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RESUMO 

 

A educação prisional é uma realidade hoje no Brasil. Essa modalidade de educação é 

amparada por variados documentos, decretos e resoluções que visam garantir o direito à 

educação aos sujeitos em situação de privação de liberdade. Em seu currículo, são oferecidas 

diferentes disciplinas, entre elas, a Educação Física, que tem suas características e 

necessidades específicas. Dessa forma, esta investigação intencionou compreender as 

possibilidades e possíveis desafios enfrentados pelos professores de Educação Física, no 

início de carreira, atuantes em escolas de unidades prisionais da Região dos Inconfidentes.  

Esta investigação, constitui-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, que utilizou como 

instrumentos para obtenção dos dados entrevista semiestruturada, questionário e caderno de 

campo. Participaram da pesquisa três professores de Educação Física, em início de carreira, 

que atuam nos três estabelecimentos prisionais convencionais da região elegida para o estudo 

com a oferta da educação prisional.  Constatamos que os professores iniciantes de Educação 

Física defrontam-se com diferentes desafios nas escolas prisionais, que podem limitar suas 

possibilidades, como a formação inicial que não abarcou, em nenhum momento, algum 

conteúdo ou disciplina específica à educação prisional. A indisponibilidade de formação 

continuada específica à área também aparece como uma outra questão. Os professores 

participantes citam, também, o olhar negativo da sociedade sobre a educação prisional, os 

dilemas com  agentes de segurança prisional, a falta de autonomia dos professores diante das 

rígidas regras dos estabelecimentos prisionais, a imprevisibilidade das ações escolares em 

virtude dos acontecimentos inesperados nas prisões, a falta de apoio da escola aos 

professores, o não reconhecimento da importância da Educação Física e de seu professor 

pelos docentes das outras disciplinas, a precarização física estrutural das escolas prisionais, 

as restrições de matérias e estratégias didáticas. Há, ainda, uma condição negativa específica 

para a Educação Física, no que se refere as aulas acontecerem somente dentro da sala/ cela, 

sendo as aulas teóricas sua grande maioria. Essas circunstâncias limitam o alcance dos 

propósitos educacionais da disciplina e engendram um paradoxo, pois, quando se pensa na 

disciplina pressupõe-se a presença de movimento e de práticas corporais. Todavia, salienta-

se que os professores revelam grande satisfação em exercerem a docência em escola 

prisional, destacando, por exemplo, o grande respeito que os alunos têm. Diante de tais 

questões, entendemos que faz-se necessário repensar aspectos da formação dos professores e 

a lógica de organização das escolas prisionais através de mecanismos que reduzam os 

desafios e que favoreçam a prática docente com a Educação Física nesse contexto. 

 

 

Palavras chave: Educação Física. Docência na prisão. Professores iniciantes. Escolas 

prisionais. Educação prisional. 



ABSTRACT 

 

Prison education is a reality today in Brazil. This type of education is supported by a variety 

of documents, decrees and resolutions aimed at guaranteeing the right to education to those in 

situations of deprivation of liberty. In its curriculum, different disciplines are offered, among 

them, Physical Education, which has its specific characteristics and needs. Thus, this research 

aimed to understand the possibilities and possible challenges faced by Physical Education 

teachers, at the beginning of their careers, working in schools of prison units in the Region of 

the Inconfidentes. It is constituted as a qualitative research, which used as instruments to 

obtain the data semi-structured interview, questionnaire and field notebook. Participated in the 

research three Physical Education teachers, at the beginning of their careers, who work in the 

three conventional prisons of the region chosen for the study with the offer of prison 

education. We find that beginning Physical Education teachers face different challenges in 

prison schools, which may limit their possibilities, such as initial training that did not at any 

time include some content or discipline specific to prison education. The unavailability of 

specific continuing training to the area also appears as another issue. The participating 

teachers also cite the society's negative view on prison education, the dilemmas with prison 

security agents, the lack of autonomy of teachers in the face of the rigid rules of prisons, the 

unpredictability of school actions due to unexpected events in prisons, lack of school support 

for teachers, non-recognition of the importance of Physical Education and its teacher by the 

teachers of other disciplines, the physical precariousness of the prison schools, the restrictions 

of subjects and didactic strategies. There is also a specific negative condition for Physical 

Education, in that the classes take place only inside the room / cell, the theoretical classes 

being their great majority. These circumstances limit the scope of the educational purposes of 

the discipline and engender a paradox, because when one thinks of discipline one assumes the 

presence of movement and bodily practices. However, it is noted that teachers show great 

satisfaction in teaching in prisons, highlighting, for example, the great respect that the 

students have. Faced with such questions, we understand that it is necessary to rethink aspects 

of teacher training and the organizational logic of prison schools through mechanisms that 

reduce the challenges and favor the teaching practice with Physical Education in this context. 

 

 

Keywords: Physical Education. Teaching in prison. Beginning teachers. Prison schools. 

Prison education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, cumpre aqui descrever os motivos que me
1
 levaram a optar por 

estudar a temática da prática do professor de Educação Física em contextos prisionais. É 

importante frisar que o interesse por esse assunto não vem de hoje, pelo contrário, ele já existe 

há alguns anos.  

No ano de 2013, quando cursava o terceiro período do curso de Licenciatura em 

Educação Física na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), ainda sem nenhuma 

vivencia de pesquisa, me candidatei e fui selecionado para ser bolsista de um projeto de 

Iniciação Científica (IC) sobre o qual eu, na época do processo seletivo, sabia muito pouco. 

Assim, ao iniciar a pesquisa, fui compreendendo a linha de pesquisa de meu 

orientador, que, em todos os encontros e discussões, me ensinava algo, sobre a escrita 

acadêmica, sobre a metodologia da pesquisa científica, etc. Entre as temáticas abordadas e 

discutidas, estava a formação e o início da carreira docente de professores de Educação Física. 

Essa pesquisa me levou a indagações variadas e um grande interesse pela temática. 

Permaneci por três anos na IC, até a conclusão da Licenciatura no segundo 

semestre do ano de 2014. Essas experiências da Licenciatura e da IC despertaram meu 

interesse por seguir carreira acadêmica, desenvolvendo pesquisa na área da educação. Alguns 

acontecimentos em minha vida pessoal, como o falecimento de minha mãe, me desmotivaram 

e eu não me candidatei a nenhum processo seletivo de mestrado nessa época.  

Com o passar do tempo, enquanto eu aguardava a abertura de outro processo 

seletivo para o mestrado em educação, tive a oportunidade de ingressar como portador de 

diploma de graduação no curso de bacharelado em Educação Física da UFOP. Dessa maneira, 

como sempre busquei estudar e aprender, entre os anos de 2015 e 2017 cursei o bacharelado 

em Educação Física, e duas especializações na mesma área. Em 2017, retornei para área 

específica da educação, cursando outra especialização, dessa vez em Educação Inclusiva, 

concluindo-a no final do ano de 2017. 

O interesse pela área da educação retornou em minha vida de forma mais intensa 

no ano de 2017, quando passei a atuar como professor de Educação Física na Educação 

Básica, em uma escola que tinha um segundo endereço funcionando dentro de um presídio. 

Primeiramente, esse aspecto da escola me causou um pouco de medo e me colocou diante de 

um questionamento: como seria ser professor iniciante de Educação Física em ambiente como 

                                                 
1
 Por se tratar da história de vida do pesquisador, neste primeiro momento, será usada a primeira pessoa do 

singular. 
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este? Após certa indecisão, e muita reflexão, assumi as aulas de Educação Física dessa escola 

prisional.  

Nos primeiros dias posso dizer que tive um grande susto, não sabia como faria 

para desenvolver minha pratica pedagógica naquele local. Com o decorrer de minhas 

atividades de docência naquele ambiente, me deparei com algumas dificuldades no 

desenvolvimento das aulas, relacionadas às regras de conduta que deviam ser seguidas no 

local, ao espaço para realização das aulas de Educação Física (dentro de uma pequena sala de 

aula trancado com os presos), restrições do presídio quanto à entrada de materiais para as 

aulas, ou ainda, dificuldades relacionadas à prática docente de forma geral, já que tudo era 

novidade para mim. 

Além disso, eu vivenciava algumas situações na escola a qual estava vinculado, 

como a não participação em reuniões e discussões pedagógicas da escola, o que, muitas vezes, 

me fazia sentir um professor isolado no contexto da escola. Tudo isso me levou a refletir e a 

questionar essas situações, e as dificuldades, ao mesmo tempo que me assustaram, me 

instigaram a buscar compreender como aprenderia a ser professor nesse contexto.  

A experiência como professor do regime fechado no presídio foi curta, pois, após 

a aprovação no processo seletivo para o mestrado no Programa de Pós Graduação em 

Educação da UFOP, tive que deixar as aulas. Mesmo assim, diversos questionamentos 

ficaram sem respostas para mim, assim, a ligação entre minhas experiências de pesquisa em 

Educação sobre o início da carreira docente e minhas experiências na educação prisional, 

como professor iniciante, me motivaram a realizar este estudo.  

Tudo isso me levou a buscar investigar questões relacionadas à formação, à 

apreensão ou não de conhecimentos específicos para a atuação na educação prisional: como 

ser professor iniciante nas escolas prisionais, a realidade encontrada pelos professores nesse 

cenário específico, os possíveis desafios, as estratégias utilizadas e as possibilidades de 

atuação docente nesses locais.  

Diante de todas essas questões, o objetivo geral deste estudo é compreender as 

possibilidades e possíveis desafios enfrentados pelos professores de Educação Física, no 

início de carreira, atuantes em escolas de unidades prisionais da Região dos Inconfidentes
2
. 

Como objetivos específicos, foram propostos: caracterizar os professores de Educação Física 

iniciantes que atuam nas escolas prisionais; identificar e analisar a formação inicial e 

                                                 
2
 A região dos Inconfidentes compreende municípios que, até a segunda metade do século XX, pertenciam a 

antiga Vila Rica, posteriormente Ouro Preto, e Mariana. Essa região engloba os municípios mineiros de 

Acaiaca, Barão de Cocais, Catas Altas, Conselheiro Lafaiete, Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Mariana, Ponte 

Nova, Ouro Branco, Ouro Preto, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. 
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continuada dos professores de Educação Física iniciantes atuantes em escolas dentro de 

unidades prisionais; identificar os motivos que levam esses professores a atuarem e 

permanecerem atuando em escolas dentro de unidades prisionais; compreender como ocorre o 

início da carreira e o início do processo de tornar-se professor de Educação Física em escolas 

dentro de unidades prisionais; investigar as possibilidades e desafios relacionados à disciplina 

Educação Física em unidades prisionais e suas implicações na prática pedagógica do 

professor; identificar as percepções dos professores de Educação Física sobre a realidade da 

disciplina em escolas de unidades prisionais. 

Essa dissertação está organizada em quatro capítulos, além de suas partes 

introdutória e conclusiva. No primeiro capítulo, discutimos a formação do professor em 

Educação Física, por meio da realização de um breve histórico do curso de Educação Física. 

Discorre-se sobre o contexto do professor de Educação Física, sobre questões relacionadas à 

profissão, às singularidades dessa área de conhecimento e aos saberes essenciais à prática 

docente. Reflete-se, ainda, sobre o início de carreira com base nos apontamentos e nas 

discussões encontradas em diferentes investigações sobre esse tema. 

No segundo capítulo, problematizamos questões relativas ao direito à educação e 

à educação prisional, buscando analisar como se constituiu, ao longo da história, o direito à 

educação, até se constituir como um direito pelos sujeitos em privação de liberdade. Nossas 

reflexões foram embasadas pelos estudos desenvolvidos com professores em escolas 

prisionais.  

No terceiro capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos da 

investigação, o percurso realizado, a caracterização dos professores de Educação Física 

iniciantes participantes da pesquisa, seus locais de atuação, e a configuração das  categorias 

de análise. 

No último capítulo, discutimos e analisamos os dados. Esse capítulo está 

organizado em três partes: em um primeiro momento, trazemos à discussão aspectos da 

formação inicial e continuada e os saberes dos professores de Educação Física iniciantes que 

atuam nas escolas prisionais. Em seguida, são expostas e discutidas questões sobre o início da 

docência, os desafios e as possibilidades de atuação e permanência docente nas escolas 

prisionais levantadas pelos professores participantes da pesquisa. Por fim, enfocamos a 

discussão em questões relacionadas às aulas de Educação Física, aos professores e aos alunos 

nas escolas prisionais a partir da visão dos docentes participantes. 
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1 A EDUCAÇÃO FÍSICA E O PROFESSOR INICIANTE 

 
Mas é justamente a atividade da memória, a focalização do 

passado que anima o presente e o condiciona, como também o 

reconhecimento das suas possibilidades sufocadas ou distantes 

ou interrompidas, e portanto das expectativas que se projetam 

do passado-presente para o futuro, que estabelece o horizonte 

de sentido de nossa ação, de nossas escolhas (CAMBI, 1999, 

p. 35). 

 

Desde sua introdução oficial na escola no Brasil, por meio da Reforma Couto 

Ferraz, em 1851 (BETTI, 1991), a Educação Física vem sendo compreendida e desenvolvida 

de diferentes maneiras. Num primeiro momento, esteve vinculada às instituições militares e à 

classe médica, sendo compreendida sob o nome de ginástica (SOARES, 2007). A partir do 

processo de esportivização, ocorrido na década de 1960, o esporte passou a figurar entre os 

temas da Cultura Corporal de Movimento, tornando-se o conteúdo hegemônico nas aulas de 

Educação Física (BRACHT, 1992).  

Soares (2007) acrescenta que, na década de 1980, com advento do Movimento 

Renovador da Educação Física, começou-se a questionar os objetivos da Educação Física no 

currículo da Educação Básica. Tais questionamentos fundamenta-se  em movimentos sociais 

que buscavam implantar uma renovação pedagógica no Brasil, com vistas a ampliar as 

discussões a respeito de propostas pedagógicas da Educação Física, bem como  de suas 

finalidades no ambiente da escola (MINAS GERAIS, 2008). Apesar disso, ainda se relaciona 

à Educação Física o que se denomina como crise de identidade, entendida como a falta de 

definição clara de seus objetos e de sua especificidade (BRACHT, 1996). Nesse sentido, 

Rodrigues e Darido (2008, p.51) descrevem que 

 

até os dias atuais várias foram as reflexões e proposições realizadas na área, em 

busca de uma identidade. Apesar do avanço das reflexões acadêmicas, o que ainda 

observamos na maioria dos casos, sobretudo, na Educação Física escolar, são aulas 

baseadas nos modelos esportivista e recreacionista, nos quais o professor desenvolve 

os quatro esportes tradicionais ou, no segundo caso, entrega a bola aos alunos e se 

exime do ato educativo. 

