITO A)

Quando o ultimo portão se fecha e o cadeado é trancado, a estrutura interna,
ocultada pelos extensos muros que circulam o Complexo Penitenciário, revela uma
tensão que se presentifica nos atos evidenciados, desde a abertura das grades, da
revista obrigatória, à cena cotidiana no pátio onde se inserem as salas/celas de aula.
O sujeito comenta: “Esta cena é diária, homens de bermuda, de short, sem camisa,
outros de camisa; são muitos homens neste módulo” (SUJEITO A). Em um espaço
em que a predominância de sujeitos é essencialmente masculina, a área de
convivência permite que os internos tenham o “mínimo de liberdade” ao se
encontrarem livres das celas.
Cabe salientar que, a cada dia em que me dirigia à sala, o imaginário de
sentir-se aprisionada é evidenciado por algumas professoras, que tecem
comentários no trajeto até a sala de aula, como se fosse sempre a primeira vez que
adentrassem a prisão. O sentimento de aprisionamento se revela explicitamente
nos comentários que surgem naturalmente.

Como professora, eu me sinto presa dentro do sistema. Quando eles
batem essas grades, eu me sinto aprisionada também, interna, estou
aqui, presa com eles. (SUJEITO A)
Aqui tem momentos muito complicados...às vezes estamos
encarceradas mesmo, com tantos não pode... (SUJEITO C)
Você já viu quantos cadeados? Quando o agente bate a grade, fecha
o cadeado, a gente se sente aprisionada; não aprisionada de mente,
de pensamento, de conhecimentos, mas às vezes a questão do
próprio corpo, você está aqui dentro com eles. (SUJEITO B)

144

Em certas situações, eu me sinto pisando em uma areia movediça.
Muitas vezes a gente fica presa sem poder avançar por conta da
segurança, às vezes por medo de avançar e ser mal interpretada,
porque tudo é motivo de... é um processo que vai responder. E ai
você precisa ser firme. (SUJEITO E)

Na fala do Sujeito B, são muitos os cadeados, e estes pressupõem
fechamento, clausura. Tal fechamento não se refere ao cognitivo, mas ao afetivo e
corporal, posto que o corpo do sujeito parece fechado “[...] num sistema de coação e
de privação, de obrigações e de interdições (FOUCAULT, 2011, p. 14)” e tenta se
abrir para estar ali, dentro do espaço com os alunos. Já o Sujeito E se sente pisando
em areia movediça, que o aprisiona também pelo medo e, desta forma, precisa
mostrar-se firme.
As professoras se sentem aprisionadas visto que a prisão, com suas normas
burocráticas, gerencia e controla aqueles que dela fazem parte: intimida alguns
sujeitos, empodera outros e, ao mesmo tempo, impulsiona o rompimento de
determinadas barreiras que vão de encontro ao desenvolvimento de uma prática
pedagógica que se vislumbra transformadora.
Ao adentrar seus muros e transpor as grades, os sujeitos vivenciam
experiências de contato com o ambiente prisional que transcendem os aspectos
estritamente

pedagógicos.

Por

serem

inseridas

em

parte

da

rotina

dos

encarcerados, vivenciam constrangimentos pessoais e humilhações, percebem as
relações (des)veladas entre os presos, agentes penitenciários e todos os que, de
forma direta ou indireta, participam da rede de dispositivos que compõem o sistema
prisional.
Sobre a mulher aprisionada, Wolff (2007, p. 17) afirma que “é a mesma
mulher que, fora dos muros da prisão, sofre o aprisionamento histórico-social e
político de práticas de subordinação e assujeitamento”. Neste contexto, cabe uma
reflexão: enquanto mulheres, professoras e estando fisicamente atrás das grades no
ambiente de trabalho, esta condição remete ao aprisionamento social a que estive
submetida e à privação do direito a educação escolarizada, visto que, a priori, o
reconhecimento da mulher estava restrito às funções de dona de casa, esposa e
mãe e, posteriormente, na função de professora por atributos do feminino,
determinados socialmente como sujeito sensível, acolhedor e maternal.

O ser
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professora de certa forma “[...] rompe com identidades não enquadradas aos
padrões tradicionais e dominantes” (LOURO, 2007, p.11).
No entanto, na trajetória histórica até os dias atuais, mesmo com as visíveis
conquistas, é possível considerarmos que muitos muros ainda precisam ser
transpostos, que os cadeados precisam ser abertos, não só no âmbito social, mas
no contexto educacional, em que simbolicamente ainda há grades nas escolas, nos
currículos que aprisionam conteúdos, que controlam e limitam a conquista da autoria
e criatividade docente.

6.1.3 Liberdade vigiada
O ambiente da prisão configura uma liberdade vigiada e, nesse sentido,
impõe às docentes um constante estado de alerta, atitudes, formas de linguagem,
gestos, sinais. Desta forma, em muitos momentos faz-se necessário criar estratégias
para a condução do trabalho pedagógico. Qualquer mudança na rotina gera
instabilidade, o que desencadeia, em vários momentos, um clima de tensão afetiva
entre as professoras, gerando desespero, medo, posto se tratar de conflitos,
rebelião, inspeção policial, morte etc. Essas situações gestam interferências e
desviam a atenção ou concentração do aluno e também da professora, fato que
compromete a prática pedagógica.
Ao desenvolverem suas ações, especialmente durante as reuniões de
planejamento, os sujeitos externam em vários momentos que, mesmo tendo
autonomia para desenvolver a proposta pedagógica da escola, sentem-se vigiadas,
limitadas pelas políticas de permissões e regras do sistema. Desta forma,
experimentam uma liberdade vigiada. A sensação de ser constantemente vigiada
pode ser percebida nas falas dos Sujeitos:

Aqui a gente desenvolve um trabalho, com uma liberdade vigiada, e
temos que ter cuidado com o que falamos. (Sujeito F)
Eu vou lhe dizer uma coisa, aprendi uma coisa: que nem tudo a
gente deve falar, nem tudo a gente deve dizer, a gente não sabe o
que está dentro deles. A gente não é vítima deles, mas se preocupa
com o que diz. (Sujeito D)
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As falas dos sujeitos revelam que a fala pronunciada no cárcere parece ser
cuidadosa, uma vez que não se tem a liberdade de expressão para dizer o que se
pensa, posto que não se sabe como esta fala vai chegar até o sujeito.
Enquanto disciplinadora e punitiva, é notória a vigilância hierárquica explícita
e velada, presentificada no ambiente prisional. As professoras tecelãs, ao fazerem
determinados comentários sobre aspectos de suas vidas pessoais ou sobre fatos
que envolvem situações com internos, seja em sala ou nos pavilhões, conversam de
forma labial, expressam o olhar sempre atento a todos os detalhes e movimentos.

Eu acho que a gente não tem essa liberdade de desenvolver todas
as atividades, de desenvolver o nosso trabalho como educadoras. A
gente faz por conta da nossa ousadia. (SUJEITO F)
Aqui na sala dos professores, ainda temos mais liberdade, mas não
podemos nos descuidar de nada. As paredes têm ouvido e as portas
e janelas, tem olho. Eu faço o possível para que os professores
desenvolvam o seu trabalho e levem uma melhor educação para os
internos. (SUJEITO E)
Meu trabalho aqui é muito tranquilo, as pessoas às vezes exageram
muito. Tem restrições, mas não é tão ameaçador como dizem. A
gente tá presa as restrições daqui. (SUJEITO D)

É importante ressaltar que, em meio aos receios, as professoras nem sempre
se intimidam no exercício de pensar e colocar em ação propostas de trabalho a
serem desenvolvidas junto aos seus alunos internos. A liberdade de atuação,
mesmo passando pelo crivo da vigilância, pelo poder disciplinador e ameaças
diretas ou veladas, é respaldada pela diretora da escola, que não mede esforços
para que elas desenvolvam suas atividades, não se adaptando ao sistema opressor
da prisão, com seus ditames e regras, “[...] marcadas por micro poderes e
experiências de cada um dos sujeitos que, na dinâmica, incidem uma vigilância
mútua, cerceando a autonomia que passa a estar sob um olhar constante”
(FOUCAULT, 2011, p. 38).
Esta vigilância também foi observada no espaço da sala de aula, quando os
alunos realizavam uma atividade na aula de ciências, sendo observado que a
professora revelou, em seu semblante, certa apreensão e angústia, ao perceber a
troca de olhares entre dois alunos que expressavam desafeto que posso nomear de
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raiva. Nesse instante, aproxima-se da pesquisadora e sussurra que são alunos que
pertencem a raios19 diferentes, a organizações rivais e estudam naquela sala, pela
ausência de outra turma do mesmo Tempo Formativo. Na saída da sala de aula,
ainda comenta:
Você entra na cadeia e tem que ficar atenta aos movimentos, aos
sons, as conversas e aos olhares. A gente tem que ficar atenta. As
discussões, as brigas, podem começar a qualquer instante.
(SUJEITO H)

Observo que, no ambiente carcerário, não só a professora tem uma liberdade
vigiada, mas torna-se fundamental que esteja também atenta e vigilante a cada
passo trilhado: os movimentos, ruídos, falas e olhares, que marcam de forma
contundente cada sujeito que experiencia o cotidiano do cárcere, o que desencadeia
uma mútua vigilância, pois, “Se posso discernir o olhar que me espia, me vigia, eu a
espio

também,

aprendo

suas

intermitências,

seus

deslizes,

estudo

suas

regularidades, posso despistá-la [...]. Ao se esconder na sombra, o olho intensifica
todos os seus poderes” (MILLER, 2000, p. 78). Como uma teia de relações marcada
por quem subordina e quem é subordinado, em uma vigilância constante, do
“opressor e do oprimido” (FREIRE, 2005), como o Panóptico20, cujo processo de
vigilância e moralização age diretamente sobre os que o "habitam" e age
indiretamente sobre os visitantes, e as professoras, que são observadas, reguladas
e submetidas ao controle, em estabelecimentos que têm como características
principais a vigilância e a disciplina (FOUCAULT, 2011).

Aqui há uma liderança que não é instituída pelo governo, não é
instituída pela unidade prisional, mas eles se organizam dessa forma.
(SUJEITO B)
Professora, a gente toma conta de tudo aqui... deixe comigo. Aqui
ninguém mexe com professor. Professor aqui tá na nossa onda, a
gente aprende é com vocês que nos ensina. (ALUNO)

19

Conjunto de celas localizadas em módulos distintos, para abrigar grupo de internos rivais, com o
objetivo de evitar transtornos maiores e prováveis mortes.
‘Máquina’, idealizada por Bentham no século XVIII, cuja arquitetura é formada por uma torre central
e uma construção circular periférica. Nesta se encontram indivíduos a serem vigiados – prisioneiros,
loucos, escolares, trabalhadores, isolados em células, formando “uma coleção de individualidades
separadas” onde se encontram os vigias.
20
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Hoje é o nosso batismo de capoeira, não vai ter aula não, viu
professoras!? E vocês estão convidadas. Vai ser aqui no pátio.
Estamos esperando vocês. O diretor da unidade também vem.
(ALUNO MONITOR)

As falas evidenciadas ressaltam que o sujeito sabe haver uma liderança entre
os internos, o que não poderia ser de outra forma, vez que não há nenhum grupo
social em que não se constitua um líder. Entretanto, essa liderança não visa apenas
a proteger e garantir a segurança da professora, o que é corroborado por todas.
Nesse sentido, percebo na fala do aluno, que, ao mesmo tempo em que há cuidado
e respeito, existe, a partir do convite, uma imposição do querer do grupo. Da mesma
forma que o sujeito tem conhecimento do espaço em que trabalha e o perigo que
este representa, em razão da população interna que ali se encontra, também tem os
seus movimentos acompanhados pelos internos, até porque, no contexto da
marginalidade, o sujeito aprende a se defender e se proteger dos demais, não confia
no outro, pois, como eles mesmos afirmam, “no mundo do crime, qualquer vacilo é
fatal”.
Outra cena que se presentificou no âmbito da categoria liberdade vigiada foi
em uma determinada classe, quando um aluno adentrou a sala (já bastante
atrasado), dirigiu-se à professora antes de ocupar a sua carteira, olhou-a com
admiração e fez o seguinte comentário: “Professora, a senhora tem os pés tão
bonitos e está muito bonita hoje. Parece que está apaixonada! Esse aparelho caiu
muito bem na senhora” (ALUNO). A professora/sujeito olhou para ele e disse: “O que
é que você está vendo de diferente?” (SUJEITO B). O diálogo estabelecido pelo
aluno deixa o sujeito inquieto, que procura, da forma mais natural possível, retomar
a aula, quando é interrompida mais uma vez com o comentário de outro aluno:
“Professora, fique tranquila, aqui ninguém mexe com você. Aqui tem que se ter
respeito, ninguém mexe com professor”. A fala do aluno transmite segurança ao
sujeito, ainda que se encontre diante de uma situação de instabilidade e
desconforto.
Ao final da aula, ao nos dirigirmos à sede da escola, a professora comenta
sobre a importância de estar sempre discreta não só nas atitudes, mas na maneira
de vestir, em não utilizar adereços e perfumes, pois, segundo ela, despertam a
atenção dos alunos e às vezes geram um comentário jocoso. E ressalta que na sala
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de aula há sempre um aluno que é indicado para “tomar conta” delas e que, na sua
percepção, há um duplo sentido, o de cuidar e vigiar. Mais uma vez o sujeito repete:
“Toda sala que tem um aluno que é indicado pra isso, pra tomar conta da gente e
você não sabe quem é” (SUJEITO H).
Ainda sobre a questão do cuidar e vigiar no ambiente do cárcere, outro
sujeito, antes do início da aula, comenta que, ao realizar uma atividade com os
alunos, “Tem que ter disciplina, uma determinação maior do isso pode, isso não
pode, pra que o professor possa transitar dentro do que pode e do que não pode de
uma maneira mais segura” (Sujeito A). A fala retrata a consciência da necessidade
de disciplina, que esta deve ser externada no sentido da permissão ou não das
possibilidades do fazer docente no cárcere.
As categorias professora aprisionada e liberdade vigiada foram associadas às
limitações que são impostas pelas regras e normas que circulam o ambiente do
cárcere e, desta forma, foram ancoradas no campo do aprisionamento, na medida
em que revelam os problemas que enfrentam, afetos de impotência em certos
momentos, seus receios para lidar com os desafios e com o inesperado, o
desencanto frente “[...] aos limites impostos concreta e simbolicamente numa
infinidade de significados” (GOFFMAN, 2010, p. 32), na circularidade que as
aprisiona e vigia, mas que dá lugar à busca constante de transpor os “muros” e os
“não pode” do sistema prisional.

6.1.4 Dentro / fora da sala de aula
Como já sinalizado neste estudo, as salas são celas adaptadas, localizadas
no pátio interno dos módulos, com uma área reduzida, com pouca iluminação e
ventilação, posto que foram projetadas para abrigar sujeitos em privação de
liberdade. Nesse contexto, a dinâmica da instituição prisional trama seus fios em um
movimento que nos remete à fita de Moebius21, no entrelaçamento do dentro e do
fora da sala de aula, como uma conexão que se estende na continuidade de um
espaço singular, como é o da prisão.
Figura topológica que Lacan toma de empréstimo “[...] não tem nenhuma superfície, é apenas uma
(única) borda e, se a refendemos pelo meio, isso não engendra duas novas bandas semelhantes;
continua havendo uma só e mesma banda, mas não semelhante, pois lhe falta propriedade
moebiana; a banda de Moebius é esse corte pelo qual, querendo se capturar ela desaparece e deixa
o intervalo do corte”. (KAUFMANN, 1996, p. 505)
21

150

Fita de Moebius

Entre os vários aspectos observados, ao chegar ao pátio onde estão inseridas
as salas/celas de aula, o ambiente já está arrumado e assepsiado pelo monitor,
aluno escolhido pelos agentes penitenciários pela aparente boa atitude, que sai em
busca dos alunos matriculados: “Pessoal, a professora já chegou, a aula já vai
começar” (ALUNO INTERNO). Cabe salientar que, em razão da mobilidade dos
internos provocada pela transferência de unidade, reincidência, ou pela absolvição
gerada pelo cumprimento da pena, a matrícula é realizada pelo sujeito durante todo
o ano letivo. “Você está chegando hoje, já frequentou a escola alguma vez? Vou
passar uma atividade, mas leia primeiro este texto aqui... para ver em que
seguimento você vai ficar” (SUJEITO C). O sujeito chama atenção para o fato de
que, após aplicar a atividade de sondagem, nem sempre o nível do aluno
corresponde às turmas do Tempo Formativo da unidade, obrigando, desta forma, em
alguns casos, o aluno a cursar um eixo temático que não corresponde ao nível de
aprendizagem em que se encontra.
A gente realiza a matrícula, mas muitas vezes é complicado, porque
não temos salas suficientes, e aí o aluno termina tendo que ficar em
uma turma mais baixa ou mais elevada, e nós temos que atender a
todos de uma só vez. Vira uma classe multisseriada, com alunos de
vários níveis. (SUJEITO C)

A matrícula dos alunos, concedida àqueles que apresentam boa disciplina, é
realizada pela própria docente no espaço da sala de aula, que se preocupa com a
falta de opção do aluno quando a unidade em que ele está inserido não possui o
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Tempo Formativo que ele possa cursar. O sujeito comenta que essa situação
acontece com frequência, cujo desafio está em adequar o planejamento buscando
atender a todos, “[...] levar o conhecimento para eles”; isso, nesses casos, causa
irritação em alguns alunos que, para não deixarem de frequentar a escola, se veem
obrigados, segundo eles, a “descer o nível”.

Já sabemos tudo isso professora. Acha que somos analfabetos? Fica
voltando toda hora!! Eu quero estudar para diminuir minha pena.
Quem não acompanha que saia da escola!! (ALUNO)

A resposta ao comentário do aluno é devolvida imediatamente pelo sujeito ao
se referir à importância da educação escolar na vida deles.

Você vai ter seus dias remidos na pena, porque é lei, é uma
conquista, mas esse não é o foco. A gente leva conhecimento pra
vocês refletirem porque chegaram aqui, pra não voltar a fazerem da
mesma forma quando retornarem. (SUJEITO B)

Durante o período de observação, situações como esta foram evidenciadas
em várias turmas. Os alunos buscam a escola, na maioria das vezes, porque estão
ociosos ou para redução da pena, concedida àqueles que cumprem uma carga
horária mínima prevista para cada período, que é de 75% de frequência, controlada
pelo Sistema Integrado de Informações das Ações Laborais e Educativas (SINALE);
ainda que alguns ressaltem a importância do estudo em suas vidas, como constato
nos comentários em sala de aula.

A senhora já ficou um final de semana em casa, sem sair para lugar
algum, nem mesmo para a padaria? É assim que a gente fica aqui
dentro. É um tédio. Imagine se não tivéssemos a escola? Cabeça
vazia é oficina do Diabo... (ALUNO)
Nós estamos privados de liberdade neste espaço, que é um tédio,
mas aqui na sala de aula, o pensamento é livre. Imagine se não
tivéssemos estas atividades? (ALUNO)

É notório que há um movimento do dentro e do fora ao externarem o tédio
que provoca o ambiente carcerário e o sentimento de um “pensar livre” possibilitado
pela educação escolar, ainda que o corpo esteja aprisionado “[...] e tomando forma
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com técnicas de dominação que atinge o indivíduo, realizando um controle
detalhado e minucioso sobre seus gestos, hábitos, atitudes, comportamento”
(FOUCAULT, 2011, p. 28).
Ainda no ambiente da sala de aula, uma situação que me impactou foi quando
um aluno entrou extremamente irritado, dirigiu-se à professora com um papel em
mãos e comentou em alto tom de voz:

Professora, pra que estudar, me diga, pra quê? Eu já ia sair para o
semiaberto, e ontem recebi esta declaração. Vou ficar aqui por mais
dois anos. Olhe aqui!! Até 2016. Eu vou largar esta escola. (ALUNO)

Nesse instante, o clima de insatisfação e revolta tomou conta de todo o
ambiente, pois, na realidade, o desejo que predomina é o estar fora da prisão, ou
seja, o da liberdade. O aluno falava incessantemente, mostrava a declaração aos
outros colegas que se solidarizavam com ele, alguns irritados e outros tentando
acalmá-lo. O sujeito busca apaziguar a situação, quando um aluno sugere que
rezem, apelo que é acatado pelos presentes, que têm “[...] a religião como um alento
espiritual e uma expectativa de atenção melhorada, na intenção de converter a sua
identidade deteriorada pela violência” (DIAS, 2008, p. 219). A professora/sujeito,
confere significação à prática religiosa na prisão e utiliza esta estratégia para
minorar e amenizar os problemas e situações que possam evidenciar conflitos em
sala de aula. Desta forma, solicita que os alunos deem as mãos e inicia uma oração.
Nesse momento, o sujeito aparenta orar em silêncio, predominando um turbilhão de
vozes que ecoa no ambiente. Toda a classe reza individualmente em tom muito alto,
como um coro dessincronizado.
Após algum tempo, a professora conclui o momento da oração, uma vez que,
segundo ela, em comentário posterior, a sua atitude se fez necessária, por muitos
alunos serem evangélicos e não se darem conta do tempo, podendo passar o dia
todo “pregando a palavra do Senhor”, e complementa:

Esta é a única forma deles se acalmarem. A religião aqui dentro é
uma coisa muito forte, a gente tem que ter clareza da nossa doutrina,
da nossa crença. Tem que ser imparcial. Eles acreditam que a
religião é a salvação de tudo. (SUJEITO E)
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Em vários momentos da observação, constatei a presença marcante da
religião no ambiente prisional, seja na sala de aula, ou na área externa. Isso incorre
na não permanência do aluno em sala, ao ser atraído pelos sons e vozes dispersas
no pátio, que se misturam com a realização dos cultos evangélicos. A ausência às
aulas também é recorrente em razão dos ensaios ou dos cultos realizados
concomitantemente no horário da aula, como constatado nas falas: “Você não tem
vindo às aulas por quê?” (SUJEITO E). O aluno responde: “Estava ensaiando o
louvor. Vamos ter um culto comemorativo no sábado, para louvar o Senhor. A
senhora está convidada”. A professora esboça um sorriso, agradece o convite e
afirma: “A religião é muito importante nas nossas vidas, mas o estudo também, pois
ele vai dar condições de vocês saírem daqui e terem uma condição de vida melhor
lá fora” (SUJEITO E). Todos escutavam atentamente quando um aluno levantou e
disse: “Pró, eu espero nunca mais pisar nisso aqui, vou falar com toda sinceridade,
eu espero também que a sociedade me dê uma chance” (ALUNO). A fala do sujeito
declara na saída:
Se não achar nada, vou carregar peso no mercado, procurar um
serviço de pedreiro, vou me virar, vender picolé na praia, o que for,
pra eu poder conseguir um espaço e pra não voltar pra esse lugar.
(ALUNO)

O clima da sala de aula oscila em algumas situações, sendo marcado por
questões religiosas, angústia e tensões que se estendem não só à área externa do
ambiente da prisão, mas, por expectativas do mundo extramuros, da liberdade, da
(re)construção de sua identidade, da ruptura, da opção de mover-se no mundo,
reconhecendo “[...] que somos seres condicionados, mas não determinados.
Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o
futuro permita-me reiterar, é problemático e não inexorável” (FREIRE, 2011, p. 21).
Com isso se infere que, mesmo estando dentro do cárcere, se vislumbre a
possibilidade de lá fora enfrentarem problemas, mas não determiná-los como
derrota.
São muitos os fatores que interferem na dinâmica da sala de aula, entre eles,
quando é dia de “faxina” e os internos vão lavar as celas, o pátio; quando há visita
ou eventos na igreja no horário da aula e muitos alunos deixam de ir à escola. O
barulho e os ruídos que adentram o espaço de aprendizagem, de forma

154

ensurdecedora, interferem de maneira contundente. Os internos que não frequentam
as aulas, dispostos na área, cortam cabelo, tomam banho de balde, lavam e
estendem roupa nos varais distribuídos no pátio, batem papo, jogam bola, tocam
instrumentos musicais como atabaques, tambores, pregam a palavra de Deus,
gritam, xingam, e outros estão acuados nos cantos, em silêncio, observando o
cenário.
Todo este movimento adentra a sala de aula, o que impõe de certa forma, ao
sujeito, um esforço hercúleo para trabalhar o conteúdo ensinado aos alunos, por
meio de uma sequência lógica, de continuidade e de organização. “Quando tem som
de capoeira, quando tem culto, a zoada é imensa. Hoje é um dia desses, isso
atrapalha muito” (SUJEITO D). Entretanto, na tentativa de ficarem alheias, isto é, do
que ocorre fora, e realizarem o seu trabalho pedagógico dentro da sala de aula, na
condução da turma, todos os sujeitos procuram socializar a proposta da aula,
trabalhar com atividades em grupo, estabelecendo, quando necessário, algumas
regras coletivas, utilizando-as como estratégias de ensino.
Tal atitude é referendada por Placco (2012) ao afirmar que a linguagem e a
comunicação que os professores utilizam com os alunos podem funcionar como
facilitadores ou obstáculos no processo relacional em sala de aula, o que pode
conduzir a uma aproximação entre aluno e professor e, consequentemente, com
propostas de acordos coletivos que favoreçam a disciplina e a aprendizagem.
Posso pensar que o espaço da sala de aula no ambiente prisional nos remete
à fita de moebius, ancorando o dentro e o fora, o direito e o avesso da fita provocado
pela ambiguidade, pelas tensões e adversidades do ambiente, numa superfície
única, sem fronteira orientada, que permite, de forma adversa, o exercício da prática
pedagógica.
O dentro e o fora se “[...] subvertem e passam a ser uma continuidade, como
no processo exógeno e endógeno, em que o pensar e o sentir se mostram
amalgamados” (ORNELLAS, 2012, p. 02), como fios e linhas entrelaçados que
tomam forma, ao se unirem por objetivos internos (individuais) e externos (sociais)
que se tecem nas representações sociais.
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6.1.5 Afetos ambivalentes
A atividade docente encontra no afeto um importante instrumento para sua
construção, posto não se tratar de uma ação dicotomizada ou vinculada apenas aos
aspectos cognitivos, mas que se manifesta através daquilo que somos, da relação
que estabelecemos com o outro, com suas idiossincrasias, suas singularidades.
Nesse sentido, as observações em sala de aula me conduziram à criação da quinta
categoria descritiva, que versa sobre os afetos manifestos na relação professora e
aluno.
Nas diferentes turmas, no ambiente da sala de aula, observei que esta
relação é assentada no respeito, no diálogo e na cooperação entre as professoras e
os alunos, o que propicia a realização de atividades que não apenas possibilitam a
construção do conhecimento, mas, sobretudo, que ampliem as chances desses
alunos refletirem sobre suas próprias vidas, construírem aprendizagens referentes
que possam favorecer a participação em atividades e em processos seletivos
ofertados pela educação, como ilustram os trechos a seguir, captados na sala de
aula. “Professora, eu tenho dificuldade, mas, quero estudar para ter as mesmas
oportunidades de quem está lá fora, quando eu sair. Como é esse negócio de
Enem22?” (ALUNO). Outro aluno, logo em seguida, também externa o desejo de
conhecer mais sobre um Exame Nacional próprio para Jovens e Adultos: “E este
Encceja23, serve pra que mesmo? Como é que a gente faz pra receber certificado? O
que é que eu tenho que estudar?”. O sujeito chama atenção da turma em relação às
questões levantadas pelos alunos e explica:

22

Exame Nacional do Ensino Médio, prova elaborada pelo Ministério da Educação com o objetivo de
avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem.
23

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para aferição de
competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, entre outros. A participação no
Encceja é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos residentes no Brasil e no Exterior que
não tiveram oportunidade de concluir seus estudos em idade própria. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/web/encceja/encceja.
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Gente, o Encceja é para o Ensino Fundamental, e o Enem, para o
Ensino Médio. São processos seletivos, avaliações do Governo
Federal, que certificam os alunos que têm a pontuação mínima e
recebem a certificação de que concluiu o curso. (SUJEITO B)

Os

alunos

mostraram-se

interessados

pelas

informações

e

faziam

comentários entre si, quando um deles levantou e disse: “Como é que a senhora
pode me ajudar para eu poder estudar e fazer isso aí, para poder ter o certificado de
conclusão e quando eu sair daqui arranjar um emprego?” (ALUNO). O sujeito
prossegue ressaltando para todos a importância do estudo e esclarece:

Para fazer estas avaliações tem que estudar. A gente está aqui pra
isso, preparar vocês para as oportunidades da vida lá fora. O estudo
não é só importante para a remissão da pena, é para a vida de
vocês. (SUJEITO B)

Os fragmentos revelam que, apesar das dificuldades do cotidiano, o interesse
dos alunos não se restringe apenas em conhecerem os processos seletivos, mas,
sobretudo em participarem, fato motivado pelo sujeito que, como mediadora do
processo de ensinar e aprender, busca propostas pedagógicas comprometidas com
a formação técnica e humana dos alunos, que se adéquem as suas necessidades e
desejos.
Situação semelhante foi registrada na sala de outro sujeito dessa pesquisa,
quando um aluno também se referiu à dificuldade de aprendizagem atrelada ao
consumo de drogas. “Professora, nossa cabeça já foi muita consumida pelo crack.
Muitos anos de droga, e a senhora acha que ainda restou alguma coisinha pra gente
conseguir aprender o que a senhora fala?” (ALUNO). De imediato o sujeito esboçou
um sorriso afetuoso e disse: “A droga interfere, mas com certeza o que eu vou
precisar de você é só uma coisa, a sua boa vontade de querer aprender. Você
quer”? (SUJEITO A). Outro aluno, logo em seguida, praticamente responde pelo
colega: “Querer a gente quer, mas pra que aprender, fazer esses exames, se lá fora
somos o lixo da sociedade?” (ALUNO).
Observamos que, diante da colocação do aluno, a professora investe na
autoestima dos sujeitos que ali se encontram e retoma a palavra dizendo: “O ser
humano não é lixo, ele é lindo e maravilhoso, por isso ele é capaz de fazer uma
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história se não tiver legal. Ele é capaz de reconstruir a história dele, recomeçar.
Você sabe o que é isso?” (SUJEITO A). Toda a turma fica atenta ao diálogo tecido,
como se cada um, ali naquele espaço, tomasse para si aquela fala. O sujeito
prossegue: “Não existe o que nós chamamos de síndrome da Gabriela”. E um outro
aluno se pronuncia: “Síndrome de Gabriela? O que é isso?” A professora sorri e
pergunta “Vocês lembram daquela música de Gabriela?” E começa a cantarolar: “Eu
nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela...”. E retoma a
discussão:

Enquanto o homem estiver vivo, cada dia ele vai ter um novo
aprendizado. E assim é com vocês. Esqueçam o passado. Você
fumou crack, às vezes isso altera o nosso pensamento; mas, agora
que você não fuma mais, vai começar a se trabalhar pra criar
situações novas e criar novos caminhos de aprendizagem, para sua
vida. (SUJEITO A)

Ao concluir a sua fala um aluno comenta: “Ah! professora, a maneira como
vocês tratam a gente, vocês tratam a gente com muito respeito, tem gente,
professora, aqui que tem nojo de pegar na nossa mão, de cumprimentar a gente”.
No contexto da ambivalência, Ornellas (2005, p. 233) define afeto como um
conjunto de “[...] fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções e
sentimentos, acompanhados, em certa medida, da impressão de dor ou prazer, da
satisfação ou insatisfação, do agrado ou desagrado, da alegria ou tristeza, etc”.
Várias foram as situações de ambivalência observadas no processo de ensino
e de aprendizagem, nas relações afetadas na sala de aula. Primeiramente, o desejo
e o interesse de alguns alunos de aprender se depara com a baixa autoestima de
como se considera visto pela sociedade, além de, tanto a professora quanto os
alunos, enfrentarem a falta de infraestrutura e a falta de material em um cenário
desafiador; o segundo é que percebemos que, para além dos desafios
apresentados, o afeto se manifesta na forma de lidar com essas situações de
aprendizagem relacionadas à subjetividade de cada sujeito, com suas histórias
individuais e sociais, suas perdas e suas lutas. E essa não é uma questão simples, é
uma questão complexa, pois demanda conteúdos inconscientes, inscritos na matriz
do sujeito.
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Ornellas (2012, p. 14) afirma que “afeto na relação professor-aluno em sala
de aula é fundante para o processo de aprender”. Promover e mediar aprendizagens
deve ser o objetivo do professor que, não raro, se vê angustiado frente a situações
com as quais se depara. O manejo do professor diante das dificuldades
apresentadas pelos alunos faz grande diferença na maneira com a qual estes vão
significar essa dificuldade: ou irão encará-la como desafio, ou vão cristalizar o lugar
do não saber. Segundo FREIRE (2011, p. 96),

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até
a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um
desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não
dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu
pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas
incertezas.

O que é posto pelo autor retrata as dúvidas e incertezas dos alunos, mas
também a competência e habilidade da professora em lidar com as adversidades
inerentes ao contexto do cárcere.
A ambiência do cárcere é um espaço marcado por uma realidade cruel e
punitiva que historicamente buscou coagir desumanamente sujeitos marginalizados
com a intencionalidade de manter a ordem, provocando, desta forma, efeitos
devastadores e degradantes à condição psíquica do humano, cerceando os seus
direitos, seus desejos de mudança e busca da liberdade.
Diante das situações de ensinar e aprender, as observações em sala
trouxeram à tona uma questão central da escuta da ambiência pedagógica, a
relação entre professor e aluno, em diferentes turmas, inscrevendo relações
afetadas pela ambivalência subjacente, “[...] onde o afeto não é concebido apenas
no imaginário do amor romântico, mas encontra-se na dimensão do prazer e
desprazer” (ORNELLAS, 2005, p. 62), entre a dor e a frustração evidenciada pela
dificuldade de ensinar e aprender e o desejo e prazer na crença de que, através do
estudo e da mediação do sujeito, tenha a possibilidade de aprender e de se inserir
na dinâmica social extramuros. Dessa forma, o afeto, a liberdade, o ambiente, o
cárcere, a sala de aula, constituem-se não apenas em categorias descritivas, mas
escutas e desafios para os sujeitos na contemporaneidade.
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6.2 CATEGORIAS DESCRITIVAS E ANALÍTICAS DAS ENTREVISTAS FAZEM
DEBRUNS NAS NARRATIVAS DOS SUJEITOS
Convidar os sujeitos dessa tessitura para expor os seus saberes e fazeres em
um ambiente tão vigiado, remexer em escolhas e práticas circunscritas, nas suas
fragilidades e subjetividades, não se constituiu uma dificuldade. O desejo em
colaborar, participar na construção desse “tapete” que se tece concomitantemente
com a pesquisa, ecoou nas falas, decorrentes das conversas, a princípio informais
na sala dos professores, nos corredores da escola e pelo diálogo que situava os
caminhos, os objetivos, o porquê da pesquisa. Esses momentos foram essenciais
para instaurar uma relação de confiança entre a pesquisadora e as professorastecelãs. A proximidade estabelecida, segundo Levin (1997 apud SILVA, 2004),
permite à pesquisadora selecionar os sujeitos a que tem acesso, excluindo os
inconvenientes, admitindo que aqueles possam representar o universo investigado.
Os sujeitos, ao assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
atestaram o desejo em colaborar com a pesquisa, ao tempo em que fizeram questão
de perguntar e levantar questionamentos sobre o meu objeto de pesquisa, revelando
como expectativa de que, a partir do estudo realizado, eu pudesse contribuir com a
educação naquele espaço, na intenção do reconhecimento da educação prisional
pela sociedade e da visibilidade do trabalho pedagógico por elas realizado, na busca
de um reconhecimento que agregue valores e aponte para uma prática social de
inclusão, de melhoria nas condições de vida para a reinserção em sociedade.
E foi na perspectiva de conhecer as minúcias da prática pedagógica neste
espaço, que os sujeitos narraram as suas histórias docentes. Neste contexto,
combinamos com antecedência o dia, horário e o melhor local para a realização das
entrevistas, sinalizando que seriam gravadas em áudio.
Três entrevistas foram realizadas no domicílio das professoras, que fizeram a
proposta externando que se sentiriam mais à vontade em suas residências, o que foi
por mim acatado, e cinco no próprio local de trabalho, agendadas previamente, com
duração média de uma hora e meia, sustentadas nos pontos norteadores da
pesquisa: formação docente, saberes docentes e práticas pedagógicas no cárcere,
posto que esta modalidade de entrevista “[...] não se aproxima da modalidade
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clássica do tipo pergunta-resposta. Há um entendimento de que o informante busca
falar sua própria fala de maneira singular e espontânea” (ORNELLAS, 2011, p. 65).
Assim, após possibilitar um clima de acolhimento, a pesquisadora escutou
mais e falou menos, possibilitando a livre expressão dos sujeitos, evitando
julgamentos ao interpretar os ditos, os não ditos e os subentendidos na busca de
saber quais representações estariam presentes nas narrativas e nos discursos
vivenciados na prática docente no cárcere.
Importante sinalizar que houve uma diferença significativa entre as entrevistas
realizadas na residência daquelas realizadas no ambiente de trabalho, em razão do
barulho, do medo e da exposição no ambiente prisional. No seu próprio lar, os
sujeitos demonstraram maior facilidade e conforto para responder às perguntas, e a
influência do meio externo foi muito mais fácil de ser manejada. No ambiente de
trabalho, pessoas circulavam, com ruídos internos e externos, o receio de expor
algumas informações. Sendo assim, a entrevista aconteceu com certo incômodo
tanto da entrevistada quanto da entrevistadora. Desse modo, posso confirmar o
quanto o ambiente influencia e interfere em uma pesquisa que envolva sujeitos a
serem entrevistados.
Meu desafio maior, nesta pesquisa, foi fazer emergir, recolher e reconstruir as
histórias que ressoam no cárcere, não apenas nas falas “autorizadas” que circulam
nas prisões, mas das falas excluídas, refutadas, estigmatizadas. Foi realizar a busca
das outras falas que, segundo Foucault (2002, p. 30), faz-se “[...] na busca dos
outros discursos excluídos, restituindo ao enunciado sua singularidade de
acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente”.
Empenho-me, pois, a escutar, problematizar os discursos trazidos pelos sujeitos que
cotidianamente exercitam seu trabalho pedagógico, o saber fazer em uma escola
situada em um ambiente prisional.
Nesta intenção, tomo como referência as categorias descritivas e analíticas
que, apresentadas no quadro 05, possibilitaram, a partir das narrativas, a
significação consensual do ser professora em um espaço prisional, sem, contudo,
negligenciar a grandiosidade das narrativas e suas subjetividades (SOUZA, 2006), a
partir de sinais semiotizados constitutivos da formação e das práticas pedagógicas,
considerando as representações sociais presentes nas narrativas e nos discursos
dos sujeitos nos entremuros do cárcere.
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Quadro 05 – Temáticas Analíticas e as unidades semânticas das entrevistas

CATEGORIAS

UNIDADES DE

CATEGORIAS

DESCRITIVAS

SEMÂNTICAS

ANALÍTICAS

O caminho foi a educação

Costuras de Formação

Prazer pelo ensinar
Ensinar não foi a primeira opção
Influência da família

MEMÓRIA

Ficar excedente

Ponto inicial
no cárcere

Convite
Não teve outra opção
Interesse em conhecer o trabalho
Sensualidade
Vigilância

Marcas no lugar

Limites e possibilidades

COTIDIANO

Perigos constantes
Adequar o currículo

Coser da professora

Restrição ao uso de materiais
Flexibilidade do planejamento
Trabalho com projetos
Muitas aprendizagens

Entrelace do ensinar
e aprender

PRÁTICA PEDAGÓGICA

Tornar-se mais humana
Ficar esperta, rapidez de raciocínio
Esses homens têm um saber além
do que a gente pensa
Amor pelo trabalho
A relação é boa, mas, tem que ter cuidado

Fios de afeto

Ter uma boa relação independente
do que eles fizeram

AFETOS MANIFESTOS

O professor é de quem mais
eles se aproximam

Fonte: elaborado pela pesquisadora – 2014

De posse desses dados, selecionei as unidades de semânticas das
entrevistas, extraídas dos discursos dos sujeitos da pesquisa, como as objetivações
que constituem as imagens mentais das Representações Sociais das professoras
que atuam na escola para privados de liberdade. Por sua vez as ancoragens
(categorias analíticas), foram extraídas dos significados e sentidos usados pelos
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participantes em seus discursos, nas sequências dos argumentos que sustentam as
unidades semânticas. Desta forma, com a finalidade de caracterizar a objetivação e
a ancoragem das representações do ser professora nos entremuros do cárcere,
listamos as categorias descritivas analíticas, a saber:

Categorias descritivas:
1.

Costuras da formação

2.

Ponto inicial no cárcere

3.

Marcas do lugar

4.

Coser da professora

5.

Entrelace do ensinar e aprender

6.

Fios de afetos

Categorias analíticas
1.

Memória

2.

Cotidiano

3.

Prática pedagógica

4.

Afeto

6.2.1 Costuras da formação
Entre linhas, agulhas e fios busco, através da lembrança, tecer a escuta e o
diálogo com as experiências iniciais de formação das professoras tecelãs. Ao nos
debruçamos

sobre

o

tapete

que,

bordado

pelos

sujeitos

da

pesquisa,

concomitantemente fomos desfazendo os fios para que juntas pudéssemos
inconcluir a obra. Assim, convidei os sujeitos a fim de que costurassem
reminiscências e vicissitudes, na tentativa de recordar o seu processo formativo
inicial na docência, revisitando os tempos, espaços e as marcas da formação,
recorrendo à memória através das narrativas. Nesta perspectiva, esta categoria
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descortina as costuras da formação docente, seus caminhos, desejos, influências,
opções iniciais e formação continuada.
Alguns dos nossos sujeitos registraram, em suas narrativas, que iniciaram a
docência ainda muito novas, no período da adolescência, e evidenciaram que as
experiências iniciais foram desenvolvidas ministrando aulas particulares, fazendo
acompanhamento pedagógico, “dando banca” a crianças pequenas da vizinhança e
em escola particular. As falas elucidam a categoria em questão:

Eu comecei a trabalhar como professora muito nova, mais ou menos
por volta dos 12 anos de idade, comecei a dar aula pra crianças
menores de acompanhamento pedagógico, tipo banca, como se
chamava antigamente. E eu adorava. Por volta dos 15, 16 anos eu
comecei a dar aula de inglês numa escolinha pra crianças também,
foi a minha primeira experiência em escola. Fiz um concurso público;
aí fui trabalhar em escolas de difícil acesso, no subúrbio; aí passei
por várias escolas. (SUJEITO D)

Desde muito nova. Na realidade eu me voltei para o magistério pela
família. Eles queriam muito que eu fosse professora. Então eu dava
aulas particulares na vizinhança e acabei enveredando por esse
caminho. E passado algum tempo, eu fiz magistério no ICEIA, aos 14
anos cursei o curso Normal, concluindo em 1988. Entrei em 1989 na
Universidade Católica no curso de Pedagogia. Dois anos depois eu
prestei concurso pra o Estado da Bahia, entrei onde estou até hoje.
Então meu caminho, meu caminhar foi pelo viés do magistério. Toda
minha formação até o dia de hoje é voltada realmente para
educação. Eu nunca fiz nem um curso em outra área. (SUJEITO H)

O Sujeito D relata que o acompanhamento pedagógico para crianças foi uma
experiência que adorava e, desta forma, poucos anos depois foi lecionar língua
estrangeira em uma escola de bairro, o que se tornou fundamental no caminho a ser
trilhado profissionalmente, ingressando em seguida em escolas de difícil acesso por
meio de concurso público; e a partir daí foi se inserindo em outras instituições
escolares.
Entretanto, sobre o relato do Sujeito H, ainda que sua inserção na docência
tenha se dado também nos primeiros anos da adolescência, a forte influência e
desejo familiar foram determinantes no caminho a ser trilhado profissionalmente,
optando pelo curso de magistério e, posteriormente, pela licenciatura em Pedagogia.
Todavia, foi percebido que, mesmo a princípio não tendo partido de um desejo
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pessoal, há um investimento que revela, na sua caminhada de formação docente, o
desejo de aprimoramento no seu caminhar profissional, cuja educação é declarada
como única fonte de interesse.
A família também exerceu influência no prosseguimento dos estudos e na
escolha profissional do Sujeito G, ainda que afirmasse que “desde cedo gostava de
ensinar”, que “sempre quis ser professora”, mesmo ciente de que os horizontes de
sua cidade no interior não lhe oferecessem grandes alternativas profissionais, após
cursar o magistério. Seus pais tinham desejos diferenciados quanto à continuidade
da sua carreira profissional, o que a levou a prestar vestibular para áreas distintas,
ao transferir-se do interior para a capital. Entretanto, mesmo com a resistência de
viver na cidade grande, o que a induziu a trabalhar inicialmente em outra área,
afirma que realizou o concurso docente, ingressando na área de educação, o que a
faz sentir-se “realizada profissionalmente”.