 

Assim, até os dias atuais, observa-se que, frequentemente, a Educação Física se 

encontra em um e s t ado  de  desinvestimento pedagógico, recebendo denominações como 

rola bola e/ou pedagogia da sombra, pelo fato da disciplina estar sendo desenvolvida com 

ações sem grandes pretensões – talvez a sua maior pretensão seja a de ocupar os alunos com 

alguma atividade (MACHADO et al., 2010).  
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Ao longo do tempo, a Educação Física foi influenciada por diferentes 

normatizações e eventos, que desencadearam a atual realidade da formação superior em 

Educação Física. Entre tais normatizações, destaca-se a Lei nº 1.921, de 12 de maio de 1953, 

que fornece, ao curso superior em Educação Física, isonomia em relação às outras 

licenciaturas, e exige-se a conclusão do segundo ciclo do ensino médio, que equivale ao atual 

Ensino Médio, para se ingressar no curso, contudo, essa exigência só foi efetivada a partir do 

ano de 1955 (AZEVEDO; MALINA, 2004).  

Outra legislação significativa foi a Resolução nº 3 do ano de 1987, do Conselho 

Federal de Educação, que estabeleceu em seu artigo 1º que “a formação dos profissionais de 

Educação Física será feita em curso de graduação que conferirá o titulo de Bacharel e/ou 

Licenciado em Educação Física” (BRASIL, 1987, p.1). Nesse ano de 1987, a Educação Física 

ainda não era reconhecida como uma profissão, apesar de já haver a possibilidade de 

formação nas duas habilitações citadas.  

No ano de 1996, a aprovação da Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB), foi muito relevante pelo fato de, ao estabelecer as diretrizes e 

bases da educação nacional, colocar a Educação Física como um componente curricular da 

Educação Básica brasileira. No paragrafo terceiro do artigo 26 da LDB descreve-se que “a 

Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da 

Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo 

facultativa nos cursos noturnos” (BRASIL, 1996, p.16). É importante mencionar que o texto 

do artigo 26 da LDB foi modificado no ano de 2001 pela Lei nº 10.328, que inseriu o termo 

obrigatório no texto, reforçando a obrigatoriedade da Educação Física no currículo da 

Educação Básica. 

Outro episódio importante na história da Educação Física no Brasil foi a 

promulgação da Lei nº 9.696, no ano de 1998, que estabeleceu a regulamentação da profissão 

de Educação Física e criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. 

Além dessa lei, destaca-se a resolução CNE/CES nº 7 de 2004, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena.  

Dessa forma, tais normatizações fazem parte do histórico do ensino escolar de 

Educação Física e influenciam o quadro atual dessa disciplina e seu professor em suas ações 

pedagógicas no ensino básico, que é a temática sobre a qual passaremos a refletir.  

A disciplina de Educação Física nas escolas de educação básica, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), tem a função de introduzir os 
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indivíduos no âmbito da cultura corporal, abrangendo os múltiplos conhecimentos acerca do 

corpo e do movimento, com o intuito de lazer, expressão de sentimentos, afetos, emoções, e, 

ainda, visando a promoção, recuperação, e manutenção da saúde. Em outras palavras, a 

Educação Física consiste em uma área de conhecimento que estuda e opera sobre um conjunto 

de práticas relacionadas ao corpo e ao movimento, que foram criadas pelo homem ao longo de 

sua história, sendo assim, os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças e os esportes são seus 

conteúdos. É nesse sentido que se tem falado atualmente de uma cultura corporal, ou cultura 

de movimento (DAÓLIO, 1996).    

Dessa maneira, deve se abandonar a concepção apenas biológica para se 

desenvolver um trabalho que englobe as dimensões cognitiva, afetiva e sociocultural dos 

alunos. Para tal, no trato dos seus conteúdos, a Educação Física deve adotar uma perspectiva 

de ensino que objetive o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e 

a afirmação de valores e princípios democráticos (BRASIL, 1997), para que se promova a 

educação integral dos alunos. Nessa direção, Betti e Zuliani (2002, p.80) afirmam que 

 

a Educação Física e seus professores precisam fundamentar-se teoricamente para 

justificar à comunidade escolar e à própria sociedade o que já sabem fazer, e, 

estreitando as relações entre teoria e prática pedagógica, inovar, quer dizer, 

experimentar novos modelos, estratégias, metodologias, conteúdos, para que a 

Educação Física siga contribuindo para a formação integral das crianças e jovens e 

para a apropriação crítica da cultura contemporânea.  

 

Portanto, cabe aos professores de Educação Física demonstrarem embasamento 

acadêmico e atuarem de maneira que realce a relevância dessa disciplina na vida dos alunos, 

articulando teoria e prática em sua atuação docente, variando e adequando suas estratégias e 

metodologias de ensino, para que, por meio de seus conteúdos, a Educação Física possa 

contribuir para a formação dos alunos nos diferentes âmbitos. 
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1.1 O contexto do professor de Educação Física 

 
Em meio a avanços, estagnações e até, retrocessos, a Educação Física vem se 

constituindo, ao longo de sua inserção no contexto escolar, em um campo de 

conhecimento permeado de desafios para aqueles que a escolhem como profissão 

(ILHA, 2012, p.14). 

 

O professor de Educação Física em espaços educativos convive com diferentes 

desafios devido à dinâmica das escolas, às especificidades, concepções e tratamento da 

disciplina pelos integrantes do quadro escolar. Considera-se a escola como uma instituição 

ímpar, que se sustenta sobre processos, normas, valores, significados, rituais, formas de 

pensamento, que são componentes de sua própria cultura, que não é homogênea, nem estática, 

nem repetível (SILVA, 2006).  

Pode se dizer que existe uma cultura própria da escola e do sistema educativo, que 

incide em um conjunto de práticas, valores e crenças que são compartilhados pela interação 

dos indivíduos em seu contexto (CARVALHO, 2006). Além disso, os aspectos existentes na 

sociedade são convertidos para a realidade escolar, por isso, as teorias de reprodução cultural 

enxergam a educação escolar como um meio transportador de relações de poder externas a ela 

(SANTOS, 2003). 

Convém relatar que existem noções de superioridade e inferioridade vigentes na 

rotina da vida social entre grupos sociais e indivíduos que permeiam o ambiente escolar 

(COSTA, 2010). De acordo com Costa (2010), a realidade escolar é instigante, sendo que nela 

há uma auto-atribuição de superioridade por determinado grupo, estabelecendo-se barreiras e 

vantagens em relação ao grupo “inferior”. Nesse cenário, são avaliados e, muitas vezes, 

condenados os professores e as práticas pedagógicas do segmento considerado “inferior”. Por 

outro lado, são avaliados e prestigiados os professores e as práticas pedagógicas do segmento 

considerado “superior”, ou de “alta qualidade” (ALMEIDA, 2007). 

Dessa maneira, estamos imersos em um ambiente de ideias e sentimentos 

coletivos que não se pode modificar à vontade própria. Mas isso não quer dizer que a única 

alternativa para o sujeito é prostrar-se diante das regras sociais ou viver continuadamente 

consciente da pressão dos fatos sociais (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2001). 

Portanto, a educação pode servir como um instrumento poderoso para uma socialização, no 

intuito de manter determinada ordem social, ou, por outro lado, pode desafiar e resistir a uma 

hegemônica cultura e as práticas sociais dela decorrentes (MORROW; TORRES, 1997).  
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As relações de poder, na escola, são evidentes, elas que criam, justificam e 

reproduzem as fronteiras que ocasionam rupturas e marcações no espaço social, colocando 

pessoas e objetos em diferentes posições (SANTOS, 2003). Porém, cada indivíduo deveria ter 

sua função específica nesse contexto, ser uma parte especifica do todo, mantendo relações de 

dependências recíprocas, além de manter relações integradas e solidárias, considerando-se a 

singularidade de cada um (SILVA, 2005).  

Pode se dizer, assim, que a escola convive com uma situação em que se tem o 

enfraquecimento de uma consciência coletiva e, por conseguinte, o fortalecimento das 

consciências particulares, dificultando cada vez mais a integração entre esses membros no 

contexto escolar (SILVA, 2005). A consciência coletiva é apta para coagir ou constranger os 

sujeitos no sentido de fazê-los se comportar de acordo com as regras de conduta que 

prevalecem. A consciência coletiva reside em mentes individuais e orienta a conduta de cada 

individuo (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2001). Dessa forma, a escola funciona 

em uma condição de controle, que se estabelece de acordo com as fronteiras determinadas 

pelas relações de poder, buscando socializar as pessoas no interior destas relações (SANTOS, 

2003). 

Neste sentido, a socialização do professor na escola vai constituir-se como um 

processo subjetivo de contato e apropriação de uma cultura profissional, em uma perspectiva 

procedimental, conceitual e atitudinal do que é o exercício da profissão (FREITAS, 2011). De 

acordo com Freitas (2011), o professor se encontra em um processo de mudanças, passando a 

incorporar princípios da comunidade profissional na qual está inserido em sua prática docente, 

além de partilhar de comportamentos, pontos de vista, valores e crenças comuns ao 

desempenho da profissão, que exercerão influencias em suas ações, e na construção da sua 

identidade profissional.   

Nesse processo de socialização profissional, o professor de Educação Física se vê 

diante de obstáculos no desenvolvimento de sua pratica docente que estão relacionados à 

realidade precária da escola, sobretudo à limitada infraestrutura escolar, à falta de material, de 

apoio e ao auxílio do grupo escolar (QUADROS et al., 2015). Soma-se a isso, o fato de, 

muitas vezes, os professores de Educação Física não participarem das discussões de conselhos 

de classe e das reuniões de natureza pedagógica das escolas, tendo sua função compreendida, 

por muitos, como uma atividade recreacionista, corporal e prática (ILHA; KRUG, 2008). Por 

outro lado, Tardif (2013) afirma que um professor não deve ser compreendido somente como 

um executante da atividade docente, mas um indivíduo com ações reflexivas, criticando e 

problematizando sua pratica. 
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Ilha e Krug (2008) revelam que os professores de Educação Física são 

compreendidos, por muitos, como educadores à parte do processo de formação escolar, o que 

indica que não há uma consciência acerca da importância do papel desse profissional na 

formação integral dos alunos. Tal consciência, de acordo com os PCN da Educação Física, 

pode ser alcançada por meio de “uma Educação Física que articule as múltiplas dimensões do 

ser humano” (BRASIL, 1997, p.22).  

Nesse sentido, o documento citado revela que a Educação Física deve, 

necessariamente, estar integrada à proposta pedagógica da escola. Entretanto, não é essa a 

situação que se encontra nas escolas, sendo que a Educação Física é colocada em uma zona 

desagradável e desprivilegiada na escola, e questiona-se suas finalidades enquanto disciplina 

do currículo escolar (BETTI; ZULIANI, 2002). Isso vai ao encontro do exposto por Morrow e 

Torres (1997), que ponderam que a sociedade viabiliza os interesses de certos grupos em 

detrimento de outros, considerando-se que o prestigio da disciplina estaria associado a sua 

maior ou menor relação com as habilidades valorizadas pela elite cultural (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002). 

Diante disso, há uma transposição de conceitos normalmente relacionados aos 

alunos para os professores de Educação Física, considerados como excluídos do interior 

(BOURDIEU, 2005), ou excluídos de dentro (SPOSITO, 2011), tendo em vista as 

especificidades enfrentadas por esses professores no contexto escolar. Essa realidade, presente 

no sistema educativo, deve ser entendida como um produto histórico, ou seja, para 

compreendê-la deve-se considerar sua concepção histórica (DURKHEIM, 2007). Dessa 

forma, a realidade atual da maioria das escolas evidencia com ênfase nas habilidades 

cognitivas (PERRENOUD, 1995) em detrimento de outras formas de habilidades.  

Além desses fatores, o professor de Educação Física pode conviver com a 

indisciplina e falta de interesse de seus alunos em suas aulas. De acordo com Darido et al 

(1999, p.143) “a falta de disciplina dos alunos também é citada enquanto dificuldades do 

professor, ameaçando, na maioria das vezes, o papel do professor, que somente com as 

normas e regras da escola não consegue mais conter o aluno”. 

Diante de tal cenário - de desafios enfrentados pelo professor de Educação Física 

no âmbito escolar, de dificuldade de estabelecimento de diferenciação da disciplina e de 

outros conteúdos, de predominância de algumas disciplinas em detrimento de outras, de 

precariedade física e material da escola, de indisciplina dos alunos, de questionamentos das 

finalidades educativas da Educação Física Escolar -mudanças que englobem uma consciência 
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coletiva, ou seja, tendo a participação e conscientização de todos, se fazem necessárias 

(TEIXEIRA, 2016).  

Consideramos que, para se chegar ao universal, faz-se necessário observar o 

particular, não de maneira superficial, mas minuciosamente, e, por conseguinte, deve-se levar 

em consideração as particularidades dos processos, olhando de perto o que está acontecendo 

(LAHIRE, 2007). Contudo, essa realidade para a qual se busca modificações está vinculada a 

valores e normas culturais em que as transformações vão ocorrer lentamente (SOUZA; 

ALTMANN, 1999).   

Dessa maneira, é fundamental problematizar e refletir sobre esses apontamentos 

no meio acadêmico, para que se alcance meios efetivos para se enfrentar e minimizar as 

problemáticas que se fazem presentes especificamente na realidade do professor de Educação 

Física, partindo-se da premissa de que “a compreensão de um fenômeno por si mesma não 

produz mudanças é, no entanto, condição necessária para que estas ocorram” (SANTOS, 

2003, p. 47). 

 

1.2 A formação e atuação em Educação Física 

 
A formação de professores é a área de conhecimento, 

investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito 

da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos 

através dos quais os professores – em formação ou em 

exercício – se implicam individualmente ou em pesquisa, em 

experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 

melhoram os seus conhecimentos, competências, disposições, e 

que lhes permite intervir profissionalmente no 

desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o 

objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem (MARCELO-GARCÍA, 1999, p. 26). 
 

Esse conceito de formação de professores é, a nosso ver, relevante para subsidiar a 

reflexão sobre a temática acima intitulada. Nessa perspectiva, muito se tem discutido sobre a 

formação de professores, sendo inegável grande preocupação com uma melhor qualificação e 

com as condições de exercício profissional, mas isso não é algo recente (GATTI, 2016). No 

cerne dessas discussões, há, de acordo com Monteiro (2001), o processo de formação docente, 

que não ocorre somente na graduação, mas por meio da articulação dos variados saberes 

adquiridos no decorrer da trajetória profissional. A partir disso, destacaremos alguns aspectos 

relacionados à formação de professores, e, posteriormente, traremos alguns apontamentos 

específicos da atuação do docente de Educação Física. 
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Inicialmente, para uma melhor compreensão e contextualização, é significativo 

mencionar que, de acordo com Goi (2014) e com Monteiro (2001), a formação de professores 

consiste em um processo contínuo e permanente, com a formação inicial e continuada sendo 

entendidas de maneira interarticulada, na qual a inicial diz respeito ao período de 

aprendizagens nas instituições formadoras, e a continuada refere-se à aprendizagem no 

exercício da profissão.  

Não obstante, salienta-se que a formação não se estabelece com a acumulação de 

cursos, conhecimentos ou técnicas, mas com a reflexão crítica das práticas (NÓVOA, 1997). 

O autor considera que 

 

para a formação de professores, o desafio consiste em conceber a escola como um 

ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas. A 

formação deve ser encarada como um processo permanente, integrado no dia-a-dia 

dos professores e das escolas [...] (p.18). 

 

Nesse sentido, atualmente, tem-se usado o conceito de desenvolvimento 

profissional, em substituição aos termos formação inicial e formação contínua dos professores 

(MARCELO-GARCÍA, 2009). Essa nova nomenclatura se ajusta à compreensão do professor 

na qualidade de profissional do ensino. Dessa forma, há, hoje, uma espécie de consenso 

discursivo quanto a essa denominação, que se desenvolveu em função do desenvolvimento 

profissional dos professores, realizando a conexão entre a formação inicial, indução e 

formação em serviço em uma concepção de aprendizagem que ocorre no decorrer da vida 

(NÓVOA, 2008). 

Corroborando esse apontamento, Gonçalves (2007) afirma que, nesse processo de 

aprendizagem docente, o professor inicia o seu processo de desenvolvimento profissional, que 

contém as seguintes concepções: a do desenvolvimento pessoal – que admite que o 

desenvolvimento profissional é resultado do crescimento individual; a da profissionalização - 

que admite que o desenvolvimento é resultado da aquisição de competências  relativas  ao  

processo  de ensino-aprendizagem; e a concepção da socialização profissional – que envolve a 

a tentativa do professor se de adaptar à esfera profissional. 

Assim, no decurso de sua trajetória profissional, o professor irá transpor variadas 

etapas. A primeira se expressa no denominado desenvolvimento pedagógico, que é 

representado pelo refinamento da prática do professor por meio de atividades focadas no 

currículo e em competências para instrução e gestão de classe. Há momentos em que o 

professor busca realizações pessoais, em que se tem o conhecimento e compreensão de si 
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próprio, há, ainda, o desenvolvimento cognitivo do professor, que diz respeito ao 

aperfeiçoamento de estratégias e aquisição dos conhecimentos. Outra fase da busca do 

desenvolvimento pedagógico passa pela busca do desenvolvimento teórico, que se dá por 

meio da reflexão do professor sobre a sua prática. Finalmente, há o desenvolvimento 

profissional e da carreira, que acontece por meio das análises do professor e da sua prática em 

novas incumbências na função docente (HOWEY, 1985 apud MARCELO-GARCÍA, 1999). 

Logo, é relevante a percepção de que o professore tem um percurso vivenciado e 

construído de acordo com o contexto que ele está inserido, com o espaço em que vai se 

desenvolver conforme um conjunto de etapas ou fases com características próprias, com 

espaços e tempos distintos e com necessidades específicas de formação (GONÇALVES, 

2009). Em outras palavras, nas diferentes etapas do desenvolvimento profissional os 

professores vão demonstrar diferentes necessidades e pretensões (NÓVOA, 1997).   

Diante disso, compreende-se a relevância da prática para o desenvolvimento 

profissional docente e destaca-se que, normalmente, no início da carreira, ela está alicerçada 

nos conhecimentos adquiridos na formação inicial. Partindo-se do pressuposto de que o 

aprendizado da profissão baseado em seu exercício torna possível a construção do processo de 

aprender a ensinar, visto que ele depende da articulação entre os conhecimentos teóricos-

acadêmicos com o contexto escolar da docência (GUARNIERI, 2005). Guarnieri (2005) 

reforça, ainda, que uma parcela da aprendizagem docente só se inicia e acontece com a 

prática, sendo assim, no exercício da profissão é que se consolidará o processo de tornar-se 

professor. É importante ter em vista, também, que a formação inicial não vai ser sempre 

suficiente para esclarecer as diversas singularidades da profissão (LÜDKE; BOING, 2004). 

Sob essa perspectiva, no que concerne a pratica docente, o professor deve articular 

os conhecimentos teóricos e técnicos, obtidos no curso de formação inicial, com as vivências 

práticas do trabalho, isto é, há uma necessidade de articulação entre teoria e prática na prática 

docente (CANDAU, 2011). No que se refere a essa relação entre teoria e prática na formação 

do professor, Leite (2011, p.49) revela que deve  

 

conferir à prática a mesma importância da teoria no processo de formação docente. 

Diferentemente do que se observa hoje na maior parte dos cursos de licenciatura, 

teoria e prática não podem ser dicotomizadas: há que se atribuir um espaço à 

vivência de ambas, pelos alunos, para que possam construir os saberes necessários à 

ação docente. 

 

Todavia, cumpre aqui mencionar que, na maioria das vezes, os conhecimentos 

teóricos e técnicos adquiridos no curso de formação inicial não são suficientes para o 
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professor, sendo necessária uma formação pratica (TARDIF; RAYMOND, 2000). Isso nos 

remete ao exposto por Cardoso (2016b, p.167), que revela que esse “distanciamento pode ser 

reflexo de uma formação docente técnico-instrumental, que busca privilegiar o processo 

formativo do professor, mas que não dá conta, em seus currículos, da dimensão reflexiva 

sobre a prática pedagógica”. 

Nesse cenário, Pimenta e Ghedin (2005) evidenciam a presença de uma 

desarmonia entre a teoria e prática nos cursos de formação de professores, o que se reflete em 

uma dissonância entre as lógicas da formação e das práticas, tendo em vista que as práticas só 

se tornarão ferramentas para a formação quando, orientadas pela teoria, se transformem em 

objeto de pesquisa dos que as executam (FRANCO, 2008). Destaca-se que as práticas não 

devem se reduzir a um espaço isolado na formação, pelo contrário, devem permear todo o 

processo de formação do professor, sendo colocadas em articulação com os diferentes 

fundamentos e conteúdos (GATTI, 2014).  

Dessa forma, no contexto específico da formação em Educação Física, diferentes 

autores revelam uma dicotomia na relação entre teoria e pratica (MACHADO et al., 2010; 

GOMES-DA-SILVA; SANT’AGOSTINO; BETTI, 2005). De acordo com Machado et al. 

(2010), pode-se perceber uma dificuldade, por parte do professor de Educação Física, em 

conceber a relação teoria e prática de maneira diferente daquela vivenciada em sua formação 

inicial. Ainda segundo Machado et al. (2010) parece existir uma grande dificuldade desses 

profissionais em realizar, nas intervenções, uma mediação entre os elementos teóricos e os 

práticos.  

Outro aspecto que está relacionado à formação em Educação Física é a presença 

de uma dicotomia entre a formação em licenciatura e bacharelado no que se refere às 

atribuições e competências particulares de cada respectivo campo de atuação (PAIXÃO; 

CUSTÓDIO; BARROSO, 2014). Os referidos autores afirmam, citando Silva (2011), que, 

apesar de serem duas habilitações com diferentes campos de atuação, na maioria dos cursos 

de formação, suas matrizes curriculares são muito próximas, o que poderia implicar em um 

mesmo perfil profissional com um mesmo tipo de intervenção, e mesmas competências. 

Nesse sentido, Souza Neto et al. (2004, p.125) realça que  

 

a formação do professor tem uma especificidade própria que deve ser respeitada e 

não pode ser ignorada, assim como a formação para atuar em outras áreas da 

atividade física também possuem as suas particularidades. As discussões que estão 

em andamento apontam para a perspectiva da não superação da dicotomia 

bacharelado-licenciatura, bem como para a constituição do “campo” dos 
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profissionais de educação, formação de professores da educação básica, visando a 

sua própria identidade. 

 

Diante dessa problemática, um fato que chama atenção, é que, muitas vezes, ao se 

formar em licenciatura em Educação Física, os indivíduos não escolhem atuar na docência na 

Educação Básica (BARRETO, 2015). Faz-se presente assim, em conformidade com Paixão, 

Custódio e Barroso (2014), a atuação de professores licenciados em Educação Física em um 

campo de atuação extraescolar, as academias de ginástica, o que constitui uma situação 

preocupante, tendo em vista que o profissionais licenciados não têm formação específica para 

atuar em tal campo.  

Destaca-se, também, que as investigações relacionadas à formação e à profissão 

docente convergem para a importância da prática pedagógica do professor, já que ele é 

considerado como mobilizador de saberes profissionais (NUNES, 2001). Dessa forma, os 

saberes de que um professor dispõe devem ser compreendidos como uma realidade social 

materializada por intermédio de uma formação, de programas, de praticas em coletivo, de 

disciplinas, de um ensino institucionalizado, etc., mas, são, simultaneamente, os saberes dele 

próprio (TARDIF, 2012). Nesse sentido ressalta-se que 

 

[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 

realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que flutua no 

espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, 

com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares 

na escola, etc. (TARDIF, 2012, p. 11). 

 

Reconhecendo-se esse apontamento, de acordo com Nunes (2001), o professor, 

em seu percurso profissional, constrói e reconstrói seus conhecimentos de acordo com a sua 

necessidade de utilização, com as suas experiências, suas trajetórias formativas e 

profissionais. Nesse sentido, evidencia-se que o saber do professor não é formado apenas por 

um saber exclusivo, mas por múltiplos saberes, com distintas nuanças e de variadas origens 

(CUNHA, 2007).   

Dessa forma, o saber dos professores deve ser compreendido como um saber 

plural (TARDIF, 2012; CAMPOS, 2007). Ao refletir sobre esse assunto, Tardif e Gauthier 

(1996, p. 11) afirmam que “o saber docente é um saber composto de vários saberes oriundos 

de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais variados”. Além 

disso, os saberes dos professores devem ser compreendidos como temporais, ou seja, deve-se 
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partir do pressuposto de que ensinar presume aprender a ensinar, buscando-se o domínio 

progressivo dos saberes que vão ser fundamentais para a prática docente (TARDIF, 2012). 

O saber que um professor detém é “resultado de uma produção social, sujeito a 

revisões e reavaliações, que é fruto de uma interação entre os sujeitos, fruto de uma interação 

linguística que está inserida em um contexto, e que terá valor na medida em que se permite 

manter livre o processo de questionamento” (NUNES, 2001, p.34). Não obstante, ao 

descrever que existem diferentes práticas da profissão, Nunes (2001), citando Gauthier et al. 

(1998), afirma que há três tipos de realização da profissão: ofícios sem saberes; saberes sem 

ofício e ofícios feitos de saberes. 

 

A primeira categoria, ofícios sem saberes, abrangeria uma falta de sistematização de 

um saber próprio do docente envolvendo bom senso, intuição, experiência etc. Já os 

saberes sem ofício caracterizam-se pela formalização do ensino, reduzindo a sua 

complexidade e a reflexão que é presente na prática docente. Acabam-se tornando 

saberes que não condizem com a realidade. Esta categoria, de certa forma, não 

contribui para o fortalecimento da profissionalização docente. A terceira categoria 

apresenta um ofício feito de saberes, que abrangeria vários saberes que são 

mobilizados pelo professor e sua prática [...] (p.33). 

 

Nessa terceira concepção, de um ofício feito de saberes, é que os professores 

devem estar compreendidos, como indivíduos que detêm conhecimentos e que produzem 

saberes. Deve-se, assim, reconhecer e buscar a legitimação desses profissionais, do que fazem 

e sabem para proposição de programas de formação (ALMEIDA; BIAJONE, 2007). Sob esse 

enfoque, o professor já não pode ser visto somente como um executante da atividade docente, 

mas deve ser concebido como um indivíduo com ações reflexivas, que critica e problematiza 

sua própria pratica (TARDIF, 2013). Deste modo, a prática pedagógica do professor não se 

restringe a aplicação de teorias ou de técnicas de ensino, ao invés disso, as ações dos 

professores exigem criatividade, experiência, paciência, vivência e tempo (CAMPOS, 2007).  

Nessa perspectiva, Roldão (2007) afirma que, para o professor, não basta realizar 

a articulação dos variados saberes, ele deve interpretar a realidade mediando e transformando 

os diferentes saberes. Assim, ressalta-se que o docente, em suas práticas pedagógicas, deve 

empregar os diferentes saberes sob uma perspectiva crítica, em conformidade com o descrito 

por Graça (1999, p. 171), que relata que “ter uma base (ou bases) de conhecimentos para a 

formação profissional significa ter não só conhecimento, mas também uma compreensão 

crítica de como esse conhecimento deve ser adequadamente relacionado com a prática”. 

Diante desses apontamentos, delimita-se e denomina-se essa variedade de saberes 

docentes, distinguindo-os em diferentes tipos, de acordo com suas características. Pimenta 
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(2012) classifica esses saberes da seguinte forma: saberes da experiência, que constituem os 

saberes adquiridos na prática docente cotidiana; saberes pedagógicos, que são desenvolvidos 

na ação docente por meio do confronto dos saberes da educação e da pedagogia e das 

questões da prática; e os saberes do conhecimento, que não podem ser reduzidos à 

informação, mas devem partir dela para se desenvolverem e chegar a constituírem 

conhecimento. Pimenta (2012) reconhece que, para saber ensinar, os saberes de uma 

determinada área não bastam, são necessário, também, os saberes pedagógicos. Já no que 

tange aos saberes da experiência, Monteiro (2001, p.130) afirma que eles são “constituídos no 

exercício da prática cotidiana da profissão, fundados no trabalho e no conhecimento do meio”. 