Eu fiz o curso de magistério no interior, em Jaguaquara, e desde
cedo eu gostava de ensinar e quando terminei o segundo grau, como
lá no interior não tinha faculdade em nenhuma região próxima aí eu
vim para Salvador. E aí em Salvador eu fiz o vestibular para área de
saúde e outro para área de educação porque meu pai queria que eu
fosse médica e minha mãe queria que eu fosse professora. Passei
no vestibular e comecei a estudar pedagogia que era o meu sonho. A
princípio não trabalhava na área de educação, trabalhava na área
administrativa e fiz o concurso público para o Estado e comecei a
trabalhar como coordenadora, e depois como professora. É o que eu
gosto. (SUJEITO G)

Natural também do interior, e com a formação em magistério, o Sujeito C
também registra que sua identificação com a docência era bem clara e revela que
este encontro decorreu a partir de um convite para ministrar aulas em uma
associação, após ter ido visitar uma amiga e tê-la ajudado nos preparativos para um
evento na escola comunitária da qual era proprietária. O sujeito evidencia que, a
partir dessa experiência, “a paixão pelo magistério surgiu” e ela não parou mais de
ensinar.

Formei em 1984 no Magistério lá em Conceição do Almeida. Num
domingo à tarde, eu fui visitar uma amiga que trabalhava numa
associação de bairro, e ela estava fazendo algumas preparações
com a escola, eu me lembro como se fosse hoje; ela disse assim:
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Quer me ajudar? Eu nunca sei fazer nada, mas eu vou tentar! Daí,
quando terminamos, ela me convidou para trabalhar na associação.
Aí eu disse: eu quero, estou sem trabalhar mesmo. Aí comecei a
ensinar numa escola da associação de bairro, comunitária, e daí não
parei mais. (SUJEITO C)

A paixão pela educação também é latente nos Sujeitos, expressa na vocação
pela vida profissional sempre voltada para a educação. O Sujeito B revela uma
identificação com a docência desde muito cedo ao ingressar na universidade e
cursar duas licenciaturas, ainda que posteriormente tenha, “como complemento
mesmo, por curiosidade”, feito a graduação em direito, área em que nunca atuou. O
Sujeito F cursou uma licenciatura e, posteriormente, o bacharelado em áreas
distintas; entretanto, ressalta que, ao ingressar no serviço público, ficou “perdida” ao
trabalhar com crianças deficientes pela primeira vez, o que se constituiu em um
grande desafio profissional e reforçou a sua vontade de estar no espaço e no
ambiente da sala de aula. As falam postulam as costuras da formação:

Ingressei na universidade muito cedo. Eu fiz a faculdade de Letras na
Universidade Federal da Bahia e posteriormente fiz a faculdade de
Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia. Em seguida, fiz a
faculdade de Direito, mas como complemento mesmo, por
curiosidade, mas sempre tive a certeza de que minha vocação era
realmente educação, é a minha paixão (suspira), tanto que, não atuei
nunca atuei como advogada. Mas enfim foi muito interessante
alargou horizontes. (SUJEITO B)

Minha formação é em licenciatura plena em Biologia e,
posteriormente, fiz bacharelado em Nutrição, mas a minha vida
profissional se voltou exclusivamente para educação. Comecei a
ensinar em escola particular, posteriormente fui pra escola pública,
no Estado. Minha vida profissional se voltou exclusivamente para
educação porque eu acho que me apaixonei mesmo, eu gosto de dar
aula. Eu entrei na rede pública estadual através do concurso público
e comecei a trabalhar com o ensino fundamental. A rede pública me
trouxe como experiência, trabalhar com surdos e mudos; então eu
descobri que tenho que aceitar desafios. A partir daí, eu percebi que
eu tinha que ter um olhar diferenciado, mas a princípio me vi
totalmente perdida. (SUJEITO F)

É evidente que os relatos de formação e ingresso no magistério demarcam a
paixão dos sujeitos pela docência; entretanto, nem sempre esta foi a opção inicial, o
que é comprovado nas falas. Ao relatar sua entrada na profissão, o Sujeito A registra
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que, mesmo tendo a formação em outra área, não havia despertado o interesse pela
docência. Isso foi ressignificado de forma fundamental pela experiência do estágio e
de um convite para dar aula. Na mesma perspectiva, o Sujeito E, trabalhando em
uma área distinta, nem imaginava se inserir na docência, ainda que desenvolvesse
na época um trabalho voltado para a saúde e educação, o que demarcou de forma
contundente sua escolha acadêmica como alternativa de profissionalização para o
sujeito, que optou pelo que era mais acessível na perspectiva do mercado de
trabalho e com o que também se identificava, já que queria trabalhar diretamente
com pessoas, com o ser humano e sua efetiva inserção não apenas na docência,
mas na área de gestão escolar.

Comecei trabalhando no polo petroquímico porque eu tenho a
formação pela Escola Técnica Federal da Bahia. Então eu trabalhei
quase 8 anos. E aí por acaso eu recebi um convite pra dar uma aula
e foi naquele momento que eu percebi essa paixão que eu tenho por
educação, que até o momento não tinha me despertado para. Meu
estágio todo foi voltado na área de educação e recursos humanos, o
meu foco não era educação, não era esse o meu desejo. Mas nesse
dia que fui convidada a dar aula, eu me descobri e de lá pra cá não
parei mais. Tanto assim que daí eu criei meu foco, minha identidade
em educação. (SUJEITO A)
Na verdade eu era bancária na época e não pensava em ser
professora, eu queria ser socióloga mesmo, trabalhar com o social,
como técnica em algumas instituições. A licenciatura foi pela questão
do mercado de trabalho, porque eu percebi na época a dificuldade de
minhas colegas em trabalhar como sociólogas, fazendo bacharelado.
Ai comecei a trabalhar não como professora, mas em uma empresa
em que o trabalho tinha uma abordagem pedagógica entre saúde e
educação. Eu fiz o concurso do Estado, passei na área de sociologia
e fui chamada pra trabalhar em 1991. Assumi como professora e dois
anos depois fui convidada a ser vice-diretora numa escola em Lauro
de Freitas. (SUJEITO E)

Ressalto que, a partir dessas experiências, os sujeitos acima passaram a
investir em suas áreas de formação nas quais atuam como professoras, além de
desempenharem outras atividades relacionadas à respectiva área, delimitando a sua
profissionalização.
O início da carreira, na concepção de Tardif (2008), é identificado pelos
estudiosos como um momento bastante significativo da trajetória dos professores,
ou seja, no seu contato com o ensino há a necessidade de uma organização
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conceitual e o reconhecimento de seus limites e possibilidades. A partir de então, é
importante investir na capacidade de ser e fazer em busca da realização profissional
e do objetivo, que é ensinar.
As narrativas docentes apresentam percursos de ingresso na carreira
profissional de forma diferenciada. Entretanto, ainda que a formação profissional
estivesse sendo tramada pelos fios, todos os sujeitos ratificam a sua identificação
com a docência. Nesse contexto, pensar o período de iniciação profissional, os
desejos, os anos iniciais da docência, contribui para a trajetória a ser trilhada, na
tessitura da própria identidade docente, posto que cada professora sabe o que a

[...] identifica com o magistério e como foi se dando esse processo de
identificação, a ponto de tornar-se professor(a). Pode-se até pensar
que é uma identificação necessária [...] entretanto sem o mínimo de
identificação seria insuportável. (ARROYO, 2000, p. 127)

Mesmo não sendo para todas o desejo inicial, passa a ser representado
posteriormente como uma escolha consciente, mesmo que conflitante. A
identificação e a implicação do ser professora vai sendo construída através dos
dilemas, vivências e convivências que vão definindo os percursos com linhas e fios
da sua própria formação, da sua identidade.
No contexto da formação, é fundamental salientar que não só a formação
continuada assume um lugar prioritário na constituição do ser professor, haja vista
que, no exercício da docência, os conhecimentos técnicos e pedagógicos devem
permear as experiências, sendo basilares a formação. Tardif (2008) corrobora com
esta assertiva, pontuando que o saber docente está relacionado com a pessoa e sua
identidade profissional. Ele se constrói nessa trajetória, inclusive na qualificação do
docente.
Nessa conjuntura, a formação não se restringe apenas a cursos e/ou
treinamentos, mas, sobretudo, à busca de outros saberes necessários ao exercício
do ser professor(a) em espaços adversos. As falas dos sujeitos se enodam:

A gente não tem uma formação que deveria. O professor deveria ter
uma formação, sabe? Mas aqui você tem, infelizmente, que ser
autodidata, você tem que ler, tem que pesquisar, tem que buscar.
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Não é que você tenha que estudar só coisas do sistema prisional,
não é isso, mas você precisa entender a linguagem, ter uma
formação para estar neste lugar. (SUJEITO E)

A gente tem que ter uma formação específica, para local que nós
estamos. E esta formação não existe. Tem que se pontuar, elencar o
que é importante para preparar o indivíduo pra situações adversas,
pra de fato a gente fazer a educação acontecer. Não se pode colocar
um profissional, jogar numa unidade dessa, porque a ideia de
educação, o objetivo que a gente tem aqui, não vai ser de fato
atendido, enquanto a gente tiver com essas deficiências. E isto é
urgente, é urgente. (SUJEITO F)

A fala do Sujeito F aponta para a necessidade de leitura, pesquisa e busca de
novos conhecimentos, uma vez que não há uma formação específica que possibilite
o entendimento do ambiente, da linguagem do contexto prisional. Isso exige o
autodidatismo para que possa de fato desenvolver uma ação docente a qual
possibilite enfrentar os dilemas e desafios que emergem da docência no cotidiano de
um espaço prisional. Corrobora com a necessidade da formação continuada e
assinala o quanto é emergente superar esta deficiência, para a concretização do
objetivo da educação no cárcere, ou seja, humanizar a inter-relação com o(s)
outro(s), fomentar a concepção política e crítica de mundo, através de discussões
que retratem a realidade interna e externa do cárcere, com vistas a situar os internos
nas demandas da sociedade e na superação dos problemas existentes extramuros.
Entretanto, apesar de terem a consciência dos trabalhos a serem
desenvolvidos nos aspectos da formação humana e política, os Sujeitos H e G
expressam que a formação ainda é muito insuficiente para atender as
especificidades pedagógicas da docência no cárcere. O Sujeito G registra que
algumas tentativas foram evidenciadas, inclusive “[...] uma proposta para um curso a
distância”. Entretanto, não foram concretizadas, o que, na visão do Sujeito H,
decorre da estrutura do próprio sistema de ensino, posto que ao professor, “[...] não
é dado o direito de estar fora da sala de aula”, bem como de dispor da sua própria
carga horária para a sua formação. As falas revelam:

A gente não tem uma formação continuada, que nos prepare, que
alicerce a nossa prática. A gente teve no ano passado, dois cursos
de extensão, de aperfeiçoamento, mas não se tem um curso de
especialização de educação em prisões. Ainda está meio
capengando essa questão dessa política pública em relação a
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educação em prisões. Desde 2009 que o negócio vem assim em
câmera lenta, aqui no Estado da Bahia. Teve até uma proposta para
um curso a distância, nós nos cadastramos, mas, até hoje esse curso
não aconteceu. E assim, a própria universidade não tem nada de
educação em prisões, nem um projeto, não tem. (SUJEITO G)

Eu acho muito pouco, a gente poderia investir mais em educação
continuada a nível desse tema de educação em prisões. Porque eu
vejo, no âmbito da secretaria da educação, que muitas pessoas
saem para fazer outros cursos, elas têm acesso a vários cursos que
deveriam ser pra quem está na linha de ação, que no caso são os
professores, mas que não chegam até nós. Por quê? Porque para o
professor não é dado o direito de estar fora da sala de aula. Como
fazer essa formação continuada? Quantas horas você tem de
computador disponível na escola para você fazer uma formação a
distância? Quanto tempo você precisa para isso? Então eu acho que
ainda falta muita coisa. (SUJEITO H)

Percebemos que é uníssona, nos relatos, a necessidade de uma formação
continuada como condição de mudança das práticas pedagógicas que reverberem
positivamente no contexto singular da instituição. Nesse sentido, reafirmo que a
formação continuada não se dá somente através da acumulação de cursos,
conhecimentos, técnicas e métodos, e sim, como nos afirma Nóvoa (1995, p. 25), “A
formação se dá através da reflexão crítica das práticas pedagógicas, tendo em vista
a perspectiva do constituir-se professor”, em um espaço diferenciado com estrutura
pedagógica, segundo Imbernón, “[...] que tornem possível a compreensão, a
interpretação e a intervenção sobre a prática” (2010, p. 43). Assim, a formação
pedagógica deve englobar dimensões referentes a aspectos do desenvolvimento
humano que perpassam pelo conhecimento técnico, por condutas éticas, afetivas e
político-sociais relacionados à docência.
Para Nóvoa (1995, p. 60), a formação assemelha-se a um processo de
socialização “[...] no decurso do qual os contextos familiares, escolares e
profissionais constituem lugares de regulação de processos específicos que se
enredam uns nos outros, dando a forma original a cada história de vida”. Assim,
ressalto que a formação se constrói através de uma socialização inseparável das
vivências da formação pessoal.
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6.2.2 Ponto inicial no cárcere

Os novelos se desenrolam, tracejando as linhas da chegada dos sujeitos à
escola prisional, o “novo” espaço do conhecimento, da escuta, dos novos olhares, do
aprender-fazer, de (des)alinhar experiências anteriores, de ampliar a aprendizagem
de “o que” e “como” ensinar, na construção de outros vínculos, outras
aprendizagens, posto que

“aprender não é apenas aprender isso ou aquilo; é

descobrir novos meios de pensar e de fazer diferente; é partir à procura do que
poderá ser esse ‘diferente’” (JOSSO, 2004, p. 274). Nesse sentido, conhecer o
“novo” – desconhecido, faz parte da aprendizagem docente e afeta o sujeito, ainda
que, em alguns momentos, ele não perceba a importância do “vivido”, que se
constitui relevante para a sua constituição docente.
A partir dessas reflexões, esta categoria se propõe a apresentar os relatos
dos sujeitos da pesquisa, de como se deu o encontro com a escola prisional,
revelando aspectos fundamentais que determinaram o encontro dos sujeitos com a
docência em um espaço adverso.
Assim, todos os sujeitos falaram sobre a sua inserção na escola para privados
de liberdade, o que se constituiu como um momento de significados diversos:
insegurança, medo, desejo, expectativas,

entre outros aspectos por elas

vivenciados, como apresentados nas falas que traduzem as imagens desta
categoria.
O Sujeito F não teve alternativa senão aceitar as quarenta horas
disponibilizadas pela Secretaria de Educação. Assim, relata que, ao chegar ao setor
de carga horária da SEC, conversou com a técnica a qual de imediato lhe informou:
“A escola que tem vaga é a da penitenciária Lemos de Brito”, e afirma: “A princípio,
meu primeiro pensamento foi rejeição; a Secretaria estava me botando numa
situação delicada que eu teria que definir; do contrário, eu poderia sair de folha”. O
sujeito prossegue o seu relato:

Eu não tinha nem noção que a penitenciária tinha no seu interior uma
escola. E eu disse: penitenciária tem escola? Vou conhecer a escola,
mas esse conhecer, eu sabia previamente que não iria gostar. Ao
chegar, encontrei a diretora logo na entrada da Penitenciária, que me
trouxe aqui para a sede da escola que até então não tinha noção de
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como era fisicamente, como funcionava, se estruturava. Porque a
ideia de escola que eu tinha era aquela do prédio, sala de aula, salas
de administração, parte técnica ali no mesmo espaço e aqui não é
assim, as salas de aula são as celas. (SUJEITO F)

É evidente a perplexidade do sujeito. Com um universo de possibilidades
reduzido, a escolha mais viável, ainda que de forma obrigatória, pois não era esta a
sua intenção, e frente à necessidade de trabalhar, foi de uma escola no interior da
penitenciária, o que provocou um sentimento inicial de medo e rejeição, diante de
um cenário desconhecido, uma realidade a qual foi apresentada e que, a partir de
então, vivenciaria pessoalmente.
Tais sentimentos não foram experimentados pelo Sujeito D. Frente à situação
de estar excedente e aventurar uma vaga em uma escola, afirma: “Por coincidência,
coisas do destino, encontrei com a vice-diretora que já havia trabalhado comigo em
um colégio que eu ensinei”. Assim, alega gostar muito do trabalho realizado na
escola prisional, como podemos perceber no seu relato:

No início de 2012 eu fiquei excedente 20 horas de um colégio,
porque ele municipalizou, e eu estava na Secretaria pra tentar uma
vaga em uma escola. A vice-diretora me disse que tinha uma vaga
aqui, na escola do presídio. Imediatamente eu corri, liguei e consegui
entrar aqui. Inicialmente com 20 horas, agora estou com 40 horas,
porque eu pedi remoção do outro colégio pra cá, porque eu gosto
muito do trabalho. (SUJEITO D)

A remoção foi também a possibilidade de entrada de outros sujeitos na escola
do Complexo Penitenciário. Apesar das dificuldades iniciais, e da sensação de
insegurança e instabilidade, o Sujeito C sentiu-se mais confortável com a
possibilidade real de sair da “escuridão” onde trabalhava, sentindo-se mais segura.
Entretanto, o Sujeito E, mesmo com a experiência anterior da Secretaria de Justiça,
sinaliza a falta de preparo específico para atuar no ambiente carcerário, mas afirma
ter aprendido muito com os internos, com a oportunidade de exercer a docência em
duas realidades distintas situadas no espaço prisional, uma nova possibilidade “[...] à
atitude de ‘pirata’ – atitude de quem se expõe, atravessando um espaço
indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade
para outras aprendizagens (LARROSA, 2002, p. 26), a partir de conexões entre seus
saberes já constituídos, suas experiências e a nova realidade na qual se insere.
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As falas, remetem o início:

Eu cheguei aqui na penitenciária por remoção, porque antes
trabalhava 20 horas em Lauro de Freitas pela manhã, naquele
presídio lá dentro do mato, só tinha mato, você não via nada, um
horror! Então a diretora me trouxe aqui para a penitenciária, mas foi
muito difícil meu primeiro ano aqui, eu pensei, não vou aguentar,
meu Deus, mas eu preciso aguentar. Mas tudo passa... Eu não tenho
medo nenhum de trabalhar aqui, me sinto mais segura do que lá fora.
(SUJEITO C)
Eu fiquei dois anos lá na Secretaria da Justiça na coordenação de
educação em prisões. Eu tinha contato com o diretor, aí eu consegui
a remoção para escola da penitenciária e fiquei dois anos. Um ano
trabalhando na HCT – Hospital de Custódia. E aí eu fiquei em dois
lugares, Penitenciária Lemos Brito, dando aula pela manhã e no
Hospital de Custódia, duas realidades do sistema prisional. Pra mim
foi outra realidade, porque a gente não é preparada no meio
acadêmico para trabalhar com aquelas pessoas, por mais que você
tenha educação especial, é diferente. Eu aprendi muito com aqueles
internos. (SUJEITO E)

Fica evidente, nas falas dos sujeitos, o desconhecimento das peculiaridades e
a falta de preparação inicial para desenvolver o trabalho em uma escola situada em
espaço de privação de liberdade, o que se torna, na visão do sujeito B, mais
agravante com as mulheres, no presídio feminino, local onde não se identificou no
pouco tempo em que lá trabalhou, pois, segundo ela, “As meninas são complicadas,
a inquietação é permanente em sala de aula, além do desinteresse da maioria. É
como se a educação não tivesse sentido para a vida delas”. E prossegue,
esboçando um sorriso ao enfatizar: “Se eu puder escolher, enquanto eu puder
escolher, gostaria de trabalhar com os homens”.

Eu ingressei no sistema prisional sem noção alguma do que era
trabalhar aqui e foi uma experiência boa, tem sido muito gratificante.
Eu tenho aqui dentro do sistema prisional alguns anos, e já trabalhei
em todas as unidades exceto a feminina... E sempre digo que
precisaria de um algo mais para trabalhar com as moças e eu acho
que não teria perfil para isso. São pessoas mais difíceis, quando
estão de TPM tem uma dificuldade imensa de aceitação inclusive das
outras alunas na sala de aula. Eu gosto de trabalhar aqui, mas, não
quero ir para o presídio feminino, só se não tiver jeito. (SUJEITO B)
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O Sujeito B acredita que a dificuldade em trabalhar com as mulheres decorre
da instabilidade e inquietação próprias não só da condição de estar encarcerada,
como também das questões emocionais, da ausência da família, distanciamento dos
filhos, restrição e/ou falta de visitas, o que as deixa frágeis em vários momentos,
tensas e inconstantes, atos presentificados muitas vezes de forma ríspida e violenta
em sala de aula.
Para o Sujeito A, a escolha pela escola para privados de liberdade foi
despertada a partir de uma atividade realizada na área de recursos humanos, com
os internos em regime semiaberto. O interesse foi de imediato pelo trabalho
realizado na instituição, o que reforçou no sujeito a crença de que “Existe uma
possibilidade de mudança com educação; e isto está aqui, é latente, é vivo”. E a
partir daí, providenciou a sua transferência, mesmo indo de encontro à vontade da
família, que categoricamente não a apoiou, decidindo dar vazão ao seu desejo e ao
“[...] amor e a paixão pela educação”. Neste sentido, emerge no sujeito a importância
da tomada de consciência para uma nova condição de vida em um diferente
contexto do que atuava, em que, como “[...] sujeitos sociais que criam e recriam o
espaço e a vida social” (ONOFRE, 2007, p. 11), abrem-se-lhes novas possibilidades
e escolhas profissionais, como indica a fala:

Com toda a vontade de vir, me deu aquele friozinho, mas eu pensei:
será que eu tenho coragem? Será que eu não tenho? Poxa, por que
não? Deu essa dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o amor e a paixão
por educação me diziam: vai dar certo. Tente, se não der certo, não
deu, mas não deixe de tentar. Essa foi a palavra: não deixe de tentar.
E aí falei com algumas pessoas da família. Aí todos foram unânimes:
Não, você tá louca, não vá, não é legal, pra que trabalhar num lugar
daquele? Mas eu decidi. Estou aqui e não me arrependo. (SUJEITO
A)

A Escola Estácio de Lima24, localizada no Complexo Penitenciário, que
atendia crianças da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, foi

24

A escola que atendia filhos dos internos foi desativada em 2011, e as crianças, encaminhadas para
as unidades de educação da rede de ensino pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos.
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“palco” das experiências iniciais na educação no ambiente prisional, dos Sujeitos G
e H. Ocupando a função de professoras alfabetizadoras, falam com prazer da prática
vivenciada e da estrutura da escola, que contava com uma equipe multidisciplinar,
com “[...] todo atendimento de assistente social, terapeuta, nutricionista”. O Sujeito G
relata que recebeu o convite “[...] para trabalhar com as crianças que estavam na
escola em turno integral”. Na época, também não recebeu o apoio da família e teve
perdas salariais com a decisão de mudança; entretanto, ressalta que “[...] era uma
experiência nova, uma coisa diferente”. Com o fechamento da escola pela Secretaria
de Justiça, os sujeitos foram trabalhar com a EJA, uma experiência pioneira para
elas, com a qual se identificaram e desenvolvem as suas atuais atividades docentes.

Vim a convite da diretora. Eu trabalhava na época em uma escola
particular. Deixei meu emprego contra tudo e contra todos porque
não ia ganhar nem metade da metade, mas eu não estava
interessada no dinheiro, no financeiro, para mim era uma experiência
nova, uma coisa diferente. Depois a Secretaria de Justiça entendeu
que a escola para as crianças não deveria funcionar mais no
presídio, que ali não era lugar para criança estudar e, então,
encerram a escola. E aí o diretor dessa escola me convidou para vir
pra cá, e eu vim como professora e estou aqui até hoje. (SUJEITO G)
Com o fechamento da escola em que eu trabalhava vim tentar
conhecer um pouco esse espaço que eu ouvia falar. Aí eu ingressei
no outro caminho que é justamente educação de jovens e adultos
que até então eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha
trabalhado 18 anos como alfabetizadora de crianças e vim trabalhar
com adultos. Então nesse espaço que eu me encontro hoje e que foi
uma surpresa muito boa. (SUJEITO H)

É na essência da subjetividade dos fatos, acontecimentos e representações,
que as histórias vão se constituindo na medida em que buscam conhecer as
informações evidenciadas por cada sujeito, ao elucidar “[...] a memória narrativa,
como virada significante, que marca um olhar sobre si em diferentes tempos e
espaços, os quais se articulam com as lembranças e as possibilidades de narrar
experiências” (SOUZA, 2006, p. 38).
A memória ancora as categorias Costuras de Formação e Ponto Inicial no
Cárcere, na perspectiva de que riscam as linhas de existência, desenrolam novelos
de reminiscências do passado como um rizoma com ramificações diversas que em
um movimento contínuo desenrola subjetividades de forma latente e penetrante,

175

oculta e invasora, onde “o passado não só vem à tona das águas presentes,
misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, ‘desloca’
estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência” (BOSI, 1999, p. 47), ao
trazer para o presente lembranças do passado, imagens, fragmentos. Assim, ao
narrarem suas histórias, as professoras retiram das experiências que contam, fatos,
momentos e recordações contidas no “acervo” da memória, tecida por fios delicados
que entrelaçam passado e presente de maneira artesanal.
Caldas (1999) afirma que a memória é vitalizadora criativa do presente, que
traz novos sentidos às lembranças, pois é um outro contexto, um outro sujeito que
agora revive o que estava arquivado em sua memória. São desdobramentos do
passado nas dimensões do presente, com palavras e maneiras de ordenar esses
textos interiores como numa espécie de ficção, integrando dialeticamente vivência,
imaginação, fatos e aspirações, num cruzamento seletivo e intencional de desejos,
sonhos, ideias, temas, palavras ou significados e significantes.
Nesta intenção, as narrativas apontam que foram várias as razões que
motivaram a inserção dos sujeitos na educação prisional. Transmitem a sua força
ancorando na memória os fios das lãs que resgatam suas expectativas, ao captarem
o que os sujeitos vivenciam ao longo do seu processo formativo e o que esperam
experienciar com o trabalho desenvolvido no cárcere, onde o saber e o sabor de ir
se fazendo professoras entrelaçaram as linhas novas com as gastas, em que as
(in)certezas foram suficientes para as deslocar e, desse modo, instaurar novos
sentidos as “velhas” experiências, novas marcas às novas possibilidades.

6.2.3 Marcas do lugar
O tapete tecido entre grades e muros expressa sentidos e significados das
professoras que precisam adaptar-se cotidianamente a esse espaço educacional;
um cenário “ornado” por grades, horários rígidos e controlados, normas e regras que
lhes impõem uma rigorosa disciplina e as deixam vulneráveis, diante do imprevisível
e improvável, o que é inerente ao ambiente prisional.
Onofre (2007) registra que a forma organizacional de uma prisão prima pela
ordem e disciplina. As atividades diárias são programadas rigorosamente dentro de
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um ritmo preestabelecido, segundo as regras superiores fixadas, executadas através
de um corpo representante da autoridade e são orientadas a realizar o fim oficial da
instituição. “O controle sobre os indivíduos é exercido de maneira ininterrupta,
regulando todos os momentos de sua vida, o que os leva a assimilar, em maior ou
menor grau, a cultura carcerária” (ONOFRE, 2007, p. 20), que se apodera do sujeito
e o acompanha durante a sua estada na prisão.
O medo, a ansiedade, em um ambiente caracterizado pela repressão e
isolamento, são marcas do lugar e caminham lado a lado com os sujeitos – no nosso
caso específico, os sujeitos que buscam realizar o seu trabalho na escola de
maneira comprometida e competente, mas não perdendo de vista o local em que se
encontram, como constatado nos relatos:

Você tem que já entrar na escola atenta a todos os movimentos e
detalhes, isso é imprescindível. Deve estar atento a tudo, se tem
alguma agitação, dar uma parada antes de entrar, se certificar com o
agente como é que está a situação, se está tranquila... Você não
entra aqui como se estivesse em uma escola normal que você vai lá,
entra. Não!! Aqui você tem que ter um preparo assim nesse sentido,
ver o geral e o específico ao mesmo tempo. Você fica atenta a cada
detalhe, mas o respeito existe, entendeu? (SUJEITO A)
Eu não vou ser hipócrita de dizer que às vezes pode ter uma rebelião
e a gente estar lá dentro, e isso dá um temor. Mas a vida é isso, a
vida é viver risco. Você está aqui e de repente toma uma bala. Então
a gente precisa reprimir essa ideia de morte pra poder viver. É o que
acontece lá, você se acostuma, mas é um acostumar entre aspas.
Você conhece mais a realidade, mas não significa dizer que vai estar
ali preparado para lidar com uma rebelião ou um perigo que aconteça
ali dentro. Você mesma tem que se preparar psicologicamente e ficar
alerta a algum movimento diferente que não está no dia a dia, você
começa a ficar atenta. (SUJEITO B)

Diante do que foi posto, é evidente que a imprevisibilidade do ambiente
promove a vigilância persistente e o controle de todos os atos e ações que impõem
aos sujeitos um estado de alerta constante, uma vigilância que por certo, em um
ambiente prisional, busca preservar a sua integridade física e moral, como também a
possibilidade de realização das atividades educacionais, haja vista, segundo os
próprios sujeitos, não haver nenhum “preparo” prévio para se trabalhar no ambiente
carcerário, o que, de certa forma, impõe aos sujeitos lidar com a imprevisibilidade.
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O cenário imprevisível também se presentifica em situações que denotam os
constantes perigos que emergem no ambiente prisional, onde, segundo Certeau
(2011, p. 210), “[...] de maneira geral, os comportamentos humanos são incertos,
perigosos ou até fatais”. No contexto da nossa pesquisa, isso é evidenciado pelas
professoras, que se defrontam muitas vezes com o inusitado ao desenvolverem a
prática docente em situações de sala de aula.
As falas revelam pistas do lugar:

Uma certa feita eu e outra colega entramos com um bolo, uma
comemoração que nós íamos fazer e tínhamos esquecido a pá pra
cortar o bolo. E agora, faz o quê? E aí comentamos com o nosso
aluno. Poxa, o que a gente vai fazer? Vai ter que partir de mão. Não
professora... Espere aí que a gente providencia. Chegaram mais de
seis facas, cada uma maior que a outra... peixeiras pra partir o bolo.
Aí a gente se olhou assim e pensamos: cadê a segurança aqui
dentro? Não é Interessante isso? Nem sempre a gente tem
segurança, a gente fica exposta. (SUJEITO B)
Ele estava realizando matrícula, e aí começou assim muito barulho.
Os homens a bater, bater, bater nas grades pedindo socorro porque
tinha um interno passando mal e a gente lá dentro. Aí os internos
faziam muito barulho e começaram a bater como se tivessem
quebrando tudo. A gente saiu correndo, pensei que ia ter uma
rebelião, foi apavorante. Eu nunca tinha visto essa situação. Duas
colegas ficaram presas, e a gente e elas ficaram lá, trancadas
pedindo: “Agentes, tirem as professoras”. E eles vieram tirar porque...
já pensou se esses homens derrubam as grandes? Muitos homens
ali dentro, foi demais... Eu suava, eu tremia muito. Já pensou... mil
homens aí dentro batendo em uma grade, você lá dentro, ali sentada
dando sua aula. Foi muito difícil naquele dia, pensei que iam jogar as
grades pra cima de mim, mas depois, no outro dia, voltamos.
(SUJEITO E)

Vale destacar que, para o Sujeito B, o bolo representava uma ação
humanizadora, com vistas a fortalecer os vínculos de afeto que se estabelecem
entre professor e alunos, o que transcende o cenário frio e nada acolhedor do
espaço prisional. No entanto, a ação dos alunos aprisionados marca fortemente a
insegurança do lugar, e os perigos prováveis inerentes ao ambiente. Nesse sentido,
a vulnerabilidade apresentada pelo Sujeito E, no momento da matrícula, também é
parte desse ambiente, cuja preocupação perpassa pelo perigo sentido de forma
individual e coletiva, quando esta se refere às colegas que estavam dando aula em
outras salas e ficaram presas, reféns do acontecimento. No entanto, a
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vulnerabilidade, a insegurança e os perigos constantes são sentimentos vividos
pelos sujeitos no cotidiano do cárcere, que não se intimidam em retornar as
atividades, como é externado na fala do Sujeito E: “[...] no outro dia voltamos”.
Onofre (2007) salienta que, no interior da instituição prisional, em um
ambiente hostil, a escola é tida como valor e que, mesmo em condições tão
adversas, próprias do ambiente, busca cumprir com a transformação do princípio
fundamental dos sujeitos da pesquisa, que persistem em possibilitar uma educação
com vistas à formação e escolarização dos sujeitos.
Ao serem questionados sobre o ambiente de trabalho, os sujeitos concentram
as suas falas essencialmente na questão da infraestrutura deficitária do espaço
prisional, das condições subumanas em que vivem os internos, a falta de
conservação do ambiente, cuidados com a limpeza e organização dos espaços
interno e externo, da sala de aula, como aspectos que revelam as marcas do lugar.

Uma situação que eu nunca tinha vivido foi quando o antigo diretor
me levou para conhecer a unidade prisional e eu fiquei assim
perplexa porque entrei num lugar que parecia uma cidade, um
cortiço... Eram roupas penduradas, era assim tudo muito colorido,
uma cela de uma cor, outra de outra. Eu digo: meu Deus, o que é
isso, sabe? (SUJEITO A)
Se eu entro numa sala de aula e a sala de aula está com um canto
ali pingando, e eu ainda tenho um espaço que eu posso juntar os
meus alunos no canto oposto, eu dou minha aula ali naquele
cantinho. Não é o ideal, mas eu faço isso, porque senão aqui a gente
não dá aula em modulo algum. Porque em um é falta de carteiras, no
outro é porque está pingando, o outro é muita barata, muito rato, está
escuro, está claro demais. (SUJEITO B)
Espaços improvisados. Nós ficamos vulneráveis a uma série de
situações, da violência que pode ocorrer com qualquer um de nós,
até doenças. Às vezes a gente está na sala de aula, nas unidades,
tem aluno com tuberculose, com Aids. Mas você só vai ser
contaminado se tiver algum acesso com corte, com alguma coisa.
Mas a gente não vai discriminar, por isso e eu acho muito positivo o
trabalho; mesmo nesses espaços, não pode haver discriminação,
todos estudam independente do que eles fizeram, independente de
condição. Se está com escabiose, com tuberculose, todos estão ali
naquele espaço e têm o direito de aprender. (SUJEITO E)
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As falas acima retratam o ambiente prisional e suas peculiaridades quanto a
organização, a falta de infraestrutura e exposição a doenças nada favoráveis para
um processo educacional e que estão bem aquém de um espaço de formação e
desenvolvimento humano. No entanto, mais uma vez, mesmo diante das
adversidades, o Sujeito E ratifica: “[...] todos estão ali naquele espaço e têm o direito
de aprender”, o que nos faz refletir sobre a deferência da educação escolar no
cárcere, que possa garantir uma prática efetiva de ensino.
No cotidiano do cárcere, as regras e astúcias empreendidas são ora
(des)veladas, ora veladas, num misto de expressividade tolhida, por motivos
diversos. Entre eles, o que fica subentendido, implícito, é que nem tudo sobre o que
se passa no interior do cárcere pode ser verbalizado, sob pena de sofrerem sanções
e advertências sejam elas por parte do poder instituído pelo sistema, ou pelo poder
de liderança entre eles mesmos. São relações de poder que implicam fazer cumprir
as regras, manter a ordem e, portanto, a “aparente normalidade” do cárcere. Nesse
sentido, a narrativa do Sujeito E revela que a violência velada entre os encarcerados
faz parte da rotina dos sujeitos.

Uma vez presenciei um aluno sendo espancado. Eu ouvia os gritos,
e perguntei a outro aluno: meu Deus, o que é isso? Aí ele disse pra
mim assim: “Professora, é alguma dor que está sentindo”. Eu disse:
Oh! Não vai levar ele pra o médico, alguma coisa? E aí quando eu
desci do módulo I, tinha tanto sangue no chão. Eu disse: Meu Deus!!
Aquilo ali, sabe, me mexeu muito porque você vê que se as
atrocidades acontecem fora do sistema, entre pessoas que são
diferentes, agentes, policiais, quando você vê que entre eles
também, com eles ali. O poder que eles têm sobre os outros você
diz: meu Deus!! No outro dia ele veio para a aula, com o rosto todo
deformado. Naquele dia me deu vontade de sair da sala e não entrar
mais na escola, quando eu vi o rosto dele todo deformado. Ele tomou
tanta pancada e gritava muito, urrava. Os outros alunos diziam:
“Professora não é nada”; assim na naturalidade, não é nada não,
fique tranquila que não é nada. O aluno dá força a você, sabe!! É
preciso ter resistência... Cada dia que a gente entra no sistema
prisional, se surpreende com alguma coisa. (SUJEITO E)

Nessa descrição, é perceptível a banalização da violência entre os
aprisionados, isto é, lidam com naturalidade, como sendo algo corriqueiro do dia a
dia. No entanto, observo também que há um cuidado e/ou receio para não chamar a
atenção da professora, haja vista os vínculos de respeito e afeto que estabelecem
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com esse profissional no cárcere. Goffman (2010) afirma que as unidades prisionais
priorizam a manutenção da ordem, isolamento, segurança, disciplina e, muitas
vezes, o não reconhecimento dos encarcerados como sujeitos, o que podemos
inferir que também há uma falta de segurança e reconhecimento entre eles próprios.
Outro aspecto apontado pelos sujeitos, que se configura como próprio do
espaço prisional, são as normas e regras impostas entre eles quanto à presença da
figura feminina, o que impõe uma cultura de princípios de conduta e de
comportamento, como descrito abaixo:

Quando eu passei no corredor, indo pra sala de aula, todos os
homens que passavam por mim abaixavam a cabeça, eles não
olhavam para mim. Aí eu disse: meu Deus, há alguma coisa errada,
eu tenho que observar mais. Entrei na sala de aula, eles olhavam pra
mim, até que descobri que nenhum deles pode olhar pra outra
mulher nenhuma que passe no corredor, porque é proibido. É uma lei
diferente, você passa de cabeça baixa. É obediência? É
subserviência? O que é isso? Porque esses homens estão
acostumados a tudo. (SUJEITO H)

Diante do que foi posto pelo sujeito, faz-se necessário esclarecer que a
proibição se dá por um pacto de respeito à mulher que adentra o espaço prisional,
para as visitas íntimas, e a professora, para dar aula. Todavia, esse pacto somente
poderá ser transgredido entre alunos e professoras, tanto no trajeto quanto dentro
da sala de aula, haja vista a presença de monitores vigilantes, que são os próprios
internos, para garantir a norma.
A figura feminina permanece, segundo Louro (2007, p. 18), “[...] como alvo
privilegiado da vigilância e do controle. Ampliam-se e diversificam-se suas formas de
regulação, multiplicam-se as instâncias e as instituições que se autorizam a ditar-lhe
normas”. Nesse sentido, no ambiente prisional o respeito pelos sujeitos é marca
indelével entre eles, cujo fato narrado pelo Sujeito F ratifica essa inter-relação entre
alunos e professoras.

Uma vez um aluno se masturbou na sala e ele estava manipulando o
órgão sexual, manipulando e olhando pra mim e ele estava de
camisa e bermuda até o joelho. Eu senti que ele estava pressionando
o órgão e aí eu disse: porque você não começa a fazer a questão?
assim eu vejo se você está indo numa linha de pensamento que eu
quero. E ele me olhando. Aí eu pensei: olha, eu vou deixar ele de
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mão e vou me concentrar nos outros dois alunos. Mas depois eu fui
para a grade e chamei o agente pedindo que ele abrisse. Mas, eu
não tive coragem de sair da grade. O agente veio e falou: “Alguma
coisa, professora?”. Eu gostaria que o senhor abrisse a grade. Veja
aquele aluno que está mais atrás... Eu saí, falei com ele do lado de
fora e disse: tem um aluno que está mais atrás. E eu descrevi a
roupa dele... Ele estava com o pênis na mão se masturbando e eu
gostaria que o senhor tirasse ele da sala de aula. O agente falou:
“Um momento, professora, a senhora fica aqui fora”. Aí ele entrou na
sala, mandou que o aluno se levantasse e saísse. Ele e mais dois
agentes vieram com pedaços de pau imensos e aí começaram a dar
porrada no cara. Espancaram muito ele, que gritava, urrava, e eu no
quadro sem saber o que fazer e os meninos querendo que eu
dissesse o que tinha acontecido. Eu fiquei calada. Foi horrível...
(SUJEITO F)

É importante destacar que, no momento de narrar o fato, o sujeito entrou em
choro profundo, ao tempo em que externou o seu sentimento de culpa: “Quando eu
vi aquela cena, minhas lágrimas desciam, me senti tão culpada...”. A lembrança
marcante do acontecido ainda incomoda o sujeito, que também revela ter se sentido
impotente, por não ter resolvido a situação sozinha, o que incorreu no
espancamento do aluno pelos agentes carcerários. Outra questão que se evidencia
na narrativa é a percepção de que a não divulgação entre os demais alunos foi uma
conduta de respeito e cuidado, uma vez que poderia gerar mais violência entre eles.
Tal fato reforça que os vínculos de respeito e afeto são recíprocos na relação entre
aluno e professora no ambiente do cárcere. Todavia, mesmo existindo essa
reciprocidade, o sujeito comenta que:

A partir desse caso do aluno que se masturbou, eu estabeleci pra
mim um protocolo de conduta: como eu tenho que me conduzir aqui;
como eu tenho que me vestir, o tipo de perfume que eu tenho que
usar, o tipo de maquiagem; como eu devo pentear meu cabelo... Eu
tento ser o mais discreta possível. Eu mudei de perfume, passei a
usar um perfume quase sem cheiro, vamos dizer assim, pra poder
não chamar atenção. (SUJEITO F)

Ficam explícitas na fala, as marcas de não evocação da figura feminina, em
uma escola situada no ambiente prisional, cuja mulher deseja somente chamar a
atenção pelo trabalho docente que realiza, evitando ao máximo incitar o desejo
sexual dos seus alunos.
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Eu não quero que eles me vejam como uma mulher sensual. Não
tenho esse propósito aqui, não quero nada disso. Por isso tenho
essa preocupação com a roupa, na questão do penteado, da
maquiagem, do perfume, porque eu tive um aluno que chamou
atenção do meu perfume. Professora, o perfume da senhora é muito
gostoso. Entendeu? Ele falou de uma forma tranquila, eu não percebi
segundas intenções nem nada, mas aquilo me chamou atenção que
eu deveria tomar cuidado. (SUJEITO H)

É evidente, nos relatos do Sujeito F e Sujeito H, o cuidado não apenas com a
postura de conduta e a aparência discreta, como também a “sublimação” da
condição estética feminina no ambiente do cárcere, para não chamar a atenção e
despertar a sensualidade e o desejo, em um ambiente essencialmente masculino,
de sujeitos do desejo, “seres em falta”, mesmo que explicitamente não haja a
intenção.
São visíveis as marcas do lugar que o ambiente prisional descortina para os
sujeitos que vivenciam a sua realidade, cujos limites e possibilidades perpassam
pela vigilância, o fazer pedagógico, os perigos constantes e a sensualidade da
condição feminina. Nesse contexto, “o espaço escolar não é só visto como uma
máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar”
(FOUCAULT, 2011, p. 134), o que imprime normas de conduta, aprendizagens
diferenciadas e marcas jamais esquecidas, repletas de (des)prazer e (des)encanto
de toda ordem: moral, afetiva, pessoal, ambiental, entre outras.

6.2.4 Coser da professora

Esta categoria descritiva e analítica remete ao Coser da professora e emerge
a partir dos desafios, dos limites e possibilidades com os quais os sujeitos se
deparam no seu fazer docente, pelo processo de escolarização dos alunos,
adequação ao currículo, restrição ao uso de materiais, flexibilidade do planejamento,
enfim, questões externas que influenciam e impactam a prática docente em vários
momentos. A prática é concebida como espaço para que o professor se desenvolva
como profissional e utilize a teoria adquirida nos cursos de formação,
redimensionando-a e refletindo sobre ela. Pimenta (2002) ressalta a importância de
se considerar o contexto em seus aspectos históricos, sociais, culturais e estruturais,
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com vistas a diminuir as desigualdades sociais e, desta forma, promover a
emancipação dos sujeitos de forma concreta, alinhando o discurso e a ação.
Neste alinhamento de fios que trançam o processo de ensinar e aprender, a
escola tem um papel fundamental de possibilitar uma educação que explore as
potencialidades do sujeito, seus desejos e (in)satisfações frente à realidade “[...]
concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicála, transformá-la” (FREIRE, 2011, p. 52), na tentativa de construir uma visão de
mundo por meio da reflexão crítica e dialógica, que possibilite a aluno e professor
vivenciar o diálogo, não de forma “[...] invasiva, manipuladora e sloganizada” (p. 43),
mas de maneira interativa, construindo conhecimento diante do contexto no qual tem
origem, posicionando-se frente a ele.
Nessa perspectiva, a escolarização dos sujeitos privados de liberdade tem um
papel fundamental, já que a escola inserida em um ambiente prisional constitui-se
como a única alternativa “[...] boa que nós temos de ocupar a nossa mente, de dizer
o que a gente pensa, de aprender mais” (ALUNO), e consequentemente de reinserir
este sujeito ao “mundo” do trabalho, à vida extramuros.
Entre as questões elucidadas pelos Sujeitos da pesquisa em suas narrativas,
o processo de escolarização dos alunos, no espaço prisional, mesmo com as
dificuldades que o ambiente por si só apresenta, ocupa um lugar de destaque, como
possibilidade de intervir na transformação desses sujeitos, a partir das funções
específicas como ensinar a ler e escrever, ampliar conhecimentos, possibilitar a livre
expressão. Isso revela uma visão mais crítica sobre os ganhos que podem lhes
proporcionar os avanços da escolarização, promovendo a criticidade, a certificação e
posterior (re)inserção no mercado de trabalho.
As falas expressam o fazer dos sujeitos:

O que a gente tem aqui na escola? Nós temos pessoas que... muitas
não têm essa instrução, essa escolarização, tem muitos analfabetos,
analfabetos funcionais, pessoas que só sabem escrever e ler de uma
forma precária, não têm assim uma visão mais crítica, crítica no
sentido da educação, do que a educação traz e o que ela pode fazer
diante dessas informações; formar um cidadão mais crítico, que
saiba dos seus direitos, saiba se posicionar... Eu percebo que eles
têm essa sensação da necessidade da escola. (SUJEITO F)
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A gente tem que abrir mais ainda essa porta e tem que dar uma
atenção especial a essas pessoas pra que elas possam, de fato, ser
atendidas em suas necessidades de escolarização. A escola tem que
estar atenta, dar condições, não fechar as portas, pois muitos são
analfabetos, e eles querem aprender a ler e escrever. (SUJEITO G)
Aqui trabalhamos com adulto, com educação já formada. A gente
não vai educar, ele já traz a educação deles. Eu tenho alunos aqui
que aprenderam a ler e escrever. Estou alfabetizando, e em pouco
tempo de aula tem aluno que já está fazendo o nome; que até o
momento não sabia fazer. Vamos começar com a letra do alfabeto,
veja a letra... E ele vai tentando fazer garatuja e vai fazendo, e a
gente consegue. Eu sempre estou encorajando eles, porque eles são
capazes. (Sujeito C)

É nessa perspectiva que as professoras, sujeitos desta pesquisa, têm o
compromisso de descortinar o cenário frio e distante do ambiente prisional, e nesse
sentido devem possibilitar aos alunos otimizar um tempo que para muitos poderia
ser considerado como perdido, resgatado por meio do processo de escolarização
em que “a comunicação e a intercomunicação entre sujeitos, refratários à
burocratização de sua mente, abertos à possibilidade de conhecer e de mais
conhecer é indispensável ao conhecimento” (FREIRE, 2005, p. 80).
Ainda quanto à escolarização dos alunos privados de liberdade, o Sujeito E
sinaliza que, das questões que interferem no desenvolvimento do trabalho
pedagógico realizado, a dificuldade é

[...] ajustar este espaço ao processo de escolarização, onde há
mobilidade de forma intensa, onde existe uma movimentação muito
grande de internos, de saídas e entradas, especialmente dos que
estão em regime provisório.