Tardif (2012) subdivide os saberes em: saberes profissionais, que se referem aos 

saberes adquiridos nas instituições de formação de professores; saberes disciplinares, 

relacionados aos saberes dos variados campos de conhecimento e integrados sob a forma de 

disciplinas nas instituições universitárias; saberes curriculares, que se configuram sob o 

formato de programas escolares que os docentes devem aprender a ensinar; e, ainda, os 

saberes experienciais, que são os saberes adquiridos na pratica da profissão, que surgem e são 

ratificados pela experiência. “Os saberes da experiência surgem a partir da articulação, 

reorganização dos demais” (MONTEIRO, 2001, p.131), ou seja, os saberes experienciais 

provêm da inter-relação dos demais saberes adquiridos pelo individuo, produzindo, assim, 

novos saberes. Esses saberes “ocorrem a partir da interação e das relações travadas do 

professor com o cotidiano escolar. São pela prática validada por serem advindos da interação 

entre os conhecimentos pessoais, profissionais e a prática docente” (COSTA, 2012, p.71). 

Não obstante, Therrien (1993), em face da diversidade de saberes, distingue três 

dimensões de saberes docentes: o saber ensinado - os saberes curriculares relativos aos 

programas de ensino da instituição escolar provenientes do saber cientifico, apesar de 

frequentemente ser ministrado com traços do saber comum; e o saber ensinar - os saberes  da 

formação pedagógica e profissional juntamente com suas questões teóricas e ideológicas, que 

contém os saberes disciplinares estabelecidos pela instituição de formação e que se referem 

aos variados campos de conhecimentos. A partir de recortes, traduções e reformulações das 

duas primeiras, uma terceira dimensão se constitui, e é denominada como saber da 

experiência do professor/educador, e se refere ao saber característico da identidade do 

professor, edificado por meio de sua atividade social cotidiana como docente em suas relações 

com os outros indivíduos e com os outros saberes docentes. 

Tais perspectivas apresentadas em relação aos saberes docentes mostram que 

esses são mais do que saberes teóricos, são saberes enraizados e reinterpretados de acordo 
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com as necessidades do trabalho (TARDIF, 2013). Nesse sentido, a utilização dos diferentes 

saberes vai ocorrer em função das condições e situações ligadas a este trabalho (TARDIF, 

2012). Em face disso, é significativo descrever que 

 

de um professor é requerido muito mais do que simplesmente ter conhecimento de 

conteúdo. Requer-se a habilidade de transformá-lo. Para isso, não basta 

conhecimento sintático e substancial de uma disciplina, precisa-se de Conhecimento 

Pedagógico geral, que é o conhecimento de alunos e ensino, de currículo e contexto, 

de objetivos e propósitos, conhecimento de pedagogia (RIBAS, 2005, p. 45). 

 

Desse modo, o professor deverá ter uma base de saberes, os quais serão 

articulados e utilizados em sua prática docente de acordo com as situações e necessidades. 

Não basta ter conhecimento dos conteúdos da disciplina, é necessário também ser capaz de 

transformá-los e reinterpretá-los, adequando-os ao cenário escolar em que o professor estiver 

inserido. Em outras palavras, é “na relação específica com as situações particulares de ensino 

que os saberes da base da ação profissional ganhariam sentido e validade. Seriam, portanto, 

saberes intimamente relacionados à situação de trabalho à qual devem atender” (GARIGLIO; 

REIS, 2016, p.917). Assim, o professor conhece e produz conhecimento por meio de suas 

vivências, este beneficia e se beneficia dos conhecimentos culturais, sociais, humanos, 

históricos, entre outros (TOZETTO, 2011).   

 

1.3 O início de carreira 

 

Falar da carreira docente não é mais do que reconhecer que os 

professores, do ponto de vista do “aprender a ensinar”, passam 

por diferentes etapas, as quais representam exigências pessoais, 

profissionais, organizacionais, contextuais, psicológicas, etc., 

específicas e diferenciadas (MARCELO-GARCÍA, 1999, 

p.112). 

 

Os estudos sobre a carreira docente revelam que ela pode ser compreendida em 

diferentes fases, as quais o professor percorre ao longo de sua trajetória profissional 

(HUBERMAN, 2007; GONÇALVES, 2007).  

Na primeira fase do ciclo de vida profissional docente, denominada como início 

de carreira, os professores passam por um período intenso de aprendizagens em contextos 

geralmente desconhecidos pelos mesmos (MARCELO-GARCÍA, 1999). Essa fase, além de 

ser um momento de aprendizagem profissional, se caracteriza como um momento de 

transformações em condição individual, assim, os professores vão se moldando, e se 

transformando de acordo com as necessidades da vida e da profissão (BOLZAN; ISAIA, 
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2006). Nesta ótica, Coelho (2011, p.36) indica que “os acontecimentos que marcam os 

períodos iniciais da carreira docente adquirem importância fundamental nos processos de 

aprendizagem profissional”. 

O tempo de duração dessa fase varia conforme a concepção de alguns autores. De 

acordo com Huberman (2007), o início de carreira é compreendido entre o primeiro e terceiro 

ano de docência. Já Gonçalves (2007) entende que esse período abrange o primeiro e quarto 

ano de atuação dos professores. E ainda, apresentando uma proposta de intervalo de tempo 

um pouco maior, Mariano (2006), citando Veenman (1988), descreve que essa fase se estende 

entre o primeiro e o quinto ano de pratica docente. É importante ressaltar aqui que a divisão 

das fases não significa que os professores têm a necessidade de passar pelas mesmas fases nos 

mesmos momentos, uma vez que inúmeros fatores influenciam o desenvolvimento do 

professor (HUBERMAN, 2007). 

No início de carreira, o professor está imerso em uma realidade com seus 

primeiros momentos na efetiva condição de professor, constituindo-se em um período 

singular na trajetória docente que, dessa forma, se estabelece como um momento de 

construção de preceitos para ação, de crenças, ideais, e para o reconhecimento do que é ser 

professor (FERREIRA, 2006). Isso vai ao encontro do exposto por Coelho (2011, p.18), que 

relata que 

 

a fase inicial da docência implica em uma série de experiências que podem 

contribuir com a construção e reconstrução de práticas positivas diante da profissão. 

Neste momento de docência é o primeiro contato com o mundo concreto da escola, 

das práticas pedagógicas, assumindo o papel de professor, momentos importantes na 

trajetória profissional e do desenvolvimento da docência em que se (re) significa 

referenciais, crenças, valores e conhecimento docente. 

 

Além disso, o inicio de carreira docente se constitui como “uma fase crítica em 

relação às experiências anteriores e aos ajustes a serem feitos em função da realidade do 

trabalho e do confronto inicial com a dura e complexa realidade do exercício da profissão” 

(COELHO, 2011, p.36). Haja vista essa realidade, o cotidiano do trabalho docente poderá ser 

uma oportunidade para o professor experimentar e compreender a complexidade da prática 

docente, da escola e dos demais aspectos micro e macro que integram a educação (ILHA, 

2012). Nessa perspectiva, destaca-se que o início de carreira é entendido como um período 

inicial de confrontação do professor com a complexidade profissional (MARCELO-GARCÍA, 

1999).  
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Diante desse cenário, a condição de iniciante, de acordo com Perrenoud (2002) 

predispõe alguns aspectos ao sujeito, como a disponibilidade, uma busca de esclarecimentos, 

solicitações de ajuda e uma abertura para a reflexão. Nesta lógica, Mariano (2012) revela que 

o iniciante é obrigado a aprender sozinho, sem nenhum apoio ou política de amparo para 

inserção na prática e trabalho coletivo.  

Nessa situação, o professor iniciante se vê instigado a elaborar respostas imediatas 

diante das situações complexas enfrentadas, podendo, com base nessas situações, construir 

novos aprendizados (COELHO, 2011). Contudo, Cardoso (2016b, p.134), ressalta que os 

professores iniciantes “necessitam de um acolhimento institucional, de apoio pedagógico, 

estrutural e material e formação permanente para que possam se sentir mais seguros no 

desenvolvimento de sua atividade profissional como docentes”. Tendo em vista que 

 

não saber como vai ser sua inserção na escola, como será sua relação com os pares, 

pais e alunos, o choque com a realidade escolar, podem criar barreiras dificilmente 

superáveis ao trabalho do professor. Por isso, compreendemos a importância da 

aproximação da equipe pedagógica, diretiva e dos professores de outras disciplinas, 

aos professores iniciantes (QUADROS et al, 2015, p.20). 

 

Posto isso, em função da maneira de como transcorre a fase inicial da carreira, 

realça-se que o processo de aprendizagem dos professores iniciantes poderá ser marcado tanto 

por impasses, abandonos, dúvidas e solitude, assim como por ocasiões de descobertas e 

realizações (MARIANO, 2012). Desse modo, o início de carreira, segundo Duarte (2013) 

constitui a mais complexa da trajetória docente, pelo fato do professor encontrar, nesse 

período, diferentes desafios, sendo possível que ele perceba uma lacuna entre a formação 

inicial e a realidade defrontada das aulas na escola, colocando em xeque seus saberes. O 

apontamento de Tardif e Raymond (2000) também converge nessa direção: muitos 

professores julgam sua formação e revelam uma má preparação para atuação docente. 

Por esse ângulo, Freitas (2011) destaca que o distanciamento entre a formação 

inicial e a realidade escolar pode acarretar em um embaraçoso processo de inicio de carreira 

que leva, dentre outras coisas, a um choque com o cenário vivenciado, além de sentimentos de 

incerteza e insegurança.  

Essa situação pode levar ao que se denomina como choque de realidade, 

expressão que, segundo Marcelo-García (1999), se refere à situação que muitos professores 

vivenciam no início da carreira. Esse choque com a realidade pode ser desencadeado em 

função do processo de descoberta da profissão, no momento que o professor defronta-se com 

aspectos como as responsabilidades de sua função, na utilização dos conteúdos, na relação de 
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aprendizagem do aluno, e ainda, no que tange ao multifacetado contexto escolar (FREITAS, 

2011). Nessas circunstâncias, se fala frequentemente de um estágio de “sobrevivência” e de 

“descoberta” (HUBERMAN, 2007). Sobre esses dois conceitos, Huberman (2007) considera: 

 

[o] aspecto da “sobrevivência” traduz o que se chama vulgarmente o “choque do 

real”, a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o tatear 

constante, a preocupação consigo próprio, a distância entre os ideais e as realidades 

cotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, 

simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a 

oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades com 

alunos que criam problemas, com material didático inadequado etc. Em 

contrapartida, o aspecto da “descoberta” traduz o entusiasmo inicial, a 

experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade, 

por se sentir colega num determinado corpo profissional (p.39). 

 

Entretanto, Costa (2010) reitera que o aspecto de sobrevivência não ocorre, 

necessariamente, somente no início da carreira docente, considerando-se que um professor 

pode não enfrentar dificuldades, mas, também, pode acontecer a situação de, por exemplo, o 

professor mudar de escola e experimentar variados problemas de adequação.  

Segundo Huberman (2007), constantemente, essas duas questões, da 

sobrevivência e da descoberta, são vivenciadas simultaneamente, sendo que o segundo 

aspecto tem fundamental importância para sustentar o primeiro. De uma maneira ou de outra, 

é significativo compreender que, em conformidade com Papi e Martins (2010, p.43), 

 

os primeiros anos de exercício profissional são basilares para a configuração das 

ações profissionais futuras e para a própria permanência na profissão. Podem tornar-

se um período mais fácil ou mais difícil, dependendo das condições encontradas 

pelos professores no local de trabalho, das relações mais ou menos favoráveis que 

estabelecem com outros colegas, bem como da formação que vivenciam e do apoio 

que recebem nessa etapa [...]. 

 

Cabe aqui, ainda, trazer o exposto por Marcelo-García (1999), que relata que 

professores iniciantes enfrentam alguns impasses específicos da condição docente e citando 

Valli (1992) assinala alguns desses problemas. O primeiro se refere à imitação acrítica de 

condutas percebidas em outros professores, o segundo está relacionado ao isolamento em 

relação aos colegas de trabalho. O terceiro diz respeito à dificuldade de se empregar, na 

atuação, o conhecimento obtido na formação inicial, e, por último, descreve a compreensão 

técnica do professor em relação ao ensino. 

Apesar do professor iniciante se ver diante de acentuadas e expressivas 

dificuldades em função do que se vivencia nesse período, há, também, outras questões que 

podem ser definidas como positivas, e que exercem influencia incentivadora para se enfrentar 
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os desafios do início de carreira (ILHA, 2012). Nesse sentido, investigações têm revelado essa 

situação em que o início da docência é vivenciado como uma descoberta positiva, em que o 

professor iniciante se reconhece como parte do grupo profissional traduzindo seu entusiasmo 

inicial, sua experimentação e exaltação por se encontrar finalmente em uma condição de 

responsabilidade (GARIGLIO, 2015). Posto isso, é imprescindível mencionar que 

 

aspectos negativos, positivos, desafiadores, significativos permeiam a entrada na 

carreira docente. É inegável a importância desta fase para a construção do ser 

professor, por isso, a necessidade constante de teorizações e investigações que 

abarquem este tema instigante e repleto regularidades e especificidades (ILHA, 

2012, p.7). 

 

É com esse intuito que trouxemos tais reflexões referentes ao início de carreira, 

reconhecendo a relevância e as singularidades desse período da trajetória docente. Desse 

modo, após estes esclarecimentos em relação ao início de carreira docente, mostraremos 

alguns apontamentos de investigações relacionadas a docentes de Educação Física iniciantes, 

buscando, assim, um contato mais próximo e uma melhor compreensão desse período da 

trajetória docente.  

 

1.3.1 Alguns apontamentos das pesquisas sobre professores de Educação Física iniciantes 

 

Ao voltar olhares para a especificidade da Educação Física 

escolar, o trabalho do professor iniciante neste componente 

curricular envolve-se de peculiaridades fortemente ligadas a 

trajetória histórica da disciplina e das próprias características 

da mesma, que a diferem das demais disciplinas escolares 

(ILHA, 2012, p.13). 