A rotatividade de alunos em uma escola prisional é um fator agravante, para
uma proposta sistemática de ensino, embora não inviabilize as ações pedagógicas,
considerando o compromisso e a seriedade das atividades desenvolvidas junto aos
alunos e à comunidade escolar.
A prática pedagógica no espaço escolar de privação de liberdade deve
promover a construção do conhecimento a partir de uma perspectiva dialógica
problematizadora, alicerçada em práticas curriculares formais, de reflexão e
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formação crítica que promovam a aquisição mínima de autonomia e melhorias
concretas na vida dos alunos.
Freire (2011) afirma que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos e,
nesse sentido, pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente à escola, o
dever não só de respeitar os saberes dos educandos, sobretudo das classes
populares, que chegam a ela – “saberes socialmente construídos na prática
comunitária, mas também [...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns
desses saberes em relação ao ensino de conteúdos” (p. 15). Nesta perspectiva, fazse necessário pensar um currículo que atenda o aluno em sua individualidade, uma
vez que a educação tem como um de seus desafios, na contemporaneidade,
possibilitar a todos os sujeitos o direito a aprendizagem,

[...] acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e
assegurando uma educação de qualidade mediante currículos
apropriados, modificações organizacionais, estratégias de ensino,
recursos e parcerias com suas comunidades (SCHNEIDER, 2004, p.
1).

Considerar que os sujeitos são diferentes entre si implica propiciar uma
educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem as diferentes
competências, necessidades e ritmos dos sujeitos, visando a ampliar e enriquecer
suas capacidades, considerando-os como pessoas singulares e com características
próprias.
Nesse sentido, ao se referirem aos conteúdos trabalhados em sala de aula
com os alunos, os sujeitos evidenciam a questão curricular e revelam a preocupação
em propor e/ou adequar atividades em consonância com a realidade, as
necessidades e com o que é vivido pelo aluno, um conteúdo que “[...] deve ser
buscado, conjuntamente, naquela realidade, naquele mundo que constitui o objeto
do conhecimento intersubjetivo” (SILVA, 2001, p. 61), que se constrói na
dialogicidade entre os sujeitos por meio de conhecimentos que lhes sirvam para
melhor entender as questões sociais e melhor conviver e agir em sua comunidade.
A esse respeito, os sujeitos, ao narrarem o “coser” e o fazer em uma escola
prisional, trazem explicitamente a implicação do currículo em suas práticas
pedagógicas, como podemos constatar:
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O Tempo Formativo tem o currículo já diferenciado, e, dentro dessa
proposta que eu acho que faz sentido, não adianta ensinar
matemática para um aluno privado de sua liberdade dentro dos
moldes da matemática clássica. Eu tenho que trabalhar um contexto,
a questão de muita resolução de problemas, dentro da realidade
dele. Por que resolução de problema tem a ver com a realidade do
aluno, privado de liberdade? Porque ele se encontra ali dentro
justamente por problema ocasionado por uma ação errada dele, seja
por um tráfico de droga, seja por um estupro, seja por um momento
de raiva que a pessoa teve e fez uma ação inadequada, chegou a
matar alguém; então ele causou um problema na vida dele, e o
resultado foi onde ele se encontra. (SUJEITO A)
Estou ajudando a construir um projeto pra gente abrir um ciclo de
palestras com profissionais da área de saúde que possam trazer
para eles conhecimentos básicos com os quais eles possam
desenvolver o próprio comportamento deles; contribuindo pra saúde
deles e da comunidade vivem. É higiene a questão mesmo da
prevenção. Que isso parta deles; o cuidar de si, o cuidar do outro,
porque, a partir do momento que uma pessoa que está vivendo perto
de você se contamina, você também pode se contaminar, porque
eles vivem num confinamento e com um número muito grande de
pessoas. Então, é necessário trabalhar estas questões. Ter o
cuidado com o ambiente, com a higiene, com o alimento, porque, a
partir do momento que eles não têm cuidado com resto de alimento,
com a sujeira, bicho, rato, barata, vão trazer doenças. Então, além de
ser uma contribuição que eles estão dando para eles, vão contribuir
para a comunidade toda que eles vivem, sobre esta questão da
saúde. (SUJEITO D)
O currículo tem que ser diferenciado, deve se aproximar do contexto
dessas pessoas. Eu trabalho muito com filme e, quando eu passo o
filme, discuto com eles. Eles riam às vezes, a depender do filme:
drama, comédia, mas sempre tinha uma relação com a realidade,
com o trabalho que a gente fazia, com a temática que estávamos
tratando. Tinha que ser um filme que fosse do interesse deles, que
fosse produtivo para a vida deles. (SUJEITO E)

Pelos excertos das narrativas, depreendo que o trabalho pedagógico
desenvolvido pelos sujeitos acima sofre adequações concretas em várias situações
que se efetivam em sala de aula, o que demanda pensar um currículo que
transponha o formal e o tradicional, que proponha conteúdos que derivam de outros
referenciais para além do relacionado ao campo específico da área disciplinar; que
atenda a demanda específica dos alunos internos, considerando toda uma dinâmica
das relações estabelecidas, voltando o olhar para as idiossincrasias vivenciadas no
cotidiano, posto que nenhum currículo pode fixar-se por muito tempo.
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O currículo é considerado como um ambiente simbólico, material e
humano que é constantemente reconstruído. Este processo de
planejamento envolve não apenas o técnico mas o estético, o ético e
o político. (ARROYO, 2009, p. 110)

Se quisermos que ele responda plenamente tanto ao nível pessoal quanto
social, deve haver um repensar constante sobre sua contemporaneidade, ou seja,
sua atualidade e sua adequação ao que está acontecendo no mundo real.
Nesse sentido, o Sujeito A afirma:

Não posso ensinar apenas essa matemática tradicional dos livros
didáticos que é necessária sim, mas misturar com coisas do dia a
dia. Dá uma aula altamente contextualizada para que faça sentido na
vida deles, que os coloque para refletir.

Fica claro na fala do sujeito que o currículo formal prescrito não é
descaracterizado; entretanto, ela prioriza o currículo real, que atende a realidade do
aluno, o que realmente acontece nas aulas.
É necessário que as Instituições de Ensino se adéquem para atender os
interesses e as necessidades dos alunos a partir do desenvolvimento de práticas
que respondam a heterogeneidade, valorizem a diversidade e incentivem a
autonomia, favorecendo a aprendizagem de todos. Isso requer uma ressignificação
do currículo a partir da seleção e organização de conteúdos “[...] que garantam um
ensino com níveis diversificados e dê aos alunos de todos os níveis oportunidade de
se envolverem de forma positiva nas atividades da classe” (PORTER, 2000, p. 44). A
fala do Sujeito E se enlaça com a assertiva do autor ao pontuar que, ao considerar o
contexto e a realidade dos alunos, as aulas são positivas,

[...] porque eles participam e isto me fez ficar mais atenta com as
questões do mundo, as questões práticas, que a gente se perde às
vezes, não tem tempo, e eles ficam muito ligados. Eu via naqueles
alunos potenciais, muitas habilidades [...].
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Tal fato requer desenvolver atividades que contemplem as diferenças de
habilidade, conhecimento, gênero, etnia, possibilitando uma formação de acordo
com o ritmo e tempo de cada educando.
É imperativo, no contexto da prática pedagógica, oportunizar espaço para a
expressão do sujeito e para a participação de todos, possibilitando a construção do
conhecimento não apenas individual, mas coletivo. Um conhecimento mútuo, por
meio de um currículo que contemple a diversidade, considere a existência das
diferenças e, mais que isso, não apenas identifique estas diferenças, mas também
dialogue com as mesmas.
A questão do currículo impacta diretamente no planejamento, o que torna
impossível não considerar a relação dialógica e de imbricamento entre ambos.
Aspecto este identificado pelos sujeitos desta pesquisa. Isso impõe aos mesmos,
frente a um espaço com múltiplas e polissêmicas linhas, um olhar e uma escuta
atenta a detalhes e situações evidenciadas no cotidiano, conforme podemos
comprovar nos registros abaixo:

O meu planejamento ao longo do ano sempre muda. Ele é altamente
flexível, porque eu vou encaixando as questões de acordo com o que
vai surgindo. Não tem para onde correr, porque em cada situação
que a gente vê, cada unidade dessa, às vezes obriga a gente a fazer
inserção de algum conteúdo. Muito do que eu estabeleci como
conteúdo pra ser trabalhado durante o ano, eu tive que suprimir pra
trabalhar higiene, porque é uma questão muito séria mesmo. Alunos
que você percebe que tem ferimentos provocados por muriçoca. Eles
dizem que à noite são muitas, e eles não conseguem debelar. Aí eu
aproveitei e dei uma aula para eles como fazer pra poder diminuir a
população de muriçoca na cela. Nessas situações, a gente se vê
obrigado a fazer essas intervenções de acordo com o que a gente vê
na sala de aula. Por isso o currículo tem que ser diferenciado porque
a gente está numa escola diferenciada, nossos alunos são alunos
que requerem uma atenção diferenciada. Eu dei uma aula mostrando
pra eles maneiras evitar com que a muriçoca entre na cela. Eu tive
que falar de leptospirose, tive que falar também da questão da
higiene. (SUJEITO F)
Quando a gente define um projeto aqui dentro, eu acho que flui,
caminha perfeitamente. O nosso planejamento aqui dentro do
sistema prisional, tem que ter essa característica de muita
flexibilidade. Se o planejamento já deve ser flexível, aqui dentro ele
deve ser ainda mais. Eu só entro na minha sala de aula com o plano
A, com o plano B e com o Plano C. O melhor caminho pedagógico
que encontrei aqui foi trabalhando com projeto (SUJEITO B).
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Com efeito, o planejamento é um instrumento norteador da prática
pedagógica que prevê ações previamente elaboradas, as quais serão desenvolvidas
ou não em sala de aula, posto que, pela sua característica de flexibilidade, pode
sofrer alterações ou até mesmo não ser posto em prática. Tal assertiva pode ser
confirmada pelos relatos dos sujeitos que ratificam a flexibilidade do planejamento
como uma constante, haja vista os impasses e situações imprevistas, as quais
redirecionam o fazer docente para atender as especificidades próprias do ambiente
e/ou dos próprios alunos, situação ratificada pelo Sujeito F:

Eu fui trabalhar a higiene; do ambiente, corporal e depois com a
higiene mental, porque tem dia que a gente não dá aula, a gente só
faz escutar, eles só falam, e cabe a gente escutar; pela condição em
que eles estão, eles precisam falar.

Desse modo, a fala e a escuta constituem-se como uma forma de
acolhimento, “[...] uma via para que o ensino-aprendizagem se transforme em
possibilidades da cadeia discursiva entre professor e aluno” (ORNELLAS, 2005, p.
120), o que é imprescindível para perceber as nuances dos entreditos submergidos
no silêncio que se “esconde” detrás da palavra, requisito essencial do saber fazer
docente.
A importância de trabalhar com práticas pedagógicas humanizadoras no
cárcere, que motivem e instiguem os alunos, exige um repensar da escola quanto as
suas atividades curriculares. Tal premissa requer uma ressignificação dos objetivos,
conteúdos e metodologias, que atendam as demandas e necessidades dos alunos,
segundo constatado na afirmativa:

Uma escola para o jovem adulto, tem que ter um outro sentido, tem
que mostrar a esse adulto a importância da escola, mas com uma
outra realidade, com outra característica que não mais aquela
característica conteudista só pra aquilo ali. Você não está formando
aquele aluno apenas para o vestibular, apenas para um concurso.
Ele tem que ter um algo a mais, e é aqui nesse espaço. Aqui, o aluno
não pega ônibus, o aluno não vem para escola, ele já está na escola,
e nós é que vamos até eles. Quando nós adentramos o módulo ou a
sala de aula, eles já estão ali. Então, como você manter uma escola
atrativa para esse aluno? O que esse aluno quer aprender nesse
ambiente? (SUJEITO H)
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Na fala do Sujeito, é possível identificar a preocupação com a prática
pedagógica desenvolvida, o que exige uma nova abordagem dos conteúdos e do
savoir-faire docente, que considere a situação real de aprendizagem dos alunos,
com suas diferenças de conhecimento e desempenho, assim como a organização
de um ambiente de aprendizagem adequado ao contexto, que seja desafiador, que
estimule a curiosidade, abrindo janelas para a leitura do cotidiano por meio de
conteúdos que sejam da sua vivência, que interajam com as suas necessidades e
transcendam suas expectativas.
Ao corroborar a fala da colega quanto às propostas pedagógicas a serem
realizadas na instituição educativa, o Sujeito G evidencia que a escola é muito
importante no espaço prisional,

[...] e as atividades realizadas também; as oficinas, a educação
profissional; e o mais importante é a base, esta não pode deixar de
faltar, o ensino fundamental... porque ainda tem muita gente aí
dentro que não sabe escrever, e isso é doloroso.

Em sua fala, ratifica a importância das atividades lúdico-pedagógicas, assim
como da educação profissional, sendo esta uma ferramenta que qualifica e prepara
os internos para (re)inserção no mercado de trabalho. Fica evidente em seu discurso
o mal-estar gerado pela angústia de verificar que, no ambiente prisional, existem
tantos internos que não sabem ler e escrever, “[...] muitos que não sabem nem
pegar em um lápis, uma caneta”, afirma a professora, ao expressar seu sentimento
de preocupação e angústia.
O trabalho pedagógico desenvolvido em uma escola prisional deve possibilitar
a todos, educandos e educadores, momentos de reflexão e diálogo para oportunizar,
tanto ao sujeito privado de liberdade quanto aos professores, repensar criticamente
seus percursos, seus valores, suas escolhas, com o propósito de projetarem o
estabelecimento de vínculos adequados à promoção da realização como pessoa
humana. Nesse aspecto, Gadotti (1999, p. 62) salienta, no que se refere a
necessidade de trabalhar no educando,

[...] o ato anti-social e as consequências desse ato, os transtornos
legais, as perdas pessoais e o estigma social [...] uma educação
voltada para autonomia intelectual dos alunos, oferecendo condições
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de análises e compreensão da realidade prisional, humana e social
em que vivem [...] Educar é Libertar [...] dentro da prisão, a palavra e
o diálogo continuam sendo a principal chave. A única força que move
um preso é a liberdade; ela é a grande força de pensar [...].

Portanto, torna-se fundamental aos educadores, uma reflexão sobre as
possibilidades de desenvolvimento cognitivo a partir da utilização de atividades
consideradas imprescindíveis para a vida do aluno. No caso do professor, o
significado é composto pela finalidade do ato de ensinar, que consiste em garantir
ao educando o acesso ao conhecimento que não está disponível na esfera cotidiana
da vida social. A escola inserida em um espaço prisional precisa ressignificar seu
papel e considerar as possibilidades de relações existentes entre o conhecimento e
o ambiente, assim como estar conectada com o mundo, para que, assim, possa se
transformar em um local de produção de cultura e conhecimento, articulada com o
que vem acontecendo ao seu redor.

Ao lado do trabalho produtivo pedagógico, é a ambiência educativa
que deve imperar na penitenciária. Não se trata apenas de oferecer
educação formal, sobretudo aquela prevista na constituição como
direito de todos, mas de envolver o preso dentro da ecologia da
educação, incluindo cultura, lazer, instrução, etc. Ao contrário das
condições atuais imperantes, de total degradação humana, deveria
emergir o lado sadio, promocional, desafiador da educação crítica e
criativa, uma das bases mais seguras da formação da cidadania
popular (DEMO,1993, p. 111).

Em outras palavras, desenvolver nos educandos a capacidade de pensar,
sentir e fazer responder: quem sou eu, fazendo-os intervir na realidade para que, de
posse dessa ambiência, possam construir sua transformação.
Posso pensar que os traçados que deslizam nas bordas do tapete do fazer
docente anunciam e denunciam problemáticas que se inscrevem nos limites e
possibilidades que interferem cotidianamente no saber fazer dos sujeitos que atuam
em uma escola situada no cárcere, como representado a seguir:

Na realidade, a escola precisa melhorar. São muitos limites. Tem a
questão do espaço físico, não pode entrar um computador, malmente
uma televisão que não funciona. Às vezes, quando a gente quer dar
uma aula utilizando a TV, tem que pedir ao detento que pegue uma
dele lá, quando pode, quando é possível, e a gente precisa dinamizar
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mais essa aula pra não ficar só no “feijão com arroz”. Tem que
dinamizar. (SUJEITO E)
Uma situação que me indignou foi quando estávamos fazendo o
trabalho do Projeto “A cor da cultura” e passamos do horário da
saída do módulo. Os agentes vieram com toda a fúria e disseram: O
que a senhora estava fazendo até uma hora dessas lá dentro com os
presos? Já passaram do horário, e as regras têm que ser cumpridas.
Quando eu vi aquilo, eu vi perigo; é tipo assim: uma dinamite que vai
explodir, perigo, a intenção era essa, desmotivar pra acabar o
trabalho. O clima foi péssimo, mas, mesmo receosa, eu tinha que
priorizar o trabalho dos meninos. Eles estavam supermotivados.
(SUJEITO A)

Em consonância com o que foi posto pelos sujeitos da pesquisa, constato que
as narrativas até então revelam, conforme apresentado acima, ser esse um espaço
onde os limites se interpõem no desenvolvimento do fazer docente, seja pela
ausência de material, por situações imprevistas, ou pelas normas e regras do próprio
ambiente. Isso desencadeia um clima de perigo, receio e desmotivação gerados no
ambiente do cárcere, que sem dúvida interferem no fazer pedagógico.
Entretanto, apesar das interferências evidenciadas, os sujeitos da pesquisa
evidenciam que, mesmo sendo uma “luta árdua travada diariamente”, não deixam de
realizar um trabalho comprometido com a transformação dos alunos e buscam
sempre meios e soluções para transporem os obstáculos que se apresentam, tendo
em vista que isso “[...] é exatamente essa contradição que explicita, que ilumina, que
desvela a eficácia limitada da educação. O que quero dizer é que a educação é
limitada, a educação sofre limites” (FREIRE, 2000, p. 97-98). Entretanto, o prazer
pela realização do trabalho, mesmo diante das adversidades, é salientado pelo
Sujeito E, quando se refere ao avanço das pessoas que fazem parte do cenário do
cárcere: “[...] apesar da escola estar situada em um ambiente prisional, as pessoas
que ali estão têm avançado muito, os alunos também têm feito trabalhos bons ali
dentro, de discussão, de trazer conceitos importantes, significativos dentro do
espaço”.
Nesse depoimento, fica registrado que as marcas do espaço prisional
atenuam-se na visão do sujeito, pois a escola busca realizar um trabalho que atenda
as especificidades dos internos e acredita na necessidade de fazer o aluno pensar,
criticar, avançar sobre suas próprias ideias e ter sua própria opinião, em um espaço
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em que, muitas vezes, eles não são donos de suas próprias falas e de seus
comandos.