 

Considerando-se as singularidades da Educação Física enquanto disciplina escolar 

da Educação Básica, e as particularidades o trabalho de ser professor em início de carreira, é 

importante salientar que os apontamentos que aqui serão descritos podem ser comuns a outras 

áreas e seus respectivos professores, contudo, os resultados de investigações que nesta ocasião 

serão apresentadas se referem, especificadamente, a estudos com professores de Educação 

Física iniciantes.   

Primeiramente, é significativo revelar o exposto por Coelho (2011), que descreve 

que realizar uma análise do início de carreira docente do professor de Educação Física 

acarreta pensar as demandas e desafios enfrentados pelo docente na sua prática cotidiana, 

tendo em vista que sua, marcada por indefinições no âmbito profissional que desafiam o 

professor, a todo momento, a construir e reconstruir sua prática pedagógica. 
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Nessa perspectiva, encontramos diferentes questões sendo apresentadas e 

discutidas em investigações com professores de Educação Física em início de carreira: falta 

de segurança e dificuldade no trato com os conteúdos; precariedade física e material para as 

aulas na escola; dificuldades com relação ao domínio corporal dos conteúdos da Educação 

Física a serem ensinados; indicações de lacunas na formação inicial, com um distanciamento 

teoria e prática; formação continuada como meio para suprir hiatos da formação; programas 

de apoio ao professor iniciante; falta de reconhecimento da Educação Física e seu professor 

na escola; falta de apoio e acolhimento ao professor na escola; relativização da autonomia do 

professor de Educação Física com relação aos demais professores; dificuldades de gestão de 

aula; prática pedagógica e modelos de aula adotados pelo professor anterior; receios quanto à 

recepção dos alunos; indisciplina e desinteresse dos alunos; turmas e horários mais difíceis 

deixadas ao encargo dos professores iniciantes; casos raros de professores iniciantes bem 

sucedidos.  

No que concerne ao aspecto da falta de segurança e dificuldades no trato com os 

conteúdos da Educação Física pelos seus professores iniciantes, Cardoso (2016b) indica que 

esses docentes têm a tendência de reproduzir o que aprenderam na formação inicial sem 

buscar compreender a realidade escolar, o que acaba por frustrar práticas pedagógicas. De 

acordo com o autor, outra estratégia adotada por esses professores é a reprodução acrítica de 

metodologias e estratégias de ensino de seus pares em sua prática pedagógica. Nessa 

condição, Costa (2013) observou dificuldades relacionadas ao ensino dos conteúdos da 

Educação Física pelo professor no momento da seleção e organização dos conteúdos a serem 

trabalhados para cada série.  

Não obstante, Gariglio (2015) revela que professores iniciantes têm dificuldade 

em conseguir organizar didaticamente o ensino da Educação Física escolar no currículo, 

sendo o ato de planejar um grande desafio para os mesmos. Segundo o autor, os professores 

relacionam essa situação ao fato de terem poucos referenciais nesse sentido, e, além disso, 

afirmam que, na Educação Física, não há uma clara definição dos conteúdos a se trabalhar por 

ano escolar. Nesse cenário, revela-se, também, um dilema, pois 

 

o que é visto por alguns como autonomia para o docente de Educação Física 

organizar e sistematizar a sua prática, por outros pode representar um problema, uma 

ausência de fundamentos básicos, de orientações prévias, até mesmo no sentido de 

valorização da área e do professor, pois a impressão que fica é que tudo pode, e 

então vale tudo (GARIGLIO, 2015, p. 10). 
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Outro aspecto identificado foi a precariedade física e material como um agente 

dificultador da prática pedagógica do professor de Educação Física iniciante, tendo em vista 

que, de acordo com Ilha (2012, p.13) “o espaço físico em que geralmente se realizam as aulas 

e a importância de materiais destinados ao trabalho do professor são exemplos destas 

características exclusivas da Educação Física”. Essa situação de insuficiência material e física 

foi revelada ainda por diferentes autores em estudos com professores iniciantes de Educação 

Física (VOLPATO; QUADROS; CARDOSO, 2015; PAIXÃO; BARROSO; CUSTÓDIO, 

2016; QUADROS et al 2015; CARDOSO, 2016b).  

Os aspectos de infraestrutura física e material constituem-se de maneira mais 

complexa para os professores iniciantes dessa área, considerando que vão necessitar 

relacionar seus saberes da formação inicial a uma nova situação em um período curto de 

tempo (CARDOSO, 2016b). Além disso, Quadros et al (2015), observaram que esses 

professores iniciantes sentem medos e duvidas em suas ações, contudo, essa situação tem a 

tendência de aumentar quando estes se deparam com situações precárias de infraestrutura e de 

materiais para sua prática docente. 

As dificuldades com relação ao domínio corporal dos conteúdos da Educação 

Física a serem ensinados pode se constituir como um obstáculo aos professores iniciantes. De 

acordo com Gariglio (2015), o domínio corporal como questão integrante do ensino escolar de 

Educação Física aparece como desencadeador de angústias, inseguranças e estresses entre os 

professores, porém, esta situação ao mesmo tempo em que limita o docente, também o 

desafia. De acordo com o autor, a ampliação do leque de conhecimentos de ordem corporal 

dos professores é muito importante para o processo de aprendizagem docente em Educação 

Física. Tal situação, segundo o referido autor, nos impulsiona a pensar outras formas de 

organização do currículo da formação inicial, que propicie experiências de aprendizagens na 

construção dos saberes pela experimentação corporal. 

Assim, a indicação de lacunas na formação inicial, o distanciamento entre teoria e 

prática, foi outra questão levantada. Costa (2013) descreve que os professores de Educação 

Física iniciantes, participantes de sua investigação, revelam limitações e lacunas na formação 

inicial diante das dificuldades encontradas em suas práticas docentes. Diferentes estudos com 

professores de Educação Física iniciantes revelam um hiato entre a teoria e pratica no curso 

de formação inicial (COELHO, 2011; CANCIGLIERI, 2016; CARDOSO, 2016b; PAIXÃO; 

BARROSO; CUSTODIO, 2016). De acordo com Coelho (2011), há uma complicada relação 

entre teoria e prática no início de carreira, na qual o professor, diante da insegurança em sua 

atuação, atribui essa situação à ausência de conhecimento prático na formação.  
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Nessa perspectiva, Paixão, Barroso e Custódio (2016, p.65) revelam “que os 

conhecimentos adquiridos durante o curso de licenciatura em Educação Física se mostraram 

insuficientes para a sua atuação plena, principalmente no que se diz respeito à relação entre 

conhecimentos específicos teóricos e práticos”. Uma possível saída é descrita por Canciglieri 

(2016), ao apontar que os professores de Educação Física iniciantes, participantes da sua 

pesquisa, propõem que os estágios começassem desde o início do curso de formação 

englobando os diferentes aspectos do trabalho docente. 

Em face desse cenário, outra questão trazida pelas pesquisas nessa temática se 

refere à busca de formação continuada como meio para se suprir os hiatos da formação inicial. 

Com a possibilidade de aprender e ensinar, simultaneamente, os professores atribuem 

significativa importância à formação continuada, realizada concomitantemente ao trabalho 

docente, por meio de cursos de especialização (COSTA, 2013). Costa (2013) observou a 

participação do professor de Educação Física iniciante em cursos promovidos pelo governo 

estadual e em outros cursos, buscados por iniciativa e com recursos próprios. Outras formas 

percebidas de formação continuada pelos docentes iniciantes foram a busca de referencias em 

livros, artigos e na internet, e, ainda em eventos na área (PAIXÃO; BARROSO; CUSTODIO, 

2016).  

Programas de apoio ao professor iniciante foram apontados pelas pesquisas com 

professores de Educação Física em início de carreira como meios para auxílio desses docentes 

em fase inicial da trajetória profissional. De acordo com Cardoso (2016b), tais programas 

podem fornecer suporte ao docente de maneira a minimizar o embate com a realidade da 

instituição escolar dos professores iniciantes. Em outros termos, esses programas objetivam 

auxiliar o professor iniciante nas demandas que ocasionam mudanças pessoais, conceituais e 

profissionais (FERREIRA; REALI, 2005). Dessa maneira, os autores reforçam que é 

fundamental considerar essa situação para que se reduzam os efeitos negativos que o 

professor iniciante desamparado pode sofrer.  

Nesse sentido, um ponto levantado em nossos estudos se refere à falta de 

reconhecimento da Educação Física e do seu professor na escola. Gariglio e Reis (2016) 

revelam que há uma ampla dificuldade dos atores escolares reconhecerem a Educação Física 

como um espaço de aprendizado sistematizado e com seus objetivos significativos para o 

desenvolvimento humano dos alunos. Nessa situação de não reconhecimento dos conteúdos 

da Educação Física, os professores iniciantes participantes do estudo de Gariglio (2015) 

enxergam o trabalho coletivo como uma das únicas formas de se estabelecer ligação com a 

escola e de serem realmente compreendidos como professores.  
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 Nesse âmbito, outro aspecto revelado nos estudos, paralela a situação supracitada, 

diz respeito à falta de apoio e acolhimento dos professores iniciantes na escola, “que acomete 

o iniciante a um isolamento profissional” (CARDOSO, 2016b, p.168). Quanto a isso, Ilha 

(2012) sinaliza que estes dificilmente contarão com alguma espécie de apoio, ressaltando que, 

geralmente, nem a escola nem os seus pares concedem auxilio a esse professor iniciante. 

Dessa forma, os professores de Educação Física iniciantes integrantes do estudo de Cardoso 

(2016b) expressam a necessidade de receberem apoio nessa fase de início da carreira, no 

sentido de tirar dúvidas, angustias, medos, socialização de experiências, assim como permitir 

o aumento do conhecimento em relação ao universo do trabalho docente.  

Outra questão trazida pelas investigações se refere à percepção de relativização 

dos professores de Educação Física em relação aos demais professores, ou, em outras 

palavras, respeita-se a autonomia dos demais professores, mas não a do professor de 

Educação Física. De acordo os resultados do estudo de Gariglio (2015), diferentemente dos 

docentes das demais disciplinas, os professores de Educação Física iniciantes alegam que se 

sentem expostos nas suas práticas docentes, em razão de não existirem paredes circundando 

suas aulas e atividades, o que poderiam impedir que as demais pessoas da escola 

visualizassem suas aulas.  

Dificuldades com relação à gestão e à condução das aulas apareceram como 

empecilhos à prática docente do professor de Educação Física em início de carreira. Claro Jr. 

e Filgueiras (2009) indicam que a gestão de aula é uma das dificuldades desses professores 

iniciantes. Os autores revelam que a complexidade da gestão das aulas de Educação Física na 

escola demanda que os professores iniciantes sejam flexíveis, tenham desprendimento, 

capacidade de observação e reflexão para experimentar variadas estratégias nos seus 

primeiros anos de trabalho docente.  

Denota-se nas pesquisas, também, que o modelo de aula e a prática pedagógica do 

professor anterior à chegada do professor iniciante de Educação Física à escola, sendo 

dificultoso para esse docente reverter o quadro já estabelecido. A esse respeito, Oliveira 

(2012b) anuncia que ainda se faz presente em muitas instituições escolares a prática do rolar 

a bola, que gera grande preocupação aos professores iniciantes que se deparam com essas 

turmas habituadas a práticas descontextualizadas e que não reconhecem a importância da 

Educação Física que tem suas especificidades e rigor cientifico em seus conteúdos. É 

importante esclarecer que essa prática do rolar a bola consiste em um padrão de aula em que 

raramente há a intervenção do professor com o intuito de construção de conhecimentos, ou 
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seja, os alunos ficam continuamente passando o tempo das/nas aulas de Educação Física 

(LIMA JUNIOR; CHAVES JUNIOR, 2011). 

Além disso, estudos revelam a situação dos professores de Educação Física 

iniciantes terem receios variados quanto à recepção e ao convívio com os alunos. De acordo 

com Costa (2012), os professores iniciantes sentem medo ao pensarem em como serão 

recebidos pelos alunos e como agir nas aulas, e, desse modo, esses docentes revelam uma 

grande preocupação no que se refere às maneiras de como interagir e conviver com os alunos. 

A referida autora ainda descreve que os professores iniciantes de Educação Física se mostram 

preocupados e repetidamente angustiados em função de problemas que eles não conseguiam 

solucionar, como situações em que aprecem conflitos interpessoais e inclusão de alunos 

especiais nas aulas. 

Nesse sentido, pesquisas apontam, ainda, que a indisciplina e o desinteresse dos 

alunos se constituem como mais um empecilho para os professores de Educação Física 

iniciantes. Costa (2013) descreve que o fato do professor de Educação Física, em sua 

investigação, assumir que seus dilemas são oriundos da inquietude que sente em relação à 

indisciplina dos alunos. Como meio a se enfrentar tal problemática, Cardoso (2016b) propõe 

que estratégias e metodologias de ensino ativas tornem-se parte das intervenções nas aulas, de 

forma que se oportunize o diálogo e a reflexão entre o professor, o aluno e o conhecimento. 

Dessa maneira, segundo a autora,  

 

para que estas mudanças não se tornassem uma barreira pedagógica, os iniciantes 

tiveram que superar a resistência e desinteresse dos alunos, através da insistência e 

perseverança em suas aulas, mostrando os sentidos e significados daquela nova 

proposta (CARDOSO, 2016b, p.170). 

 

Um aspecto que chama a atenção nesse panorama, descrito por Gariglio (2015), é 

o relato, por parte de professores iniciantes de Educação Física, de que há um sentimento mais 

positivo na experiência docente nos ciclos mais iniciais da Educação Básica, especificamente 

na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Segundo o autor, nesses 

níveis escolares há menores tensões e desgastes nas relações com os alunos devido à alta 

motivação dos alunos dessa faixa etária para o brincar e para o movimentar-se. Essa situação 

é diferente da apresentada anteriormente, o que nos leva a indagar sobre tais apontamentos. 