6.2.5 Entrelace do ensinar e aprender
Esta categoria remete ao entrelace do ensinar e aprender pressupondo ser
um movimento de “mão dupla”, uma vez que é a partir da relação eu e o outro que o
sujeito, na perspectiva freireana, ao ensinar aprende e ao aprender ensina. Desta
forma, escutei os sujeitos dessa pesquisa sobre as interações, os saberes e
aprendizados a partir das trocas, informações, experiências e conhecimentos, em
um processo de aprendizagem colaborativa em que professora e alunos aprendem
juntos. Tardif & Lessard (2005) corroboram com esta ideia ao enfatizarem que a
formação teórica do professor deve dialogar diretamente com a formação prática,
com uma experiência [...] direta do trabalho, experiência essa de duração variável e
graças à qual o trabalhador se familiariza com seu ambiente e assimila
progressivamente os saberes necessários à realização de suas tarefas.
Isso, para Freire (2011), é fundamental em uma relação com o aluno, posto
que não há docência sem esta relação dialética entre saberes; e nesse contexto
ocorrem também as aprendizagens.
O trabalho docente, como já afirmado, é complexo, interativo, prático e se
concretiza nas relações que se estabelecem de forma dialógica e comunicativa entre
sujeitos – professor e aluno –; e a sala de aula constitui-se em um cenário no qual
os saberes e aprendizados são tecidos, no contexto de vivências, de tempos e de
movimentos que se constroem na troca de experiências, de confrontos e
reciprocidades.
As reflexões apresentadas “desfiam as linhas” para as narrativas dos sujeitos
sobre os saberes e as “muitas” aprendizagens que se descortinam em uma escola
situada no ambiente prisional, como posso aferir nos “enxertos” dos sujeitos abaixo:

Eu aprendi aqui dentro a questão da sensualidade. Eu tenho muito
cuidado com isso. Eu ando de cabelo preso dentro das unidades,
não ando assim... não ando de brinco muito grande, nada muito
chamativo, porque qualquer coisinha a mais eles... chama a atenção
deles. (SUJEITO B)
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São muitas as aprendizagens que a gente tem aqui. Porque esses
alunos são uma leitura de mundo muito grande. Eles chegam aqui, e
a gente está dando um assunto em sala de aula, daqui a pouco tem
outro desdobramento e tem coisas assim que eu acho que tanto
ensino como aprendo e muito. E no dia a dia, às vezes tem coisas
que a gente não percebe que eles já têm essa visão, já enxergam
melhor e aí eles conversam com a gente, e a gente passa a discutir e
a enxergar com outros olhos. São coisas assim da vida deles, lá de
fora, das coisas que eles faziam e que às vezes a gente acha que é
uma coisa comum, corriqueira e às vezes acontece na frente da
gente e a gente nem percebe. A experiência vai nos ensinando.
(SUJEITO G)
Eu trabalho com conteúdos definidos pela escola no planejamento,
mas as adaptações são muitas. Então eu seleciono alguns, e os
outros são trabalhados a partir das demandas, deles, da sala de
aula; que não são poucas. A questão da igualdade precisa ser
trabalhada sempre, e eu aprendi muito com isso. O amor, a
dedicação, eu tenho aprendido isso todos os dias. Tratar igualmente
os iguais e de forma diferente, os desiguais na medida da sua
desigualdade. Então é isso que a gente aprende aqui também. Essa
coisa da igualdade é uma lição diária. (SUJEITO D)

Depreendo, a partir das falas dos sujeitos, que o espaço educativo, além de
ser formador para o aluno, é também para o professor que, no processo de ensino,
forma-se e estabelece aprendizagens, como bem afirma Garrido (2001), haja vista a
variedade, a complexidade de situações e os desafios com os quais se defronta ao
desenvolver a sua prática pedagógica. Nesse sentido, o Sujeito B mais uma vez
enfatiza o cuidado com a aparência, ao se apresentar em sala de aula, e revela de
forma contundente que a sensualidade se manifesta como uma aprendizagem
marcante no ambiente prisional onde “[...] as relações de poder são intricadas em
outros tipos de relações (de produção, de família, de sexualidade) em que
desempenham um papel ao mesmo tempo condicionante e condicionado”
(FOUCAULT, 2004, p. 248). Podemos pensar que, em um ambiente de privação de
liberdade, o corpo “[...] tem direitos que requer deveres” (p. 251), posto que é o
privado que obedece a um coletivo, a um público.
Outras questões que também entrelaçam o ensinar e aprender em sala de
aula são evidenciadas pelo O Sujeito G, ao afirmar que tem consciência da leitura de
mundo que os alunos possuem, o que denota a amplitude de saberes e experiências
de vida que se revertem em múltiplas aprendizagens para a professora que,
“ingenuamente”, não percebe essa visão de mundo, o que a conduz a “enxergar
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com outros olhos” a realidade e a ressignificar o conteúdo da aula, dando um outro
rumo à discussão. Nesse aspecto, o Sujeito D assevera que “[...] as adaptações são
muitas”, e nesse sentido os conteúdos são selecionados a partir da escuta das
demandas dos alunos como um movimento de

[...] abrir uma porta singular para se chegar “as vitrines”, para olhar o
que brilha e o que embaça os contornos e os entornos, as cores frias
e quentes, as formas visíveis e invisíveis da palavra fechada
(ORNELLAS, 2011, 19).

Assim, neste mosaico exposto na vitrine, a realidade não só é visibilizada,
como discutida, fundamentada em valores como amor e igualdade, sendo, na visão
da professora, uma aprendizagem real, uma vez que a “[...] igualdade é uma lição
diária”.
É no espaço da sala de aula que se cartografa a ação do professor, a partir
de um trabalho crítico, reflexivo e criador. Nesse contexto, a prática pedagógica
deve ser baseada no diálogo, na investigação, na troca de experiências e na
aplicabilidade dos conteúdos. Assim, a sala de aula como “[...] o lugar de aprender e
o lugar do fazer” (SUJEITO A), deve ser vista como espaço para investigação
dialógica na construção do saber, já que “a subjetividade do trabalho docente é
fortemente marcada pelos saberes personalizados e contextualizados, situados no
âmbito do trabalho” (TARDIF, 2002, p. 126), o que é ratificado pelo Sujeito A como
“Lugar de aprender também é lugar de fazer, lugar de fazer também é lugar de
aprender”.
Os elementos trazidos nas narrativas evidenciam situações do ensinar e
aprender, que reverberam em aprendizagens marcantes na vida dos sujeitos, como
podemos confirmar nos discursos abaixo:

Desde quando eu, eu entrei no presídio, fui lá pra ensinar e eu
acredito que tenha ensinado muitas coisas. Mas hoje, quando coloco
na balança, eu acredito que aprendi muito mais do que ensinei; não
em termos de conteúdos matemáticos, mas em termos de conteúdos
da vida, de coisas da vida, coisas que nunca imaginei ver, coisas que
nunca imaginei estar disposta a aprender. E isto tem me tornado
cada vez mais humana, mais humilde. A gente não tem que ter pena
deles. Às vezes até vem esse sentimento, mas a gente tem uma
responsabilidade social, que tem que compreender e trabalhar em
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sala de aula no dia a dia sempre, mostrar que a gente não vive
sozinho. É preciso trabalhar a questão do respeito e solidariedade
com o outro. Às vezes eu passo uma atividade para eles, e quando
olho aquele pátio e vejo 300, 400, 500 homens parados, um
conversando com o outro, outros sozinhos, me questiono, como
trabalhar esta ociosidade? (SUJEITO A)
A gente nunca sabe tudo, a experiência vai nos ensinando. As
pessoas possuem saberes diferentes e podem aprender de forma
diferente também. Há pessoas que possuem dificuldades de
escrever, mas se expressam através de desenhos de forma
magnífica, retratam o que entenderam da aula. A cada dia a gente
aprende coisas novas, cada dia é um aprendizado novo, um
aprendizado constante. A gente aprende a respeitar mais, que a
gente tem que valorizar o outro, ter humildade sempre. (SUJEITO C)

É pertinente destacar, mais uma vez, que as aprendizagens são constantes, e
a experiência vai se entrelaçando aos saberes diferenciados, o que gera novos
saberes e aprendizados, uma vez que “[...] não podemos separar os saberes das
histórias, dos contextos que os instituem, modelam e definem [...]” (SOUZA, 2006, p.
42), as práticas e o manejo do Ser Professora em um espaço de privação de
liberdade, o que para os Sujeitos A e C se presentifica nas diferentes linguagens
expressas que transversalizam a prática pedagógica. São saberes não apenas do
conteúdo específico dos componentes curriculares, mas, sobretudo de experiências
de vida, questões que fazem parte do cotidiano dos alunos que na condição de “[...]
oprimidos, permitam, pouco a pouco, revelarem sua própria realidade” (FREIRE,
2014, p. 35). Nesse sentido, o Sujeito A alega que, mesmo sensibilizada com as
condições de vida dos alunos, que a tornam mais humana e humilde, tem uma
responsabilidade maior, uma “responsabilidade social”, que deve ser trabalhada
diariamente, o que de certa forma ressignifica e renova seus saberes adquiridos.
As

aprendizagens

apreendidas

na

vivência

da

prática

pedagógica

transformam-se em fonte de conhecimento e construção de saberes, o que exige do
sujeito estar disposto e aberto a uma aprendizagem constante, como evidencia o
Sujeito A: “Professor é a única profissão que aprende pra ensinar. Mas também a
gente aprende muito na relação: eles ensinam, e eu também aprendo”. Frente a uma
realidade que se apresenta em muitos momentos ameaçadora, a rapidez das ações
e de raciocínio são fundantes.
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Eu fiquei esperta, não sabia que a gente tinha tanta esperteza dentro
da gente assim. Você ganha uma velocidade, uma rapidez de
raciocínio, ou senão eles passam por cima da gente igual a um rolo
compressor. Mas eu digo, a realidade é essa; aprende-se muito com
eles. Você aprende a ver o mundo de outra forma, aprende a ficar
esperta. Aprende a discutir essa sociedade mascarada que impõe
pra você uma realidade bonitinha, direitinha, arrumadinha que você
aprende desde criança, como eu aprendi. Meu mundo, antes de
chegar aqui, era completamente cor de rosa, mas as minhas
oportunidades foram outras. Então eu aprendi muito, aprendi a ser
mais humana. Hoje eu consigo discutir os problemas sociais não
dentro dessa perspectiva política, mas dentro de uma perspectiva
real de quem realmente sofre, de quem passa por isso todos os dias.
(SUJEITO A)

Para o sujeito, as aprendizagens se revertem em momentos de discussão
sobre a realidade vivenciada e educam o olhar para detalhes que antes passavam
despercebidos, mas que somente o tempo e a experiência alertam para tudo o que
está à volta, sobretudo as questões maiores da sociedadee4.
A escola e a sala de aula estão “grávidas” de possibilidades onde nós
professores e professoras construímos no coletivo do dia a dia, num devir de
situações inusitadas que “obrigam” os sujeitos, pelas contradições postas pela
realidade, a mobilizar conhecimentos e construir saberes que deem conta da
complexidade do trabalho docente na prática cotidiana da sala de aula. Assim, são
“Saberes plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício
do trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante
diversificados, provenientes de fontes variadas” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 211).
Ao articular conhecimentos teóricos, socioculturais, políticos, éticos e os saberes da
experiência, oriundos das interlocuções estabelecidas no contexto escolar, os
sujeitos articulam linhas e retalhos de conhecimentos e saberes que provocam
sentidos e possibilidades para a ação docente.

6.2.6 Fios de afeto
Esta categoria visa a escutar de que maneira os sujeitos falam sobre o afeto
presentificado nas relações com os alunos e a influência na prática pedagógica, uma
vez que somos dotados de cognição e afeto e que, em um espaço onde a tortura
sempre esteve presentificada, por meio de imposições do próprio sistema e da
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sociedade, as relações são afetadas pelo pânico, conflitos, desejos, afetos
prazerosos e desprazerosos.
Ao socializar-se no exercício da docência, o sujeito dialoga com os saberes e
conhecimentos dos alunos privados de liberdade os quais revelam, nas suas
singularidades, em diversas situações, a ambiguidade entre a dor de existir, de não
existir, sofrer a qualquer preço, bem como sofrer resignado a que um dia algo pode
ser diferente. Isso é evidenciado pelo Sujeito H diante de um comentário do aluno:
“Professora, se eu encontrar a senhora na rua, eu posso dizer: E aí professora, tudo
bem? ... Eu digo: pode, porque eu sou sua professora em qualquer lugar”.
A fala do Sujeito revela que a atividade docente encontra no afeto um
importante instrumento para sua construção, posto que não se trata de uma ação
dicotomizada ou vinculada apenas aos aspectos cognitivos; manifesta-se pela
constituição do sujeito, pela relação que se estabelece com o outro, pela leitura que
se tem da conjuntura, suas idiossincrasias e, essencialmente, com a constatação de
que o sujeito não está na ordem da completude, mas da falta. Nesse sentido, as
falas exemplificam:

A relação com eles é uma relação boa, e inclusive a gente tem que
dar espaço a eles. Também, claro que a gente tem que ter cuidado.
Poxa, eu estou num presídio, numa penitenciária, num módulo
fechado, todos os alunos homens! (SUJEITO D)
A gente fica sozinha com esses alunos na sala, então tem que ter
uma boa relação independente do que eles fizeram. Quando eles
chegam lá na sala, não quero saber o que ele fez, qual é o artigo que
ele está respondendo; pra mim eles são alunos. Então essa
linguagem, essa interação que a gente tem com o aluno, isso permite
ter essa confiança mesmo sabendo que muitos cometeram delitos
horríveis. Então, para mim, trabalhar com educação em prisões é
muito assim, gratificante. (SUJEITO G)

No contexto da escola no cárcere, percebemos que na relação com os seus
alunos se estabeleceram manifestações do afeto na relação professora-aluno,
delimitando a transferência positiva e negativa a partir da própria configuração do
espaço, no qual é perceptível o sentimento de aprisionamento diante de um público
exclusivamente masculino.
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A descrição do Sujeito G corrobora a assertiva de Tardif (2008, p. 102),
quando este aponta que “a relação de inúmeros professores com os alunos e com a
profissão é, antes de tudo, uma relação afetiva”, posto que se apresenta como fator
determinante no processo de aprendizagem entre professor e aluno. Para o autor,
sem afeto essa relação não se estabelece, podem aparecer lacunas que atrapalham
o processo.
Situação oposta é externada a partir de vivenciadas no cotidiano da sala de
aula e que delineiam a transferência positiva reconhecimento e valorização
evidenciada na relação professora e aluno, como descreve a seguir:

Sempre tem um aluno que vai para sala pra tomar conta do
professor. O que é esse tomar conta? É observar se o quadro tá
limpo, observar arrumação da sala, se alguém responde a professora
com grosseria, porque isso não é permitido. O professor na cadeia é
muito valorizado. Por quê? Porque é um profissional de contato
direto com o preso todos os dias; é um dos únicos profissionais que
está na cadeia todos os dias. Você está ali dando atenção, você
respeita o interno, ele fala, você ouve. Em algum momento que você
fala, também eles acolhem. E no momento que eles estão muito
atribulados, chegam e dizem: professora, hoje eu não quero fazer
nada, estou muito atribulado, me deixa eu ficar aqui hoje no meu
canto. E ele fica lá. Então o professor tem esse respeito por parte
deles. (SUJEITO H)

A partir da narrativa, é perceptível o quanto as relações de afeto entre
professora e aluno, no cárcere, regulam e orientam o comportamento de ambos, ora
revelada pelo cuidado e proteção, balizado por identidades individuais, ora ao
expressar comportamentos de acolhimento e de respeito diante de ações de
resistência no contexto no qual os sujeitos estão inseridos.
Para Lacan (1978), o afeto se constitui na ambivalência entre prazer e
desprazer – o que ele vai denominar de amódio –, uma relação de amor e ódio,
dimensões opostas, afetos capturados pelo sujeito que perpassa a transferência
positiva e/ou negativa. Pode-se assim pontuar que o afeto prazeroso e desprazeroso
estrutura o sujeito. Nessa perspectiva, Ornellas (2010, p. 24) pontua que :

Essa maneira ambivalente de conceituar afeto, sem dúvida,
representa um avanço no conhecimento sobre a temática, na medida
em que desnuda a ideia de que o afeto encontra-se ancorado apenas
nas situações ditas prazerosas. No entanto, ao mesmo tempo, faz-se
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necessário transpor o nível de constatação, seja do que se passa no
cotidiano da sala de aula, seja do que ocorre no imaginário do
professor e do aluno.

É preciso, pois, escutar as relações afetadas em sala de aula e, no caso
específico dos sujeitos dessa pesquisa, há destaque para o afeto que perpassa pela
transferência positiva, ou seja, a prazer e respeito na relação com os seus alunos,
como podemos ver a seguir:

O meu trabalho aqui com os detentos, com meus alunos, eu gosto
pelo fato de ter retorno. Eles são detentos, estão presos,
encarcerados, mas ele tem um olhar, uma linguagem com o
professor muito diferente dos alunos lá fora. Eu percebo que a forma
aqui nesse espaço é diferente. (SUJEITO G)
Fui dar uma aula de reprodução, aparelho reprodutor masculino e
feminino, eu fiquei um pouco, um pouco assim. Não tenho uma
preparação, eu não fui preparada pra isso. Mas aí eu fui devagar
explicando e... Gente, foi incrível, porque eu tive todo respeito que
você pode ter de um alunado. Foi uma coisa muito normal, e eu saí
assim gratificada porque, em nenhum momento, teve uma
brincadeira sequer, nenhum momento houve falta de respeito.
(SUJEITO D)
Eu não me sentia preparada porque esses homens têm um saber
além do que a gente pensa, eles são muito inteligentes. Agora eu já
aprendi muito com eles. (SUJEITO C)

Nos afetos manifestos revelados na relação professora e aluno no ambiente
do cárcere, é possível considerar o que os sujeitos sentem, como assimilam,
apreendem e interpretam o mundo, inseridos no seu cotidiano e produzidos
coletivamente na práxis e na relação com o outro. Ainda neste contexto, Ornellas
(2007, p. 175) afirma que “[...] tanto o afeto contribui com a educação, para desvelar
os aspectos afetivos do desenvolvimento, quanto a teoria das representações
sociais reconhece a importância desses aspectos”.
Dessa forma, na relação do sujeito com outros sujeitos e consigo mesmo,
existe uma carga que direciona seu interesse para uma situação ou outra. As
relações e os conflitos interpessoais do cotidiano, com os afetos enlaçados com os
pensamentos e situações presentificadas na relação professora e aluno privado de
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liberdade, exigem da professora um autoconhecimento, o que podemos notar nas
falas dos sujeitos da pesquisa:

Tem um ou dois alunos realmente que de vez em quando você tem
que tomar uma atitude mais dura, porque é preciso também, né?
Você não vai dizer que tá na sala com vinte homens e vai achar que
tá tudo bem o tempo todo, que não existe isso... São homens
adultos, acostumados à brutalidade, acostumados a ganhar as
coisas guerreando, né? (SUJEITO H)
Eu evito ao máximo ter qualquer tipo de outro envolvimento, inclusive
prefiro não saber qual o crime que cada aluno meu cometeu. Eu me
relaciono melhor quando não sei, eu prefiro não saber. (SUJEITO B)

Nos enxertos das professoras, há momentos em que precisam ser
estabelecidos limites na relação com alguns alunos, diante da realidade de um
contingente masculino embrutecido pela sua história de vida, em contraponto com o
que registra a colega a qual revela que, para lidar melhor com os esses alunos,
prefere não saber dos seus delitos, ou seja, podemos supor se tratar de uma forma
de proteção para não ser afetada por uma transferência negativa.
Neste emaranhado de fios, retalhos, instrumentos e tecelãs, as categorias
descritivas e analíticas das narrativas enlaçam imagens, a partir do coser cotidiano,
em que a agulha vai pespontando com fios ora densos, ora suaves, ora sombrio, ora
coloridos, as representações do SER PROFESSORA no cárcere.

6.3 OS DESENHOS ESTAMPAM O TAPETE EXPRESSIVO
O grafite delineia as estampas do tapete que serão pespontadas pelos fios e
agulha. E neste movimento, os desenhos vão compondo o designer que expressa
desejos, conflitos e afetos que se entrelaçam com a realidade e o cotidiano das
professoras tecelãs. Assim, para além do discurso, o desenho possibilitará continuar
a tessitura das representações sociais a partir dos traçados, formas, cores e matizes
que se constituirão em formas de expressão gráficas significativas que bordam a
educação e o saber-fazer das professoras no ambiente prisional.
O desenho é uma das modalidades mais antigas da expressão humana e
constitui-se como importante instrumento para o desenvolvimento imaginativo e
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cognitivo do ser humano que se relaciona intrinsecamente com o mundo através de
representações gráficas de objetos, coisas ao seu redor. Neste contexto, as
primeiras garatujas rupestres foram expressas por meio de desenhos, pelos
primatas que ornavam as paredes e tetos das cavernas e abrigos rochosos.
Mais adiante no tempo, ao estudar a ciência do movimento, na qual via na
força da água um propulsor das máquinas, ao acreditar que seu movimento e
deslocamento era a chave da vida no mundo, Leonardo da Vinci ilustrava seus
cadernos com desenhos, símbolos e observações na busca de conhecer o mundo e
seus objetos. Um dos seus princípios era de que os homens e mulheres pudessem
explorar ao máximo sua capacidade criativa.
Campos (1999) destaca que o primeiro trabalho sobre o desenho como
fenômeno expressivo, digno de menção, foi realizado em 1887, em Bolonha. Ricci, o
seu precursor, desenvolveu estudos sobre desenhos feitos por crianças, analisando
vários estágios da evolução do desenho da figura humana, atendo-se nos “[...]
aspectos estéticos e na evolução da cor e suas relações com a arte primitiva”
(CAMPOS, 1999, p. 13). Os desenhos valorizam as relações que se determinam
entre a realidade psíquica do sujeito, o emocional, o intelectual social e cultural. “O
sujeito não desenha apenas o que vê, mas o que sente em adição ao que vê” (p.
13). A representação gráfica, como qualquer traço expressivo, tende a integrar-se na
direção de um gradual processo de maturação psíquica.
Para Trindade (2011), a representação nos desenhos se dá na atribuição de
sentido dada pelos sujeitos ao cotidiano que vivenciam, a partir da relação do sujeito
com o meio cultural e a subjetividade evidenciada na reelaboração da realidade
apreendida “que decorre não de condições internas pré-estabelecidas na
constituição dos sujeitos, mas por meio da relação dialética estabelecida entre as
significações construídas socialmente e a atribuição do sentido pessoal que situa a
experiência humana na esfera particular” (TRINDADE, 2011 p. 231).
Para Luquet (1989, p. 195), o desenho pode ser considerado como uma
“narração gráfica”, uma “[...] expressão simbólica da psique humana e através dele o
ser humano pode transmitir coisas que, talvez, nunca o fizesse verbalmente”. Ou
seja, o desenho pode revelar aspectos não verbalizados ou inconsciente. Na
pesquisa ora apresentada, emerge como um dos instrumentos que possibilita aos
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sujeitos expressarem a importância da educação e da prática pedagógica no
cárcere.
Nesta perspectiva, convidei os sujeitos a que, em meio a papéis e lápis
coloridos dispersos sobre a mesa, que expressassem a representação gráfica do
Ser Professora no cárcere, o que desejavam expressar com as linhas tracejadas,
facilitando assim a análise expressiva e não projetiva do desenho. Assim, deixei
claro o objetivo e utilizei a seguinte consigna: represente através de um desenho o
Ser Professora no cárcere, ressaltando o papel da educação nesse contexto. Dê um
título ao desenho e escreva um texto de mais ou menos três linhas sobre a temática.
Nas produções apresentadas, foram registradas palavras e frases espontâneas.
Para Ornellas (2009), ao expressar a fala e a escuta no espaço escolar, o
sujeito desenha sua representação social e utiliza a sombra, a matiz, as cores ou o
grafite, o traçado e, em seguida, expõe-na numa tela para que o pesquisador leia e
decodifique o sentido da imagem.
Ao se depararem com o lápis, papel em branco e uma proposta de desenho,
comentários como estes vieram à tona: “Mas eu não sei desenhar”, “Faz tanto tempo
que não desenho. Acho que fiz isso quando era criança”. Enquanto desenhavam, os
sujeitos pouco se expressavam, poucos faziam algum comentário ou falaram algo.
Sete das 08 professoras realizaram o desenho solicitado, os quais foram
analisados a partir de três categorias descritivas apreendidas que se enredam:
Transformação, Caminho e Luz atrás das grades. A expressão dos desenhos
corrobora em grande medida os achados da observação e das entrevistas
narrativas.
Em que pese a minha intencionalidade na análise dos desenhos ter sido
desenvolvida através da expressão gráfica, o que o desenho expressa para mim,
não me furto a, mesmo não tendo a formação em psicologia clínica, em afirmar que
tais desenhos remetem a projeções.
Na perspectiva de Aguiar (2004), o desenho projetivo possibilita acesso ao
mundo dos sentidos, significados, padrões e sentimentos, revelando aquilo que o
sujeito não pode ou não quer dizer; aspectos latentes ou encobertos da
personalidade, por serem inconscientes.
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6.3.1 Transformação
A transformação foi evidenciada pelos sujeitos, que revelam em seus
grafismos a possibilidade de mudança, de transformação humana, impulsionada
pela educação no ambiente prisional, o que se pode comprovar a partir de
expressões cunhadas nos desenhos: educação, mudança, transformação.
Freire (2011, p. 55), pontua que “ensinar exige consciência do inacabamento.
O inacabamento do ser humano. Onde há vida, há inacabamento”. Nesta condição,
a educação no ambiente de privação de liberdade tem um desafio ainda maior, não
só de respeitar as diferenças, mas sobretudo de efetivamente contribuir para a
transformação do sujeito aprisionado, e consequentemente possibilitar a abertura de
“novos horizontes”.
A seguir, apresento os desenhos aliados a essa categoria:
Desenho 1 – Sujeito A