Os professores de Educação Física iniciantes, geralmente, também estarão diante 

do seguinte empecilho: a eles frequentemente são atribuídas as turmas que a escola considera 

mais difíceis, aquelas que professores efetivos mais antigos não escolheram e que “sobraram” 
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para o docente iniciante. Quanto a isso, Ilha (2012), citando Lima (2004), indica que uma 

situação frequente é a de que são atribuídas aos professores iniciantes as turmas 

compreendidas como “complicadas e/ou problemáticas”, ou, em outras palavras, “as turmas 

consideradas mais complexas, ou mais difíceis de trabalhar” (FREITAS, 2011, p.15). 

Por fim, outra questão trazida pelos estudos com professores de Educação Física 

em início da carreira, é a de que, apesar dos diferentes empecilhos e dilemas enfrentados 

nessa fase inicial da trajetória docente, estudos também revelam casos de docentes iniciantes 

bem sucedidos. De acordo com Costa (2013), apesar de não ser algo comum, tem se 

observado práticas bem sucedidas no início de carreira. Assim como Gariglio (2015), que 

revela que os professores de Educação Física iniciantes que participaram da sua pesquisa têm 

conseguido sucesso em seu trabalho docente. Para tal, esses professores utilizam da 

negociação com os alunos, e, além disso, buscam diálogo com a gestão da escola, com a 

supervisão pedagógica e com outros docentes. Essa situação nos remete ao exposto por Ilha 

(2012), que assinala que, apesar do professor iniciante se deparar com inúmeras dificuldades, 

é possível encontrar, também, outras questões positivas que o incentiva a enfrentar os desafios 

do início de carreira.  

Considerando-se tais apontamentos obtidos na análise, foi possível verificar 

diferentes aspectos que, de alguma maneira, exercem influencia na prática docente do 

professor de Educação Física iniciante. Portanto, consideramos que essa descrição foi 

significativa para melhor compreensão da temática aqui proposta.  
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2 O DIREITO À EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO PRISIONAL  

 
Não basta retirar a pessoa da sociedade de pertencimento e 

inseri-la em outra com a justificativa de que o isolamento e a 

privação de liberdade são pilares suficientes para devolvê-la 

com outra conduta, se não houver espaços na prisão que 

contemplem o diálogo e a reflexão crítica sobre a realidade 

(MENOTTI, 2013, p.23). 

 

A educação prisional está inserida em uma realidade na qual, de acordo com 

informações do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a população carcerária no 

país, em 2014, era de 622.202 pessoas, sendo a quarta maior população prisional do mundo 

em termos absolutos, revelando um aumento em nível preocupante no que se refere às taxas 

de encarceramento. Somado a isso, há o fato de que grande parcela desses sujeitos 

encarcerados possui baixa escolaridade: 70% da população carcerária brasileira não possui 

Ensino Fundamental completo (VIEIRA, 2013). Tendo em vista tais apontamentos, Vieira 

(2013) ainda reforça que  

 

é preciso conhecer os números que aludem ao sistema prisional brasileiro, ou seja, 

número e perfil dos encarcerados, visto que entendemos serem esses dados 

significativos para, além de justificar a importância dos estudos sobre a prisão e a 

educação prisional, atestarem a necessidade de esforços de todos nós, cidadãos 

brasileiros, a fim de transformarmos, sem utopias, a realidade de muitos sujeitos 

privados de liberdade (p.94). 

 

Diante desses apontamentos, é importante ressaltar que a educação prisional, por 

meio de suas ações, deve se constituir como uma dimensão importante para transformar a 

realidade dos indivíduos em situação de privação de liberdade. Destaca-se que essa 

modalidade de educação deu seus primeiros passos com intervenções realizadas já há algumas 

décadas que, em sua grande maioria, nasceram de experiências isoladas em alguns 

estabelecimentos penais, sendo realizadas por voluntários sensibilizados com a situação dos 

apenados (JULIÃO, 2016).  

Bessil (2015), citando Freire (1981), observa que é insuficiente a identificação do 

pesquisador com o objeto de estudo, se essa identificação não estiver associada ao ato de 

assumir de maneira solidária, e sem falsa generosidade, as lutas desse público, com a 

perspectiva de construir, de forma coletiva e individual, condições para se superar situações 

de opressão, de negação e de violação de direitos fundamentais dos seres humanos, nesse caso 

específico, a violação do direito à educação. 
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Dessa forma, primeiramente, realizaremos um movimento ao longo da história, de 

como o direito à educação foi construído e entendido, com os variados eventos e 

normatizações que influenciaram nas realidades, sustentando e garantindo à educação aos 

indivíduos em situação de privação de liberdade. Com esse proposito, percorremos uma 

trajetória histórica até chegar ao cenário atual da educação prisional. Posteriormente, serão 

trazidos à reflexão diferentes apontamentos do que as pesquisas dizem sobre professores na 

educação prisional. 

Ainda é relevante registrar aqui que a educação prisional no Brasil é balizada por 

diferentes normatizações, como a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) (Lei nº9394/96), a Lei de Execução Penal (LEP) (Lei 

7.210/84), e outras leis, decretos e resoluções. Entre as disciplinas curriculares da Educação 

Básica que são ofertadas nesse contexto há a Educação Física, com suas singularidades, 

características e demandas próprias.  

Dado o exposto, neste momento, dentre essas normatizações que regem a 

educação prisional, destacamos aqui a LEP para trazer uma questão relacionada à Educação 

Física. Essa lei, além de contemplar o direito à educação dos sujeitos em situação de privação 

de liberdade, ampara o direito à prática esportiva e à recreação, que são conteúdos da 

Educação Física, em seu artigo 83, descrevendo que “o estabelecimento penal, conforme a sua 

natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a [...] recreação 

e prática esportiva” (BRASIL, 1984, p.15).  

 

2.1 O direito à educação no cenário mundial e brasileiro 

 

O importante não é fundamentar os direitos do homem, mas 

protegê-los. Não preciso aduzir aqui que, para protegê-los, não 

basta proclamá-los (BOBBIO, 2004, p. 22). 

 

A discussão e a compreensão do direito à educação tem adquirido centralidade no 

debate contemporâneo tanto pela relação entre ensino e desenvolvimento econômico das 

sociedades, bem como representa uma dimensão importante na redução das desigualdades 

sociais, constituindo, por isso mesmo, um dos mais importantes direitos sociais.  Tendo em 

vista que se faz importante à compreensão de realidades que, no passado, representaram, e 

ainda representam passos significativos para um futuro melhor para todas as pessoas, 

compreendendo o direito à educação como uma dessas dimensões que não perderam e nem 

perderão sua atualidade (CURY, 2002). 
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É importante descrever aqui, primeiramente, o que se compreende como direitos 

sociais: eles se referem às necessidades humanas básicas, relacionadas principalmente com o 

direito a educação, saúde, habitação e alimentação (DUARTE, 2010). Nessa perspectiva, a 

construção da concepção de direitos remete, segundo Marshall (1967), ao século XVIII no 

contexto europeu, no qual os direitos sociais só surgem no século XX. O mesmo autor divide 

os direitos em três categorias: civis, que surgem no século XVIII; políticos, que surgem no 

século XIX, e os direitos sociais, que surgem somente no século posterior. O autor relata que 

demorou bastante tempo para que os direitos sociais se desenvolvessem, abarcavam um 

mínimo e não integravam o conceito de cidadania.  

Assim sendo, Marshall (1967) reitera que os direitos sociais 

 

quase que  desapareceram no século XVIII e principio do XIX. O ressurgimento 

destes começou com o desenvolvimento da educação primária publica, mas não foi 

senão no século XX que eles atingiram um plano de igualdade com os outros dois 

elementos da cidadania (p.75). 

 

Nesse sentido, um elemento importante ao progresso dos direitos sociais, segundo 

Marshall (1967), foi o desenvolvimento da educação primária pública, durante o século XIX, 

que estabeleceu o primeiro e decisivo passo em favor dos direitos sociais da cidadania no 

século XX.  Por sua vez, Cury (2014, p.18) relata que “não só lutaram pela escola primária 

gratuita e obrigatória como também pela sua extensão a níveis mais elevados”.   

Assim, partindo-se da premissa de que o caminho da cidadania passa 

necessariamente pela educação, Cury (2014) destaca que, no Brasil, desde muito tempo, 

houve tentativas de fazer com que as escolas formais dispusessem, ao lado da formação 

cognoscitiva, uma educação para a cidadania. Sob essa ótica, Marshall (1967) afirma que o 

direito à educação deve ser compreendido como “um direito social de cidadania genuíno 

porque o objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva” (p.73). 

Logo, é possível afirmar que a educação traz para o sujeito a sua cidadania, por meio do 

acesso ao ensino público e gratuito, bem como a sua participação nos diferentes contextos 

sociais, o que representaria, para a sociedade, uma maior democratização e também uma 

maior autonomia (SOBRAL, 2001). Por fim, Marshall (1967) ainda descreve que 

 

[...] a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, quando 

o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em mente, sem 

sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o 

desenvolvimento de cidadãos em formação (p.73). 
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Dessa maneira, diante de tais apontamentos, o autor indica o direito à educação 

como uma questão incontestável, e, assim, admite que a única ocasião em que o Estado deve 

assumir um papel coercitivo para atingir seu objetivo, é quando obriga o cidadão a ir à escola. 

Dessa forma, é possível perceber que Marshall (1967) coloca a educação como o mais 

importante dos direitos do ser humano, concedendo-a destaque em sua abordagem. 

De modo a afirmar a condição desse direito, diferentes declarações, tratados e 

pactos mundiais também colocaram a educação como um direito fundamental e indispensável 

a todo ser humano. Entre esses, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

foi aprovada no dia 10 de dezembro de 1948 e proclamada por meio da resolução 217 A III da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, que reconhece e explicita em seu artigo 26º, que “todo 

ser humano tem direito à educação”.  

Cabe citar, também, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, que foi colocado em prática por meio da aprovação da Resolução nº 2.200-A (XXI) 

da Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966. Além do Pacto, há 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento – Resolução nº 41/128 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986 -, a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, que foi apresentada em 1990 em uma Conferencia Mundial que ocorreu em Jomtien na 

Tailândia, a Declaração e Programa de Ação de Viena, promulgada na Conferência Mundial 

dos Direitos Humanos, em 25 de junho de 1993, e a Declaração de Pequim, que foi publicada 

no ano de 1995, descrevendo a necessidade de se assegurar a igualdade de acesso e a 

igualdade de tratamento na educação, sem distinção.  

Verifica-se que, ao longo da história, diferentes eventos e documentos oficiais 

expressaram e reafirmaram, mundialmente, o direito de todos os seres humanos à educação. 

Além deles, outros documentos, no âmbito do continente americano, ratificaram esses pactos 

e declarações já produzidos. É nessa direção que se inserem o Protocolo de San Salvador, 

publicado no ano de 1988, que é um adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, e que reafirmou os propósitos de consolidar neste continente, o respeito aos direitos 

essenciais do homem, confirmando que toda pessoa tem direito à educação.  

 No caso brasileiro, o direito à educação precisa ser analisado sob dois vieses:  da 

sua inscrição nos marcos legais do país, ou seja, da criação da legislação, e, também, da 

efetivação de tais leis. Isso se faz necessário porque no Brasil nem sempre a inscrição de 

determinada questão na lei levou à sua realização, concretização. A esse respeito, Oliveira e 

Adrião (2013, p.4), citando Oliveira (1995, 2007), Machado (2004) e Silveira (2006), relatam 

que 
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apesar de aperfeiçoados do ponto de vista jurídico, os mecanismos declaratórios e 

garantidores do Direito à Educação ainda encontram obstáculos práticos para sua 

efetivação, que acabam restringindo a abrangência da noção de cidadania.  

 

No que tange a efetivação do direito à educação no Brasil, é significativo descrever 

que, historicamente, a educação foi um privilégio das elites. Isso significa que boa parte da 

população esteve ao longo da história fora das escolas, porque a formação da base produtiva do 

país ocorreu por meio de mão de obra escrava. Esse modelo colonizador com matriz 

socioeconômica da educação de elite excluía da escolaridade o grande contingente da 

população, que eram os as pessoas escravizadas (FERREIRA JUNIOR, 2010).  

Nesse sentido, cumpre descrever como o direito à educação se constituiu no 

Brasil, sob o ponto de vista do marco legal. Em um primeiro momento, destaca-se que dois 

anos após a independência do Brasil, a Constituição Política do Império do Brasil de 1824 foi 

outorgada, trazendo, em seu artigo 179, inciso XXXII, que “a instrução primária, e gratuita a 

todos os cidadãos”. Entretanto, essa cidadania abrangia somente os nascidos livres, os libertos 

e os naturalizados, e, por conseguinte, à instrução primária era vedada aos escravos e índios 

(CURY, 2014). Nessa época, 40% dos habitantes não desfrutavam do acesso à educação, e 

assim, também não eram apontados como cidadãos. 

Em seguida, ocorrem diferentes eventos e seus desencadeamentos relacionados à 

educação, assim como a abolição da escravidão, que resultou na promulgação da Constituição 

no ano de 1891. Essa Constituição Republicana foi estabelecida com o objetivo de organizar 

um regime livre e democrático no Brasil. Todavia, cabe aqui realçar que, nessa constituição, 

não era descrito explicitamente o direito à educação, sendo somente relatado, indiretamente, 

no artigo 72, que “será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos” (BRASIL, 

1891). Por conseguinte, é notável que a Constituição de 1891 pouco agregou ao âmbito do 

direito a educação escolar, pois, por exemplo, não assinalou sua gratuidade (CURY, 2014). 

Assim, “uma Constituição pode expressar tanto avanços democráticos em relação a direitos, 

como consolidar um status quo vigente” (CURY, 2014, p.11). Dessa maneira, a área 

educacional continuou convivendo com um viés excludente, como aponta Ferreira Junior 

(2010), ao afirmar que os grupos escolares, sobretudo por serem urbanos, prosseguiam sendo 

instituições de ensino elitistas, pelo fato dos filhos dos ex-escravos e os brancos pobres serem 

excluídos do acesso à educação.  

Outros momentos significativos da educação nas Constituições, em conformidade 

com Cury (2014), se deram entre 1925 e 1926, quando foi proposto o reestabelecimento da 
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gratuidade e a instauração da obrigatoriedade do ensino primário em abrangência nacional. 

Assim, de acordo com o autor, a discussão relacionada a gratuidade e obrigatoriedade em face 

da precária condição de acesso e vagas, desencadeou na questão dos recursos para atender tais 

demandas. Posteriormente, a Constituição de 1934 trouxe grandes avanços nesse sentido, uma 

vez que estabeleceu a obrigatoriedade de destinação de percentuais de impostos à educação - 

percentuais diferentes para União, estados e municípios.  