A educação deve possibilitar a inclusão dos
privados de liberdade na sociedade. Educação é
instrumento de transformação. (Sujeito A)
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O desenho do Sujeito A ocupa quase toda a página, evidenciando um
sentimento de amplitude quanto à educação no ambiente prisional. O dentro do
cárcere é representado por um muro denso, robusto, marmorizado, enquanto que o
muro o qual os separa da sociedade é tênue em comparação ao outro. Isso me leva
a inferir que a escolarização no cárcere pode favorecer a reinserção na sociedade.
Em contraponto, entre os muros, está posta a pergunta: “Quem são os excluídos?”
Ou seja, quem está dentro ou quem foi libertado, ou até mesmo a sociedade que de
modo geral não tem acesso, na sua grande maioria, a uma escolarização de
qualidade.
O ex-presidiário, por sua vez, busca a reinserção na sociedade através de um
emprego, o que é negado pelo próprio motivo da sua condição. A rotulação, o
estigma negativo que é imposto ao sujeito que sai da vida intramuros, dificulta e por
vezes impossibilita candidatar-se a um emprego e se reinserir no mercado de
trabalho.
Esta realidade evidenciada pelo Sujeito A de certa forma fragiliza as palavras
grafadas em letra maiúscula que afirmam ser a “EDUCAÇÃO, INSTRUMENTO DE
TRANSFORMAÇÃO”. No entanto, mesmo diante desse paradoxo, podemos
considerar que a professora ratifica tanto a importância da escolarização no cárcere
quanto sua atuação docente no ambiente prisional, cujo propósito “[...] deve
possibilitar a inclusão dos privados de liberdade, na sociedade”.
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Desenho 02 – Sujeito F

A educação é a base, a raiz do desenvolvimento, do ser
humano. O professor é mediador fundamental nesse
processo. Deve resgatar o que eles tem de bom.(Sujeito F)

O Sujeito F traça o processo de transformação e utiliza simbolicamente a
figura de árvores para representar o desenvolvimento do ser humano, o que supõe
ser da infância à fase adulta.
A árvore menor apresenta uma raiz frágil ainda em desenvolvimento,
buscando se enraizar. Na segunda, árvore já é possível observar que a raiz, como
que nutrida pela educação, promove o seu desenvolvimento e crescimento. A
transformação que a educação provoca é evidenciada na terceira árvore, que ocupa
o centro, isto é, local de destaque no desenho, significando para o sujeito que a
“Educação é a base, é a raiz do desenvolvimento do ser humano”.
O sujeito é potencializado pela copa da árvore, que dá a ideia de irradiar seus
frutos enraizados pela educação, que alicerça o tronco, com valores fundantes a
serem trabalhados no/pelo ser humano – uma educação que busque potencializar a
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identidade dos sujeitos privados de liberdade, que trabalhe seus estigmas, que
qualifique seus afetos, humanize os sujeitos.
O desenho em si dá a ideia do crescimento gradativo do ser humano
alimentado pela educação, eclodindo num ser maior e mais forte, constituído de
identidade, sentimento de pertencimento, formação de princípios éticos e morais, na
troca que estabelece com grupos de pessoas, cujo “[...] professor é o mediador
desse processo”. Nesse sentido, ações de humanização, com intervenções na
realidade opressora, possibilitam a busca de dignidade à vida humana.
Desenho 03 – Sujeito D

O ambiente prisional é escuro e triste. A mudança só acontece pelo amor
e pela dor também. Para que eles se sintam menos tristes, a gente tem
que trabalhar com amor. A mudança tem que ser pelo amor. (Sujeito D)

A representação gráfica do Sujeito D retrata o ambiente prisional como
sombrio. A cor preta é utilizada para traçar grades que demarcam o espaço “triste e
escuro” do presídio. A tristeza pode implicar a dor dos privados de liberdade, como
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também a representação da própria dor do Sujeito que convive nesse espaço e que
acredita que, tendo o amor como o afeto que dá suporte à relação com os seus
alunos, possa promover uma transformação. Nesta perspectiva, emerge a suposição
de que ambos são afetados tanto pela dor como pelo amor, que de acordo com a
professora são propulsores para a mudança.
Isso me leva a pensar no neologismo amódio, criado por Lacan (1978), isto é,
amor e ódio se enodam e são estruturantes para a constituição do sujeito. Por esta
via, é possível deduzir que o Sujeito D, ao traçar as setas que indicam a saída, o
caminho do interno de volta à sociedade extramuros, na perspectiva de retorno ao
trabalho, a continuidade dos estudos na escola, o reencontro com a família, faz isso
por uma expectativa marcada pela ambivalência do amor e da dor.
Fica bem demarcado, no seu desenho, quando representa o ambiente
extramuros com cores diversas e o sol iluminando, que o amor é o fio condutor para
o envolvimento com o trabalho, a família e a escola, e que este será o caminho para
a transformação da dor, pois, segundo o sujeito, “A mudança tem que ser pelo
amor”.

6.3.2 Caminhos
Essa categoria está imbricada na anterior, uma vez que a transformação se
faz pelas possibilidades tracejadas no caminho. Desta forma, os caminhos
movediços

do

cárcere,

repletos

de

poder,

subjetividades,

incompletudes,

subentendidos, podem indicar outras direções através da educação e das práticas
pedagógicas, um novo caminhar para os sujeitos.
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Desenho 04 – Sujeito H

Fazer de cada dia uma nova caminhada. Cada dia neste espaço é um
desafio, Um caminhar em busca de aprendizagem. Aprender sempre.
(Sujeito H)

Com traços leves, que revelam leveza, a serenidade do traçado, formas,
cores, o Sujeito H projeta caminhos e pegadas em ascendência na direção que está
para além do papel, dando o sentido de infinitas possibilidades e/ou limites no que
se refere à busca da aprendizagem, que se entrelaçam na minha percepção à frase
“Fazer de cada dia uma nova caminhada”, com pegadas firmes, que deixam marcas
pelas incertezas e inseguranças provocadas pelo próprio ambiente, mas que não
intimidam o caminhar para frente, para o firmamento, onde as nuvens induzem à
precipitação, “o arrojo e a ousadia” da educação como possibilitadora de novos
caminhos.
O traçado indica um desafio a cada dia, “um caminhar em busca da
aprendizagem”, que suponho ser pessoal. Paralelamente, como as linhas do
desenho, a aprendizagem dos seus alunos, pode significar o “aprender sempre” na
inter-relação que se estabelece entre professora e alunos.
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Desenho 05 – Sujeito G

A educação no cárcere é um aprendizado.A gente ensina e
aprende também. Tem que ter sabedoria para trabalhar o
crescimento e a mudança desses alunos. Criar possibilidades
para que eles resgatem a si mesmo. (Sujeito G)

No desenho do Sujeito G, observo na figura de uma mão a interdependência
entre aprendizado, sabedoria, crescimento e mudança, revelando um caminho de
possibilidades a ser trilhado tanto para que os alunos “[...] resgatem a si mesmo”,
quanto para a professora, quando declara que “A educação no cárcere é um
aprendizado”. “A gente ensina e aprende também”. “Tem que ter sabedoria para
trabalhar o crescimento e a mudança desses alunos”. O sol aparece irradiando seus
raios luminosos, revelando brilho sobre a mão aberta, como um “agalma” (Lacan,
1993) expressando o brilho que ilumina incessantemente o caminho, na busca do
reconhecimento, da concretização dos desejos estampados nos dedos. É pela via
das identificações delineadas pelo caminho do agalma que se revestem as
possibilidades de mudança, crescimento, sabedoria, “resgate de si mesmo”.
A sabedoria sugere uma busca constante para lidar com o inesperado; o
crescimento representado pelo dedo maior de todos representa o que aponta o dedo
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indicador, ou seja, a mudança. Nesse movimento inerente, a mão se instaura no
desejo e na necessidade do querer e da busca do caminho.

6.3.3 Luz atrás das grades
Esta categoria remete à luz que se reflete na educação como instrumento de
distensionamento e impulsionadora de novos horizontes aos privados de liberdade.
Nessa perspectiva, a educação e a prática pedagógica no cárcere se constituem
como um solo “fértil” e desafiador e com possibilidades de vivências e aprendizados.
Uma luz atrás das grades, que ilumina a escuridão sombria que se reverbera não só
no ambiente físico, mas sobretudo no humano, nas relações estabelecidas, nos
afetos.

Desenho 06 – Sujeito C

Eu sou uma Sol que ilumina o caminho de quem vive atrás
das grades.E este sol, mesmo por trás das nuvens, dos muros,
tem que brilhar sempre. (Sujeito C)
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O Sujeito C coloca-se solitária no centro do desenho, retratada de maneira
infantilizada e com ausência de detalhes significativos, como pés e mãos, o que me
leva a supor que estar como professora no cárcere é ter que lidar com as
aparências. Identifica-se como o sol que ilumina o sujeito atrás das grades, como
uma fonte de luz e de vida, uma enorme esfera de gás incandescente, em cujo
núcleo acontece a geração de energia, que é distribuída aos que estão em um
ambiente tão escuro e sombrio, onde a luz é escassa. E nesse sentido, pensa que
há uma obrigação de brilhar sempre para aqueles que vivem atrás das grades,
estando sobre uma base não linear, com altos e baixos.
A ausência de detalhes importantes na figura humana do desenho nos leva
também a supor um sentimento de vazio, de imobilidade e de excesso de
responsabilidade, trazendo também uma falta de perspectiva quando deixa claro ser
o sol daquelas pessoas, encerrando em si mesma o afeto, a luz e a própria
liberdade.

Desenho 07 – Sujeito B

A educação é a luz do sistema carcerário. Nós professores,
temos o compromisso de deixar esta chama sempre acessa. Ela
não pode apagar. (Sujeito B)
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A princípio observo o compromisso e responsabilidade que o Sujeito B
estabelece com a escolarização no cárcere ao registrar que “A educação representa
uma luz no sistema carcerário”, como possibilidade de adaptação à vida extramuros.
Nesse sentido, cuidar para que a chama se mantenha acesa, para o sujeito, é tarefa
de “Nós professores”, haja vista que “Ela não pode apagar”. De forma sutil, isso é
reforçado quando a professora substitui o pingo da letra “i” contido no seu nome por
um coração que representa a expressão do afeto.
Neste cenário gráfico, o afeto pode ser considerado juntamente com a
educação. As linhas de proteção que envolvem a chama, podem representar a
importância que a professora dá à educação como promotora de transformação dos
sujeitos aprisionados, cuja rotina, relacionamentos, enfim, atividades inerentes ao
cotidiano repressor direta ou indiretamente, tende a obstacularizar a luz e, não afetar
o processo de mudança.
É possível avaliar a dinâmica e a eficácia dos diversos instrumentos após a
sua análise. É inegável que a entrevista tenha oferecido uma maior quantidade de
dados, talvez pela condução que permite ao pesquisador realizar. Contudo, os
dados coletados através das observações e do desenho também foram bastante
significativos para a apreensão das representações sociais do professor sobre o
saber-fazer da professora nos entremuros do cárcere.
As entrevistas me permitiram (re)velar, a partir da escuta dos sujeitos, os ditos
e subentenditos nas falas dos sujeitos através das narrativas. Com as observações,
foi possível capturar os movimentos, os gestos e as palavras trocadas entre os que
convivem cotidianamente com os encarcerados. Por fim, os desenhos apresentaram
expressividade e elementos que ora reforçaram, ora contradisseram as falas das
entrevistas. Desta forma, ao analisar os dados coletados com os três instrumentos,
percebo que eles quase se enlaçam, haja vista possuírem especificidades que
enriquecem o estudo e garantem a fidedignidade dos dados.

6.4 NA TRÍADE DO BASTIDOR EMERGEM DITOS E DIZERES AFINS
Nesse momento junto a colheita dos dados advindas de fontes distintas,
revelou vários fios e linhas tecidos no olhar, na escuta e no grafo sobre as
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representações sociais da formação e a prática pedagógica, para as professoras
desta pesquisa. A análise dos dados revelados nas observações permitiram adentrar
no ambiente do cárcere, especialmente na sala de aula, quando agucei os sentidos,
como os novelos desenrolam o saber fazer da professora.
Assim posto, o campo empírico foi observado, de maneira criteriosa, a
professora-sujeito na sua relação com o aluno e com o cotidiano do saber fazer. A
descrição dessas experiências proporcionou apreender a prática desses sujeitos e
possibilitou mais tarde confrontar com os ditos e dizeres revelados na entrevista
narrativa e nos desenhos. A entrevista foi um momento de escuta desse professorsujeito, que ultrapassa muros, adentra corredores e transpõe grades para dar conta
de, a partir da sua prática, suas metodologias e afeto, possibilitar escolarização aos
sujeitos privados de liberdade. E finalmente, as linhas traçadas que deram forma e
cores ao desenho.
O cruzamento dos dados coletados por meios desses instrumentos traz
subsídios fundantes, provocando uma reflexão sobre a escuta do saber fazer da
professora nos entremuros do cárcere, conforme apresento no diagrama a seguir:
Diagrama 02 – Da Triangulação dos dados

PROFESSORA NO
CÁRCERE
Estar sempre
alerta

Desafios

ENSINAR E
APRENDER

Satisfação

Aprendizagens
Escolarização
alunos

Não teve outra
opção

OBSERVAÇÃO
NARRATIVAS
DESENHOS
Planejamento
Caminho

(IM)POSSIBILIDADES

Regras
Ambiente

Visibilidade

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2014).

Transformação

RELAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO
Eles nos
respeitam muito

Escuta
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São inúmeros os fatores que alicerçam o fazer docente em um ambiente de
privação de liberdade; ao quais se entrelaçam às inúmeras condições e limitações
de ser professora neste espaço, às dificuldades, ao ensinar e aprender, e à relação
que se estabelece entre professora e aluno.
Destarte, falar da professora no cárcere, das reminiscências que perpassam a
formação docente, e da inserção no ambiente prisional para o exercício da docência,
exigiu um olhar para as múltiplas relações que se estabelecem nesse espaço,
permeadas pela vigilância, regras e (im)possibilidades.
Nessa perspectiva, as observações, as entrevistas narrativas e os desenhos
revelaram que, embora atuando em local inóspito, enfrentando situações adversas
durante o exercício do ofício, reconhecendo a insuficiência dos recursos e da
ausência de conhecimentos adquiridos na formação para trabalhar naquele
ambiente e a angústia, provocada pela vigilância constante, os sujeitos de ensino
têm maior satisfação e sentem prazer em exercer a docência na escola prisional.
A fala do Sujeito E é bem ilustrativa: “É preciso a gente saber conduzir nosso
trabalho de professor. Aqui nesse espaço, eu aprendi a ser professora. E creio nas
pessoas que levam a sério a sua proposta de educação, de humanização dessas
pessoas”. A experiência, que na perspectiva deste estudo é o saber fazer, o ser
professora no cárcere, “[...] pode mudar a vida de uma pessoa, transformando
crenças anteriores e modificando a forma de encarar o presente e o futuro” (TARDIF,
2002, p. 58). A fala do Sujeito H endossa a assertiva do autor:

A gente tem que crer! Acho que primeiro é a crença de que há uma
possibilidade de transformação do sujeito. Você tem que ter essa
crença, quer seja num espaço prisional, quer seja em qualquer
escola da Rede. Você não vai conseguir ser uma boa profissional se
não tiver essa crença de que há possibilidade de transformação. E
quando eu falo da transformação do sujeito é sua transformação
também enquanto pessoa.

Deste modo, ficou evidenciado que, mesmo em condições adversas e com
inúmeras dificuldades para o desenvolvimento das atividades, o que gera muitas
vezes angústia e insatisfações, o desafio maior deve ser a elevação do sujeito e o
respeito às diferenças. E nesse sentido, é necessário um profundo processo de
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transformação dos valores articulados ao desafio de educar tomando como princípio
a ética na educação.
As professoras tecelãs deixam claro que, no fazer docente em um espaço de
privação de liberdade, adquirem novos conhecimentos, novas posturas e encontram
na docência um novo sentido para as suas vidas. “Não posso ser professor se não
percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma
definição” (FREIRE, 2011, p. 29). Destarte, as professoras deixam claro que têm
satisfação em exercer a profissão no espaço prisional.
As relações tecidas no ambiente profissional podem ser prazerosas e também
carregar afetos desprazerosos, dadas as pressões inerentes de um fazer em vigília
que enrijecem o desejo das professoras e impactam na prática docente. Para
Mancebo (2007), o trabalho docente constitui-se em um lugar contraditório, que
suscita, a um só tempo, sobre trabalho e prazer; assujeitamento e captura acrítica
dos envolvidos às novas demandas da educação, mas também espaço para
invenções, pensamento, crítica e afeto (grifo da autora).
No

contexto

das

demandas

do

trabalho

docente,

são

muitas

as

(im)possibilidades, haja vista que “Nem sempre temos a liberdade de trabalhar como
queremos, temos que pedir autorizações, permissões, consentimento. Isso restringe
a prática pedagógica” (SUJEITO C); ou seja, limites e possibilidades com as quais
as professoras tecelãs se defrontam. As observações e falas dos sujeitos revelam
que a infraestrutura precária, as normas e ditames do próprio sistema prisional, as
limitações ao uso de determinados materiais impactam diretamente o cotidiano,
dificultando e/ou impossibilitando a efetivação do planejamento pedagógico
proposto.
Esta situação gera nas professoras, uma insatisfação, um esgotamento
afetivo e um sentimento de descontentamento pela não valorização e invisibilidade
de seu trabalho, o que se reverbera não apenas na sociedade extramuros, mas
também na visão de alguns sujeitos que convivem no ambiente prisional.

Você pode não acreditar, mas aqui dentro tem pessoas, os agentes
penitenciários, muitos não valorizam a educação, o trabalho que se
faz aqui. Eles dizem: “Onde já se viu marginal ir pra escola!! Tem que
ficar é dentro da cela mesmo”. (SUJEITO D)
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É clara a dificuldade dos sujeitos que vivenciam diariamente o cotidiano do
cárcere, a impossibilidade de separar o processo educativo do contexto em que
estes estão inseridos, em que tem lugar. Uma vez que a cultura escolar prisional
pode “[...] refletir a produção e fortalecimento das subjetividades hegemônicas, a
partir

da

reprodução

dos valores

dominantes,

normatizados,

ou

produzir

singularidades, levando o sujeito a pensar que existem outros modos de estar no
mundo” (VIEIRA, 2013, p. 08). Nesse contexto, a tarefa do professor é fundamental
ao analisar contradições, administrar conflitos e tensões, com o propósito de
possibilitar, por meio da educação, a reflexão, o diálogo, apontando caminhos
profícuos para a vida futura dos sujeitos privados de liberdade.
Em meio a este cenário, os desafios do fazer docente em uma instituição
prisional são inúmeros, o que demanda estratégias diferenciadas que articulem os
conteúdos curriculares à realidade dos alunos. Desse modo, Arroyo (2009, p. 61)
esclarece que

A escolha do ‘conteúdo programático’ deve ser feita em conjunto pelo
educador e pelos educandos. Esse conteúdo deve ser buscado,
conjuntamente, naquela realidade, naquele mundo, que constitui o
objeto do conhecimento intersubjetivo.