Em 1937 há o golpe de Estado que outorgou uma Constituição em que o Estado 

passou a ter papel secundário na educação, incumbindo-se o papel principal à família e ao 

ensino privado, apesar de se declarar o ensino primário obrigatório e gratuito. Quanto a isso, 

Oliveira (2007, p.19), citando Brasil (1986), descreve que as 

 

[...] responsabilidades quanto à educação encontrava-se na parte relativa à família, 

mais especificadamente no Art 125, nos seguintes termos: ‘a educação integral da 

prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a 

esse deve, colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua 

execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação. 

 

Por sua vez, de acordo com Cury (2014), a Constituição de 1946 reestabeleceu os 

princípios da Constituição de 1934, e, assim, entre 1946 e 1961 se elaborou as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional sob a forma de lei. Desse modo, promulgou-se a Lei nº4.024/ 61, 

que confirmou a gratuidade, a obrigatoriedade, a vinculação de orçamentos e o Plano 

Nacional de Educação. No entanto, alguns anos depois, especificamente em 1964, se 

instaurou o regime militar no Brasil, com seus preceitos de coação da democracia, que 

desencadeou a Constituição de 1967. Haja vista tais apontamentos, é possível perceber que até 

esse período do ano de 1967 houve avanços e retrocessos no que se refere à efetivação do 

direito à educação no Brasil, variando de acordo com o regime adotado - autoritário  ou 

democrático. Contudo, Ferreira Junior (2010) afirma que a história educacional brasileira, 

desde o período colonial até o final do século XX, foi marcada pela exclusão e o elitismo, 

provocando, simultaneamente, tanto a exclusão das classes populares como a formação 

intelectual das elites.  

Porém, no final do século XX, essa realidade teve alterações mais significativas, 

por meio dos avanços da educação, em termos legais, com a promulgação da Constituição 

Brasileira de 1988, que foi considerada a Constituição Cidadã pelo deputado Ulysses 

Guimarães, que era o Presidente da Assembleia Constituinte naquele momento. Com suporte 

às mudanças ocasionadas pela nova Constituição, há de se sublinhar que  
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a declaração do Direito à Educação é particularmente detalhada na Constituição 

Federal (CF) da República Federativa do Brasil, de 1988, representando um salto de 

qualidade com relação à legislação anterior, com maior precisão da redação e 

detalhamento, introduzindo-se, até mesmo, os instrumentos jurídicos para a sua 

garantia (OLIVEIRA, 1999, p.61). 

 

Em sintonia com essa perspectiva, um primeiro avanço, em termos legais, que 

merece ser destacado na Constituição Brasileira de 1988, foi a explicitação, em seu artigo 6º, 

da educação como o primeiro dos direitos sociais nela dispostos. Além disso, o texto 

constitucional de 1988, em seu artigo 205, define as competências relativas à educação, 

explicitando a precedência do Estado em relação à família, na oferta desse direito do cidadão.   

Outro aspecto relevante em relação aos avanços da Constituição de 1988, no que 

concerne ao direito à educação, está relacionado ao estabelecimento de princípios para o 

ensino. Assim, em seu artigo 206, especificamente em seus incisos I e IV, é exposto, 

respectivamente, que se deve ter igualdade de condições para acesso e permanência na escola, 

além da gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais. Assim, o artigo 208, 

descreve que o dever do Estado com a educação só será efetivado por meio da garantia de 

alguns quesitos, que dentre eles, destaca-se o inciso I, que afirma que o Estado deve garantir o 

“ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria”. Pode-se, desse modo, observar que nesse momento da história, além da 

igualdade de condições e gratuidade do ensino, o direito à educação ampliava-se aos que não 

a realizassem na idade correta. 

Convém reforçar o artigo 208 da mesma Constituição, que, em seus parágrafos 1º 

e 2º, descrevem que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo” e 

“o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente”. Diante disso, constata-se uma maior 

responsabilidade sendo imputada ao Estado em garantir o direito à educação gratuita, além de 

maiores condições para as pessoas requererem seus direitos. A esse respeito, Duarte (2004) 

afirma que o direito público subjetivo caracteriza-se como um instrumento jurídico de 

controle da atuação do poder estatal, uma vez que possibilita ao seu titular constranger 

judicialmente o Estado a realizar o que deve. Isso vai ao encontro do exposto por Cury 

(2007), que discorre que, para os anos obrigatórios, não há distinção de idade, todo jovem, 

adulto ou idoso tem esse direito e pode reivindica-lo das autoridades competentes em 

qualquer momento. 
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Nesses termos, por meio da observação da Constituição Brasileira de 1988, pode-

se perceber que foi declarado e garantido, em termos legais, o direito à educação para todas as 

pessoas, sem distinção. Contudo, Cury (2002) afirma, sem ter o intuito de reduzir a 

importância da declaração de direitos, ao invés disso, que o direito é ainda mais significativo 

quando é declarado e garantido pelo Estado. Nessa ótica, o referido autor prossegue 

descrevendo que 

 

a declaração e a garantia de um direito tornam-se imprescindíveis no caso de países, 

como o Brasil, com forte tradição elitista e que tradicionalmente reservam apenas às 

camadas privilegiadas o acesso a este bem social. Por isso, declarar e assegurar é 

mais do que uma proclamação solene. Declarar é retirar do esquecimento e 

proclamar aos que não sabem, ou esqueceram que eles continuam a ser portadores 

de um direito importante. Disso resulta a necessária cobrança deste direito quando 

ele não é respeitado (p.259). 

 

Dessa forma, as diferentes orientações e avanços promovidos pela Constituição e 

seus desdobramentos culminaram no estabelecimento da LDBEN (Lei Nº9.394/96), que é 

considerada um marco regulatório da educação brasileira, estruturando o funcionamento, 

traçando objetivos e orientando a educação no Brasil. A LDBEN foi concebida em 

atendimento a prescrições constitucionais e originou-se de um duradouro processo, iniciado 

em 1988 com a Constituição da Republica Federativa do Brasil, ficando por oito anos em 

tramitação no Congresso Nacional e obtendo, finalmente, em 20 de dezembro de 1996, o 

número 9394 e sendo sancionada e promulgada (CURY, 1997 apud REBOUÇAS, 2014). Em 

síntese, essa lei veio a reforçar e respaldar juridicamente a educação, reafirmando o direito de 

todos à educação, garantido pela Constituição de 1988.  

Dado o exposto, relata-se que a Constituição de 1988, que foi reforçada pela 

LDBEN em 1996, trouxe à tona outra questão além da garantia do acesso ao direito à 

educação: a necessidade da garantia de um padrão de qualidade na efetivação desse direito. 

Essa garantia de um padrão de qualidade é expressa no artigo 206 da Constituição 

supracitada, em seu inciso VII, e, por sua vez, a LDBEN ratifica esta condição em seu artigo 

3º no inciso IX. Isso nos remete ao exposto por Oliveira e Araújo (2005), que descrevem que 

 

[...] parece que o grande desafio do atual momento histórico, no que diz respeito ao 

direito à educação, é fazer com que ele seja, além de garantido e efetivado por meio 

de medidas de universalização do acesso e da permanência, uma experiência 

enriquecedora do ponto de vista humano, político e social, e que consubstancie, de 

fato, um projeto de emancipação e inserção social. Portanto, que o direito à 

educação tenha como pressuposto um ensino básico de qualidade para todos e que 

não (re)produza mecanismos de diferenciação e de exclusão social. (p.16-17) 
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Dessa forma, em conformidade com tais autores, passou-se a se discutir as 

possibilidades de determinação de padrões de qualidade como medida imprescindível e 

urgente para a garantia do direito à educação. Destacam, também, que sob uma perspectiva 

histórica da educação brasileira, três dimensões diferentes de qualidade foram construídas e 

circulam de maneira simbólica e concretamente na sociedade.  

Em um primeiro momento, há a dimensão da busca pelo aumento do acesso à 

escola, incorporando-se as populações que não tinham acesso à educação. Posteriormente, foi 

percebido que isso não era suficiente, e os obstáculos de democratização da educação foram 

se convertendo para a permanência com sucesso na escola. Por fim, após políticas de 

aprovação automática e progressão continuada na educação brasileira, que desencadearam em 

diferentes dificuldades, surgiu um terceiro indicador, a dimensão de qualidade, que é 

sinalizada pela capacidade cognitiva dos alunos, aferida por testes padronizados. Contudo, as 

diferentes providências tomadas atingiram, somente, de forma parcial, as iniquidades da 

educação brasileira, permitindo que o direito à educação se configure de maneira precária e 

pouco efetiva (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005).  

De tal maneira, outra dimensão contemporânea do direito à educação que pode ser 

pensada é a do contexto das populações em situação de privação de liberdade, que se dá por 

meio da educação prisional. Diante disso, alguns textos legais buscam consolidar essa 

dimensão. 

 

2.2 A educação prisional como dimensão contemporânea ao direito à educação 

 
É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo 

legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que 

repará-lo [...] (BECCARIA, 1997, p. 27). 

 

Discutir o direito à educação no Brasil significa, conforme fizeram Oliveira e 

Araújo (2005), examinar as diversas dimensões que o envolveram historicamente. Assim, 

para além do acesso, os autores cuidaram de analisar a permanência e a qualidade da 

educação. O que se propõe, aqui, é seguir, portanto, o caminho analítico desenvolvido por 

Oliveira e Araújo (2005), integrando as dimensões já discutidas por eles à educação prisional. 

Nessa perspectiva, busca-se compreender a oferta dessa modalidade educacional à luz da 

categoria analítica que é o direito à educação. Para tanto, entende-se que essa discussão deve 

estar alicerçada no capítulo relativo à educação da Constituição Federal de 1988, que 

compreende os capítulos 205 a 214, dando ênfase ao artigo 205 que reconhece que a educação 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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é um direito de todos e dever do Estado, garantindo o direito constitucional de todas as 

pessoas à educação, visando seu pleno desenvolvimento. Para além da Constituição, outros 

marcos legais iluminarão o debate em torno da temática. 

Assim, aponta-se aqui, primeiramente, a LEP (BRASIL, 1984), que consiste em 

uma diretriz muito importante no que diz respeito ao direito à educação prisional. Em seu 

artigo 18, é disposta a obrigatoriedade do ensino de 1º grau - Ensino Fundamental. “Art. 18. O 

ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade 

Federativa” (BRASIL, 1984, p.4). É relevante relatar que a LEP, à luz dos preceitos 

constitucionais, descreve que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, lei ou sentença. Em seu artigo 3º, é descrito que “ao condenado e ao internado 

serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei” (BRASIL, 1984, 

p.1). 

Posteriormente, no ano de 2009 o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciaria (CNPCP), por meio da Resolução nº 3, aprovou e instituiu as diretrizes para a 

oferta de educação em estabelecimentos penais. Já no cenário da normatização educacional, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação Básica (CEB), por meio da 

Resolução nº 2 de 2010, também legitimaram essas diretrizes, cujas orientações foram 

baseadas em diferentes documentos, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Execução 

Penal de 1984 e os tratados internacionais firmados pelo Brasil, buscando atender as 

especificidades do País. Conforme descrito na Resolução nº 2 de 2010 do CNE/CEB: 

 

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 7.210/84, bem 

como na Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, que fixou as Regras Mínimas para o Tratamento 

do Preso no Brasil; Considerando o que foi aprovado pelas Conferências 

Internacionais de Educação de Adultos (V e VI CONFINTEA) quanto à 

“preocupação de estimular oportunidades de aprendizagem a todos, em particular, os 

marginalizados e excluídos”, por meio do Plano de Ação para o Futuro, que garante 

o reconhecimento do direito à aprendizagem de todas as pessoas encarceradas, 

proporcionando-lhes informações e acesso aos diferentes níveis de ensino e 

formação; (BRASIL, 2010, p.1). 

 

Em seguida, no ano de 2014, após quatro anos de negociações, debates, 

conferências regionais e estaduais, e um consenso possível de jogo político, é decretada e 

sancionada a lei federal nº 13.005, aprovando o atual Plano Nacional de Educação (PNE) e 

conferindo outras providencias. Nessa perspectiva, no texto do PNE, na meta 9.8, é descrito 

que deve 
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assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental 

e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, 

assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e 

implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração (BRASIL, 2014, 

p.69). 

  

Já a meta 10.10 desse Plano traz a educação prisional, introduzindo-a à meta de 

“orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais 

[...]” (BRASIL, 2014a). 

Por fim, a Lei nº 13.163 do ano de 2015 (BRASIL, 2015), que realizou a alteração 

da Lei nº 7.210 do ano de 1984 (Lei de Execução Penal), fortalece a discussão em torno do 

direito à educação aos sujeitos privados de liberdade, na medida que dispõe sobre a 

necessidade de tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio serem oferecidos aos 

sujeitos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, aumentando, 

assim, os anos e níveis de educação ofertados.  

Diante desse percurso histórico de normatizações que buscam amparar e garantir o 

direito à educação a todos, é importante reconhecer, conforme Cury (2014), que apesar de 

muitos avanços alcançados, principalmente no que se refere ao acesso à escola, há ainda 

muito que se fazer no que tange ao desafio do aspecto de qualidade.  

Nesse sentido, por mais que tenha havido avanços no marco legal, no que diz 

respeito à educação prisional, cabe perguntar se as alterações legislativas foram suficientes, 

conforme fizeram Haddad e Ximenes (2014) referindo-se à EJA. Os autores revelam que nem 

mesmo as recentes alterações legislativas foram suficientes para reverter o processo de 

depreciação da educação de pessoas jovens e adultas no contexto das políticas públicas, nem 

foram capazes de resgatar, na prática, o direito à Educação Básica dessa população. Esses 

apontamentos vão ao encontro do exposto por Marshall (1967, p.96), que aponta “que a 

legislação, ao invés de ser o fator decisivo que faça com que a política entre em efeito 

imediato, adquire, cada vez mais, o caráter de uma declaração de política que, segundo se 

espera, entrará em vigor algum dia”. Por outro lado, Souza (2013) compreende que 

 

os avanços legais refletem as preocupações que temos acompanhado no Brasil, na 

última década, com o reconhecimento do direito à educação de pessoas jovens e 

adultas em situação de aprisionamento, por parte da sociedade civil, dos 

movimentos organizados em prol dos direitos humanos, de educadores, do sistema 

judiciário, de governos, de pesquisadores/as, etc. (p.172). 
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Não obstante, é importante enfatizar que somente criar as leis buscando a garantia 

do direito à educação, nesse caso a educação prisional, não é o suficiente. Ademais, é 

imprescindível a execução de políticas públicas, assegurando recursos financeiros, programas 

de formação de professores eficazes, levando em consideração a complexidade do ambiente 

prisional (HILLESHEIM, 2016). Nesses termos, reconhece-se que todas as possibilidades 

adotadas ficaram em grande parte restritas às formalidades da lei, sendo assim, o passo 

seguinte para efetivar esse direito é através de políticas publicas de qualidade que atendam 

essa grande demanda potencial (HADDAD; XIMENES, 2014). 