Nessa dinâmica, o saber-fazer da professora no cárcere, com seus caminhos
movediços, astúcias e estratégias, provoca nos sujeitos desta pesquisa, em grande
medida não só o ensinar, mas também aprender.
Sem a pretensão de ter o saber pleno, a professora apoia-se na existência
dos “saberes universais”, uma vez que as experiências de trocas e partilha com os
saberes alunos possibilitam que questões sejam refletidas e problematizadas,
atribuindo um valor ao que é ensinado tanto pelo aluno quanto pelo professor. Nesta
perspectiva, Forquin (2000, p. 50) propõe que reflexões críticas, dúvidas e buscas
reforcem a identificação desses

[...] saberes “universais” com aspectos “singulares, individuais” que
permitem releituras criativas e potencialmente produtoras de novos
conhecimentos singularizados, implicados pelos aspectos culturais,
mas passíveis de ampliação.
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Isso permitirá aos sujeitos reescreverem suas histórias com base em novos
contextos e oportunidades. Neste cenário, ressalto a relevância da educação e
escolarização proporcionada pela escola, que tem o compromisso com a formação
humana a partir do conhecimento e entendimento de quem são esses sujeitos e
quais as estratégias e métodos necessários ao atendimento de suas demandas e
desejos, que se proponham para além da escolarização.
Partindo desse princípio, Candau (2009, p. 15) contribui com a seguinte fala:
“Certamente o componente afetivo está presente no processo de ensinar e
aprender. Ele perpassa e impregna toda a dinâmica e não pode ser ignorado”. Logo,
a prática pedagógica não pode ser entendida apenas em sua dimensão técnica, mas
numa dimensão que considere o fazer da prática pedagógica associada ao para que
e ao por que fazer. Tal fato podemos considerar na afirmação do Sujeito E:

Eu vejo que a sala de aula também é um lugar de denúncia deles, de
reivindicação, e essa escuta é muito importante. Eu creio que nós,
professores do sistema, a gente tem que estar muito atento à
questão da escuta desses alunos. Eles já tiveram alguns benefícios,
coisas que foram apontados por eles, sugeridas por eles, como a
questão da atividade extraclasse nos dias de visita, que eles não
tinham. (SUJEITO E)

O sujeito discorre nesta fala que a escola é o lugar de denunciar as práticas
pedagógicas e que é preciso os alunos escutá-las. Nesta perspectiva, Ornellas
(2010, p. 19) afirma que “é preciso escutar o ambiente transferencial da sala de
aula”, pois nesse encontro configura-se a relação professor-aluno que perpassa a
escuta no processo de escolarização, nas necessidades e na humanização do
exercício da prática pedagógica, uma vez que “o ser humano aprende a ser humano
apreendendo as significações que os outros humanos dão à vida, à terra, ao amor, à
opressão e à libertação” (Freire, 2005, p. 36). Assim, tendo em vista que um dos
saberes dessa profissão está no saber relacionar-se com o outro, o professor
precisará apreender formas de lidar com estes alunos, sujeitos que trazem para a
sala de aula uma história, um jeito original, uma fala.
Um ponto de intersecção recorrente nos três instrumentos de coleta a partir
da análise das categorias versou sobre o afeto, apontado pelos sujeitos como
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aspecto fundante nas relações no cotidiano do cárcere no processo do ensinar e
aprender, bem como no prazer e identificação de ser professora no espaço prisional.
Os achados desta pesquisa me fazem pensar que as categorias professora
no cárcere, ensinar e aprender, (im)possibilidades, relação professor e aluno,
revelam a forma como se organizam e se materializam os elementos estruturantes
das representações para os sujeitos e como, no percurso de tais elementos, se
naturalizam as suas práticas do cotidiano quanto ao objeto desse estudo.
Portanto, observar e escutar esses sujeitos, as professoras tecelãs, foi uma
operação engenhosa que possibilitou buscar o lugar em que se encontram, como se
percebem, a partir do que sentem, veem, falam e do exercício do seu saber fazer em
uma instituição prisional. Uma experiência particular, na qual o exercício da ética da
pesquisadora foi fundamental, e a escuta fez-se imprescindível para perceber os
ditos, os não ditos desacertos e tropeços da palavra.
Nesse percurso, em busca de desvelar o objeto de pesquisa, outros tantas
fios e linhas foram colocadas no bastidor, mas nesse instante insustentável emergia
o desejo de investigar,novas estampas,do tapete triangular. Os pontos alinhavados
fizeram novas tessituras, revelaram recorrências nas formações discursivas todavia
essa pesquisa foi como um novelo que se desenrolava gradativamente, a cada
etapa desse processo, na espreita de encontrar o fio.
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7 NOVELOS SE DESENROLAM NAS LINHAS (IN)CONCLUSIVAS

Não me dêem fórmulas certas,
porque eu não espero acertar sempre.
[...] Não me façam ser o que não sou,
não me convidem a ser igual,
porque sinceramente sou diferente!
Não sei amar pela metade, não sei viver de mentiras,
não sei voar com os pés no chão.
Sou sempre eu mesma,
mas com certeza não serei a mesma para sempre!
Clarice Lispector (2008, n. p.)
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Resgato as letras de Lispector (2008) na (in)conclusão dessa tessitura,
recorrendo à memória recente da experiência vivenciada entre as linhas, retalhos e
fios trançados nas grades e entremuros do cárcere; por meio de uma costura que
me deslocou, me impactou e me conduziu aos muitos fios do rizoma polissêmico nas
(in)certezas, “porque eu não espero acertar sempre”, de que “não serei a mesma
para sempre!”, uma vez que a experiência como pesquisadora, em um ambiente de
privação de liberdade, possibilitou-me infinitas aprendizagens, muitas delas
recônditas e (im)perceptíveis sobre os espaços do SER PROFESSORA. Isso me
afetou diretamente, não para acomodar-me, aguçar a minha curiosidade ou
preencher as minhas lacunas, mas a partir dessa empreitada, busquei me investir
libidinalmente para não ter receios dos fios que se descortinam no cotidiano da vida,
das ventanias, do escuro, com os quais muitas vezes me deparei na minha trajetória
de vida e formação. Nesse contexto, estabeleci relações e diálogos tecidos com as
professoras tecelãs que exercitam o ambiente prisional, em momentos de encontros,
em que a troca de olhares possivelmente falavam mais que as palavras.
Debruçar-me nessas quase últimas páginas desta tese, hoje, é refletir sobre
um percurso ambivalente, solitário em vários momentos de aflição frente as
demandas do cotidiano, da peleja do dia a dia que me tomava numa velocidade que
parecia maior do que o próprio tempo, das renúncias que em algumas situações se
fez necessário. O exercício de dormir e acordar com o texto, num amasiamento de
prazer, angústia e gozo do que estava por vir. Quantas vezes me vi pensando: será
que darei conta? Um caminho traçado por fios densos em alguns momentos,
prazerosos em outros, intensos, e outros tantos apaixonantes e paradoxalmente
impactantes. E (in)concluir é nada mais que desejar continuar. O desejo e a
implicação com o meu objeto pulsou mais forte e a cada momento me revigorava,
me fazia mergulhar mais fundo na urdidura da peça em andamento.
Por essa via, minha proposta é nesse instante, reviver a cena que marcou a
priori o meu percurso, enquanto pesquisadora, de retornar ao ambiente do cárcere
para fotografar outras cenas, vivenciar outra experiência, bem como acompanhar o
percurso de outros sujeitos ou seja, professoras que trabalham no ambiente
prisional, objeto deste estudo. Desfiar os fios das muitas aprendizagens adquiridas
neste percurso, onde reencontrei sujeitos, descobri outros e aprendi a conviver
melhor com o cheiro, as correntes e os cadeados do presídio.
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Embora atuando em um contexto adverso e diferenciado, em alguns
momentos, não foi fácil, distinguir na tessitura das narrativas das professoras, vários
fios e retalhos que se entrelaçaram com a minha história de formação, posto que
esta identificação permitiu um imbricamento com essas histórias, construídas pela
relação transferencial entre objeto e pesquisadora. Nessa perspectiva, reato o fio
condutor dessas histórias, estendendo o tapete, que embora inconcluso, possa ser
apreciado em sua inteireza.
Nesse sentido, Josso (2004) afirma que ir ao encontro de si, visa a
descoberta e a compreensão de que viagem e viajante são apenas um. A questão
da escolha, do tempo, das experiências, é um processo de conhecimento de si
mesmo, que tem início quando refletimos sobre o caminho por nós trilhado. Esse
exercício de reflexão favorece a atualização dos nossos conhecimentos e práticas,
sugerindo mudanças. Caminhar para si, apresenta-se como um projeto a ser
construído no decorrer de nossas vidas pessoal e profissional, e a atualização
consciente e inconsciente de nossas ações, tem seu lugar de destaque, pelo
conhecimento daquilo que somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na
nossa relação conosco com o outro e com o mundo.
Quando mergulhamos em um processo de investigação e conhecimento de
fenômeno, percebemos que nenhuma realidade é passível de ser apreendida na sua
totalidade. Nesse sentido, muitos fios estão incompletos, alguns ainda estão tênues,
partidos, outros sinalizam recomeços e “olhares” em diferentes pontos de vista. A
grande aventura à busca de possíveis respostas para alguns questionamentos se
(in)conclui quando se chega a síntese, de que o mais importante é não amarrar os
fios com nós que não possam ser desatados, mas sem dúvida, desdobrar a partir de
um esforço sistemático de reunir e sintetizar nesta tessitura aqui apresentada, fios
tecidos, desfiando outros fios, que apontam para novas construções.
Enfim, as relações tecidas na escola situada em um ambiente prisional se
tornaram fundantes para apreender as representações e poderão possibilitar
(re)descobrir caminhos possíveis para a educação e a prática pedagógica
desenvolvida nos entremuros do cárcere. Na possibilidade de visibilizar não apenas
os limites, os conflitos; mas as possibilidades e a busca para o aperfeiçoamento das
práticas pedagógicas.
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As longas linhas que traçaram o “tapete” investigativo, escuta após escuta,
me conduziram ao problema desta tessitura em busca de uma possível resposta:
quais as representações sociais da formação, dos saberes e práticas pedagógicas
das professoras que atuam em uma escola prisional e as implicações dos
entremuros para o processo de ensinar e aprender? Sabemos que as
representações sociais são informações, consensos, saberes e conhecimentos
partilhados. No decorrer dessa tessitura, precisei dispor de muita determinação,
cautela e bom senso. Estive aberta ao estudo, à escuta, as sessões de orientação, à
fala e aos afetos que se manifestaram em situações de prazer e desprazer. Nesse
sentido, com as temáticas analíticas que agrupam a centralidade dos significados e
significantes da formação, dos saberes e práticas docentes é possível agora revelar
as representações sociais que as professoras tecelãs atribuem ao SER
PROFESSORA nos entremuros do cárcere.
O entre muros pode ser comparado ao entre-lugar de Bhabha (1998), para
afirmar que o ser professora no cárcere é configurado como um espaço de
fronteiras, criado a partir da ressonância que possibilita a “passagem entre pontos
extremos, uma vez que a fronteira se torna o lugar a partir do qual algo começa a se
fazer presente” e a compara com a “ponte que reúne enquanto passagem que
atravessa” (BHABHA, 1998, p.24). Dessa forma, a docência se constitui como uma
atividade ambivalente, pois o ser professora no cárcere significa literalmente,
trabalhar entremuros, enquanto que no entre lugar da profissão também é possível
se identificar barreiras que limitam o fazer docente. Entretanto, também pode ser
propulsor de uma dinâmica que contempla a diversidade de ideias e valores, ao
mesmo tempo que potencializa identidades. Nessa perspectiva, “é o lugar cujo
horizonte sempre está mais além e aquém [...] é sombra e luz e algo mais”.
(FERRAZ, 2010, p.30).
Ao investigar as histórias de formação dos sujeitos, foi possível descortinar
nuances, concepções, valores, identificar recordações significativas, empreendidas
nas itinerâncias de como se constituíram professoras. Neste contexto o objetivo
geral desta investigação, apreender as representações sociais da formação, dos
saberes e práticas pedagógicas das professoras que trabalham em uma escola
prisional, possibilitou levantar as representações sociais e conhecer o itinerário
formativo das professoras que atuam neste ambiente.
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Quanto aos objetivos específicos, inicialmente, foi constatado que quanto à
escolha e identificação profissional pelo magistério, seis professoras foram incisivas
quanto à opção inicial pela docência, sendo que duas delas que a princípio não
atuavam na área, declaram reconhecer esta identificação após experienciarem a
atividade docente.
Todavia, vale destacar que a inserção na docência em um espaço de
privação de liberdade, que se deu por diferentes motivos, é reconhecida por uma
grande maioria como uma experiência positiva do ser e estar na profissão, ou seja,
algo que provocou transformações em crenças, valores, posturas e aprendizagens,
diante da vida pessoal e profissional, mesmo em um contexto adverso. Nóvoa
(2009), ressalta que se tornar professor, é um processo de longa duração, de novas
aprendizagens e sem um fim determinado.
Além de que, pode-se verificar que a concepção de educação das
professoras que atuam no ambiente do cárcere, se constitui como uma educação
diferenciada, de extrema importância e que segundo elas, ainda se distancia do
objetivo principal que é contemplar a real reinserção do sujeito na sociedade extra
muros, posto que estes ainda são discriminados e estigmatizados, haja vista ser a
minoria que encontra espaço e abertura para atuar no mercado de trabalho, o que
por vezes gera a reincidência e o retorno ao ambiente prisional.
Assim posto, quando as linhas se misturam, costumam enodarem-se; os nós
presentes na singularidade da educação e do fazer docente em um ambiente
prisional, são fundantes para que possamos com paciência desatá-los e talvez,
quem sabe podemos conseguir ou não..., Esse ato constitui-se de uma aposta...
Nesta perspectiva, ao identificar os ditos e os não ditos, as pausas, os
silêncios deram “o tom” das narrativas dos sujeitos, frente às situações do cotidiano
do cárcere. Os entornos do dizer trazem os não-ditos que se confluem na dimensão
discursiva, fato este que fica evidenciado nas falas das (im)possibilidades, das
angústias, das estratégias “poder-saber”, instituídas na prisão e sobre as quais
muitas vezes, não tem como usar os “contra poderes” da educação, do fazer
docente.
Faz-se importante sinalizar depois das primeiras linhas dessas (in)
conclusões que a prática pedagógica das professoras no cárcere estão ancoradas
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na formação, na escolha, no cotidiano do cárcere, nas (im)possibilidades, na prática
pedagógica e no afeto. Essa é a tese presentificada a qual defendo nesta escritura.
Cabe nesse espaço convidar Serge Moscovici, a quem faço uma reverência
singular nesta tessitura porque enquanto (in)concluia essa tese o mestre fazia
passagem para outra dimensão, mas deixando o seu valioso legado como precursor
das representações sociais. Todavia, sua notável invenção fundada na teoria das
representações sociais deixou um legado teórico científico o que torna-se desse
modo um imortal pela obra que tanto nos instiga e nos conduz a ler o individual pela
ótica do social. O autor afirma que, representar uma coisa, um estado, não é com
efeito duplicá-lo, repeti-lo, é reconstituí-lo, recolocá-lo, mudar-lhe o texto. Nesse
sentido,

A comunicação que se estabelece entre conceito e percepção, um
penetrando o outro, transformando a substância concreta comum,
cria a impressão de realismo, de materialidade das abstrações, visto
que podemos agir com elas, e de abstração das materialidades, visto
que exprimem uma ordem prévia. (MOSCOVICI, 1978, p. 56).

A formação e a prática pedagógica da professora alicerçada pela teoria das
representações sociais enfatizam a imagem, a atitude e a informação dos sujeitos
desse estudo os quais estão inseridos num contexto extremamente delicado.
Destarte, como não se trata de uma pesquisa que visa apenas objetivar essas
representações sociais, mas sim perceber em que elementos elas estão ancoradas,
a fim de entender como as suas práticas são construídas e justificadas em uma
escola situada em um ambiente para privados de liberdade.
As professoras afirmam que é sempre necessária a formação para dar conta
das nuances do cárcere. Sinalizam que o Estado não fornece a formação que
colabore com a execução das atividades pedagógicas, mas não esmorecem diante
das dificuldades, buscam o estudo e aprimoramento da formação inicial a fim de
ressignificar o trabalho que desenvolvem.
Escolher trabalhar aprisionada não consta no ideal da professora quando do
inicio da inserção no magistério, mas a representação social ancorada na opção se
faz no processo diante das possibilidades oferecidas pela via do pessoal e
profissional. A opção de estar no cárcere se renova a cada dia, quando das
respostas e dos silêncios dos alunos, percebidos nos olhares, gestos e palavras de
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mudança, crescimento e esperança. Possibilitar a escolarização aos alunos, é ao
mesmo tempo possibilitar a transformação, abrir caminhos e construir aprendizagens
numa relação dialógica a cada dia. A opção é tão constitutiva que a identificação
com o trabalho as faz ter certeza de não desejarem estar em outro lugar que não
aquele.
As representações sociais ancoradas no cotidiano do cárcere as tornam
diferentes, por serem as professoras, mas não se sentem especiais ou melhores do
que os alunos ali aprisionados. Esse cotidiano as aprisiona quando na sala/cela, o
vigiar constante, os atos pensados e medidos, as intenções claramente reveladas e
transparentes as convidam a pensar nas atitudes, falas, perfumes, roupas, enfim
tudo que possa sair do controle de um cotidiano altamente controlado por suas
próprias forças.
O cotidiano se apresenta com a subjetividade de dias que se partem em um
planejamento prévio e repartem no currículo oculto que só se desvela no transcorrer
da aula, exigindo da professora o controle sobre esse cotidiano que “escorre pelos
dedos”, com os significantes do ambiente prisional atrelado às disputas, angústias,
incertezas e revoltas dos que não sabem muito o que esperar do que estão
estudando. Esse cotidiano obriga o repartir do planejamento da subjetividade do
cárcere com o “acender da esperança” – que só a professora tem a condição de
fazê-lo; o levantar da transferência na relação professora e aluno à continuidade
para que dias melhores possam chegar para aqueles alunos.
As representações sociais do cotidiano no cárcere tem estreita relação com
as representações sociais ancoradas na prática pedagógica. Nas falas das
professoras há uma constante preocupação do como fazer para atingir o aluno do
cárcere com tamanhas dificuldades de relacionamento e de aprendizagem.
Salientam que o planejamento das aulas é primordial e a troca entre as
colegas também, mas tem o entendimento que quando adentram a sala/cela, tudo o
que foi planejado, pode ser revisto e o deve ser, por compreenderem que escutar a
demanda dos alunos possibilita uma interação e sentimento de confiança que são
fundamentais para a continuidade dos estudos. A todo instante em que estão em
contato com os alunos, há sempre a “ameaça” da desistência e é justamente esse
momento de uma prática pedagógica pautada na escuta dos afetos que afloram, que
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se renova o desejo de continuar, mesmo a (in)certeza atormentando o futuro que
virá.
A ancoragem no afeto parte de algumas premissas: quem são os sujeitos que
são professoras, porque se tornaram professoras, porque aceitaram a educação no
cárcere e talvez, por fim, porque essas pessoas aprisionadas são seus alunos e
estão sob sua responsabilidade.
Ao longo desse texto são apresentados os resultados da pesquisa os quais
tem o principio pelo afeto. O afeto de um lugar da responsabilidade de ser
professora; do compromisso de estar com sujeitos que perderam a noção de
identidade e também de dignidade de sujeito; emerge também da (in)certeza de que
após o término das penas, tornarem-se sujeitos respeitadas e reconhecidas na
sociedade. O afeto emerge da (in)certeza destes alunos, não serem tratados como
bichos, sem direito e sem voz. Emerge nas práticas pedagógicas em que se abre
para os desabafos, o afeto de revolta e para muitos na retomada do agalma quando
for possível escutarem a palavra de pulsão de vida da professora!.
Essas

representações

sociais

das

professoras

exercendo

a

prática

pedagógica no cárcere não deixam de ser influenciadas pelo clima do ambiente
prisional, pelo sentimento de fragilidade e aprisionamento, pelas normas que regem
o dia-a-dia e por serem os objetivos da educação variados e complexos. Inserida
nesse contexto, a escola expressa a linha do espaço de diálogo, de reflexão e de
bem estar dentro de um local onde não se deseja estar.
Nesse cenário recorremos a imagem de Salvador Dali (1936-1937), que
ilustra a capa desta tessitura, e me aproprio como metáfora para subjetivar o objeto
de pesquisa. A imagem revela uma figura humana a qual impõe onipotência e ao
mesmo tempo fragilidades na ambivalência do ser professora no cárcere, cujos
braços parecem projetar perspectivas em direção a exaltação do fazer docente.
Contudo, na realidade apresentada, os ditos das professoras, apontam para a
necessidade do suporte, representado nas escoras que dão sustentação a imagem
e cujo significado desvela e aponta para uma formação específica que tem como
propósito alicerçar a práxis pedagógica para que possam atuar com mais segurança
e confiança diante dos limites e possibilidades com os quais se deparam no
cotidiano de uma escola prisional.
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Nesse sentido, as gavetas semiabertas podem representar um saber parcial
da formação que se entrelaça as linhas e retalhos, constituindo-se num emaranhado
de saberes e aprendizagens ainda frágeis, diante da complexidade do SER
PROFESSORA no entremuros do cárcere. Recorre-se também a imagem de menor
proporção que se diferencia da imagem central, por uma posição mais ereta, cuja
estrutura pode retratar a docência extramuros como algo inerente a profissão, mas
que também necessita de suporte permanente para alicerçar a prática pedagógica.
Há de se destacar que o ser professora em espaços diferenciados promove a
abertura para as relações que se estabelecem no cotidiano do fazer pedagógico,
cujo afeto representado pela gaveta semi-aberta, pressupõe que algo está lá dentro,
que salta ao peito da imagem central é que potencializa a dinâmica das demandas
do ser e fazer docente.
As imagens são representativas e carregadas de sentido que ora monta, ora
desmonta as representações sociais que as professoras tem do ser e estar no
cárcere, como se fosse o retalho de um tecido a ser construído.
Relembro aquela imagem da avó que contando com o tempo, sentada na
cadeira de balanço, vê com o tapete que tece a possibilidade de se deleitar ao ver
os netos caminharem sobre o mesmo. Possivelmente seja esse o tempo de tecer o
tapete que com o tempo proporcionará a mudança dos sujeitos que estão sob seus
cuidados.
As representações sociais dos sujeitos tecidas no momento em que o afeto
aflora, transforma a realidade, aponta desafios para que a luminosidade apareça
atrás das grades. É uma transformação associada à responsabilidade e
compromisso com a profissão escolhida e no local em que esta é exercida toma um
caráter dialético, pois a partir dos desenhos realizados pelos sujeitos, pode-se fazer
a relação da sala de aula, no cárcere, com a árvore, que se bem adubada e regada
produzirá frutos de identidade, formação, valores, ética.
Sempre é tempo de caminhar, sem esquecer que nos pés que caminham,
possivelmente estradas difíceis, tortuosas, sofridas, estão as mãos que laboram com
o lápis, a caneta e o papel e quem escrevem uma nova história, com sonhos frágeis,
vacilantes e indecisos, acompanhados pelas mãos das professoras que indicam
constantemente, aprendizado, crescimento, mudança, resgate, possibilidades.
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Enfim, faço agora um convite ao estilo de ver o sol atrás das grades. Não me
refiro ao sol quadrado que o encarcerado é habituado a ver mas, a nossa luta
psicossocial em perseguir um modelo de sociedade igualitária e generosa em que o
sujeito do cárcere se liberte com dignidade das amarras da opressão e possa lá fora
ver o sol redondo tal como se apresenta no real e possa olhar a linha do horizonte e
vislumbrar a possibilidade de alcançar o sol mesmo sabendo que este sempre vai
distanciar...aproximar...escapar...
O fato é que mesmo possa aparecer inacabado, com fios que ainda aparecem
fora do debrum, os alinhavos deixados, linhas partidas e esgarçadas, possibilitarão
que outras tessituras recomecem, haja vista que o observado no estado da arte,
revelou que as pesquisas encontradas concernentes ao objeto deste estudo
mostraram-se escassas. Nesta perspectiva, desejo estender este tapete, desejosa
de dar visibilidade não apenas para a comunidade acadêmica passar por ele, mas
também a escola oficial em que sujeitos encontram-se fora e dentro da sociedade,
numa topologia moebiana e estes (re)conheçam que o espaço para privados de
liberdade, também é um espaço para cuidar e educar. Em que pese o (des)afeto e a
(per)versão insistirem em ato, resta essencialmente a espera de um tempo que se
conta nos dedos a cada dia, no desejo de retorno para o outro lado dos muros,
vendo-se inicialmente “estranho no ninho” da liberdade e quiçá encontre um Outro
que o olhe e o chame pelo nome próprio, como se estivesse reatualizando a
consigna freudiana inscrita no estágio do espelho: “este é você!”.
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