 Assim, considerando-se a política para se garantir o direito à educação aos 

sujeitos em situação de privação de liberdade, torna-se relevante refletir sobre como ocorre o 

fornecimento de recursos à educação prisional por parte do Estado.  A Constituição Federal de 

1988, em seus artigos 212 e 213, trazem as diretrizes de financiamento da educação para 

manutenção e desenvolvimento do ensino. Posto isso, há o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), vigente até o ano de 2020. De acordo com Saviani (2007), o Fundeb consiste em 

um fundo de caráter contábil que estabelece as quantias de recursos que a União, os estados e 

os municípios devem destinar à Educação Básica, instituindo os moldes de sua distribuição 

para os diferentes níveis e modalidades de ensino. Contudo, “de um direito reconhecido, é 

preciso que ele seja garantido e, para isso, a primeira garantia é que ele esteja inscrito no 

coração das escolas, cercado de todas as condições. Uma dessas condições é o financiamento” 

(CURY, 2014, p.53). 

Diante disso, tendo em vista que a educação prisional tem sido ofertada via 

modalidade de EJA, e nesse caso, o valor de ponderação é menor. Quanto a isso, Haddad e 

Ximenes (2014) apontam que a EJA foi sim incorporada à estrutura de financiamento, mas 

com uma condição rebaixada quando comparada às demais modalidades de ensino, conforme 

descrito no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Quadro 1. Ponderações aplicáveis nas etapas, modalidades e tipos de ensino da Educação Básica. 

Nível de ensino Fator de ponderação em 2016 

Creche pública em tempo integral 1,30 

Creche pública em tempo parcial 1,00 

Creche conveniada em tempo integral 1,10 

Creche conveniada em tempo parcial 0,80 

Pré-Escola em tempo integral 1,30 

Pré-Escola em tempo parcial 1,00 

Anos iniciais do Ensino Fundamental urbano 1,00 

Anos iniciais do Ensino Fundamental no campo 1,15 

Anos finais do Ensino Fundamental urbano 1,10 

Anos finais do Ensino Fundamental no campo 1,20 

Ensino Fundamental em tempo integral 1,30 

Ensino Médio urbano 1,25 

Ensino Médio no campo  1,30: 

Ensino médio em tempo integral 1,30 

Ensino médio integrado à educação profissional 1,30 

Educação especial 1,20 

Educação indígena e quilombola 1,20 

Educação de jovens e adultos  0,80 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Brasil (2016). 

 

Assim, é possível perceber que o fornecimento de recursos financeiros ocorre de 

maneira desigual nas diferentes modalidades de ensino, por meio da utilização fatores de 

ponderação, que, no caso da EJA é o menor valor - ponderação de 0,80 - ou seja, o aluno da 

EJA recebe como investimento do Estado 80% do valor repassado por aluno dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Se comparando aos anos finais do Ensino Fundamental ou ao Ensino 

Médio essa porcentagem reduz ainda mais. Com relação a esses recursos financeiros, “um 

bom começo seria assegurar que o fator de ponderação da EJA no FUNDEB fosse equiparado 

às demais modalidades da Educação Básica” (DI PIERRO, 2010, p.954). Portanto, para a 

garantia do direito a educação a esses indivíduos faz-se necessário  

 

uma política de educação de jovens e adultos (EJA), concretizada na garantia de 

formação integral, da alfabetização e das demais etapas de escolarização, ao longo 

da vida, inclusive àqueles em situação de privação de liberdade. Essa política – 

pautada pela inclusão e qualidade social – prevê um processo de gestão e 

financiamento que assegure isonomia de condições da EJA em relação às demais 

etapas e modalidades da Educação Básica, (BRASIL, 2013b). 

 

Nesse cenário, embora haja diversas dimensões sendo discutidas e apontadas pela 

literatura, outras caminhando para isso, há, ainda, muito a se discutir no que se refere ao 

direito à educação para grupos que parecem estar à margem da sociedade e fora do contexto 

da educação ofertada em espaços escolares comuns, como é o caso dos sujeitos em situação 

de privação de liberdade que acessam a educação em unidades prisionais.   
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Em virtude disso, é significativo lembrar que, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a educação é um direito público subjetivo, e, assim, 

ninguém pode tolher desse direito. Nesse sentido, Cury (2008) aponta que, em função de um 

movimento de mobilização e de uma nova concepção, a legislação incorporou o direito à 

diferença. Assim o autor chama a atenção para a seguinte questão: o reconhecimento das 

diferenças só é possível com o reconhecimento da igualdade. Expõe ainda, que a igualdade só 

será alcançada à medida que se têm políticas educacionais reais de igualdade, que façam valer 

a educação como o primeiro dos direitos sociais declarados na Constituição Federal. Dado o 

exposto, Cury (2002, p.256) ressalta que  

 

o pensamento e a política que caminham no sentido de uma sociedade mais justa não 

pode abrir mão do princípio da igualdade, a cuja “visibilidade” só se tem acesso por 

uma reflexão teórica. A não aceitação da igualdade básica entre todos os seres 

humanos e o direito a um acesso qualificado aos bens sociais e políticos conduzem a 

uma consagração “caolha” ou muito perigosa do direito à diferença. 

 

Assim, grupos que antes não eram reconhecidos como sujeitos de direitos, passam 

a ser considerados sob esta perspectiva. Quanto a isso, Cury (2014) realça que a igualdade vai 

se mesclar com a equidade, admitindo, dessa forma, a concretização legal, a abertura e a 

consideração de determinados grupos sociais, como as pessoas deficientes, os jovens e os 

adultos que não tiveram oportunidade de se escolarizar na idade considerada regular, os 

descendentes de escravos e os povos indígenas. Apoiando-se nisso, podemos incluir nessa 

perspectiva os sujeitos em privação de liberdade, que, em face dos diferentes apontamentos 

aqui feitos, devem ser vistos como sujeitos que também têm o direito à educação. Contudo, 

Almeida (2014, p. 102) sinaliza que 

 

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. 
 

Desse modo, parece que a oferta de educação para sujeitos em privação de 

liberdade tem se efetivado como um direito de segunda categoria, conforme demonstrado por 

Onofre (2013), que aponta que o cotidiano da educação prisional revela um hiato entre o 

discurso oficial e a realidade. Além disso, as deficientes infraestruturas dos estabelecimentos 

penais restringem o acesso ao direito à educação e a universalização da educação nesse 
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contexto, no qual evidencia-se que, geralmente, as práticas são realizadas em locais 

adaptados, ou de uso compartilhado com os demais serviços (MIRANDA, 2016). 

A esse respeito, Silva e Moreira (2011), recorrendo aos dados do Ministério da 

Justiça, relatam que, das mais de 1.800 unidades prisionais presentes no Brasil, nenhuma 

delas foi arquitetada, em sua origem, como espaço de estabelecimento educacional, ou seja, 

como uma escola para atendimento aos sujeitos privados de liberdade, sendo que, na 

realidade, são compostas por salas de aulas adaptadas ou as aulas são realizadas em espaços 

improvisados.  

Não obstante, no que se refere aos materiais para as aulas na escola prisional, 

fundamentais para se garantir a educação de qualidade dos sujeitos que lá se encontram, 

Almeida (2014) aponta diferentes limitações quanto ao uso de determinados materiais, que 

vão impactar diretamente no cotidiano, dificultando e/ou impossibilitando a efetivação do 

planejamento pedagógico proposto. Outro ponto a se destacar é que, nesse cotidiano da escola 

prisional, as atividades realizadas são carregadas pelo imprevisível, dessa forma, mesmo que 

o professor planeje as ações não é certo que ele consiga executá-las como planejado (VIEIRA, 

2013).  

Somado a isso, há os obstáculos relacionados à dinâmica dos estabelecimentos 

penais. Onofre (2009) e Bessil (2015) revelam empecilhos quanto à atitude dos funcionários 

dos estabelecimentos prisionais, os quais não compreendem, não aceitam e não apoiam a 

educação escolar nos locais. Os autores afirmam ainda, que muitos desses funcionários 

consideram que os sujeitos em situação de privação de liberdade não merecem e não têm o 

direito à educação, alegando, também, que os indivíduos privados de liberdade não levam a 

sério os estudos e que utilizam a escola com outros fins além daqueles educacionais. Por esse 

ângulo, semelhantemente, Oliveira (2012a) revela que existem especificidades de gestão em 

cada estabelecimento prisional, com suas relações internas, seu cotidiano, aumento do 

controle ou disciplinamento, e, ainda, há a desconsideração da educação como um direito dos 

sujeitos em privados de liberdade. 

Outros estudos mostram uma atual realidade que indica que somente 10% dos 

sujeitos em situação de privação de liberdade encontram-se estudando (SILVA, 2010; 

SANTOS, 2015; MIRANDA, 2016). Esse fato remete a uma problemática, considerando que 

grande parte desses sujeitos dispõe de baixa escolaridade, uma vez que 70 % da população 

carcerária brasileira não possui Ensino Fundamental completo (VIEIRA, 2013). Nesse 

cenário, Santos (2015) afirma que o direito a educação dos sujeitos em situação de privação 
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de liberdade no Brasil ainda está longe de ser garantido em sua totalidade, como é definido na 

legislação vigente.  

Dessa maneira, é inegável a presença de variados referenciais normativos que 

buscam assegurar a oferta e a efetivação do direito à educação prisional, contudo, ainda 

convive-se com diferentes impasses para a efetivação desse direito, nesse caso, dos sujeitos 

em situação de privação de liberdade. Nessa ótica, a discussão aqui proposta será ilustrada por 

meio de alguns dados obtidos na pesquisa ainda em andamento. É importante frisar que se 

trata de dados inicias, não se desejando fazer qualquer afirmação mais categórica, ou mesmo 

generalizações de qualquer natureza, trazendo assim apenas indicações para a discussão 

proposta. 

 

2.3 O que dizem as pesquisas sobre professores na educação prisional 

 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 2002, 

p. 14). 

 

Buscando encontrar trabalhos realizados nesta década que nos permitissem um 

contato próximo e a compreensão da temática de professores na educação prisional e para 

verificarmos a relevância da investigação aqui proposta, efetuamos um levantamento dos 

trabalhos apresentados nas reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd) nos grupos de trabalho  GT 06 - Educação popular; no GT 08 - Formação 

de professores e o GT18 - Educação de pessoas jovens e adultas, no período entre 2010 e 

2016. É importante ressaltar que esses grupos foram os escolhidos levando-se em 

consideração as informações de seus históricos e temática de trabalhos publicados, que, 

possivelmente poderiam ter pesquisas que foram desenvolvidas na temática aqui proposta. 

Também foi consultado o banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com trabalhos produzidos no 

mesmo período supracitado, em programas de pós-graduação das distintas instituições 

brasileiras de Ensino Superior. Além desses, foi realizado um mapeamento de trabalhos que 

se abordavam a temática desta pesquisa publicados em 10 periódicos específicos em educação 

com classificação Qualis A1: Cadernos de Pesquisa; Revista Brasileira de Educação, 

Educação e Sociedade; Educação e Realidade; Educação e Pesquisa; Cadernos do Cedes; 

Educação em Revista; Educação; Educar em Revista; Pro-Posições. O critério utilizado para a 

seleção dos trabalhos nesses bancos de dados foi o de enquadrarmos esta investigação no 
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contexto das pesquisas desenvolvidas com professores que atuam em escolas prisionais, e que 

retratavam aspectos desta condição. 

Este tipo de trabalho pode ser considerado o que se conceitua como estado da 

arte, que, de acordo com Haddad (2000), possibilita, em um recorte temporal definido, 

realizar a sistematização de trabalhos de uma área de conhecimento, identificando os 

principais resultados das pesquisas, as temáticas e abordagem dos estudos predominantes e os 

emergentes, permitindo encontrar lacunas e temáticas que não foram exploradas e que 

constituem campo relevante para se desenvolver investigações. Destaca-se que, em 

conformidade com Romanowski e Ens (2006),  

 

o interesse por pesquisas que abordam “estado da arte” deriva da abrangência desses 

estudos para apontar caminhos que vêm sendo tomados e aspectos que são 

abordados em detrimento de outros. A realização destes balanços possibilita 

contribuir com a organização e análise na definição de um campo, uma área, além de 

indicar possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais (p.38-39). 

 

A partir dessas informações, traremos alguns apontamentos do que expressam as 

pesquisas desenvolvidas relacionadas a professores na educação prisional. Nas buscas nos 

diferentes bancos de dados mencionados, utilizamos os seguintes descritores: professores na 

educação prisional, docência na educação prisional, professores em unidades prisionais, 

prática docente em cárcere, professores em presídios, prática educativa em cárcere, trabalho 

pedagógico em presídios e cárceres e docência em presídios e prisões. Os trabalhos eram 

selecionados através das análises dos seus títulos, palavras chaves e resumos. Assim, as 

pesquisas que eram consideradas potenciais, foram selecionadas e lidas de forma mais 

aprofundada, para verificarmos se elas se enquadravam na temática da nossa investigação. 

Inicialmente, no que tange ao banco de trabalhos das reuniões da ANPEd, cabe 

aqui salientar que entre as 63 pesquisas do GT 06 – Educação popular, os 112 trabalhos 

publicados no GT 08 – Formação de Professores e os 80 trabalhos difundidos no GT18 - 

Educação de pessoas jovens e adultas, o que totalizou 255 trabalhos, nenhum tratava de 

alguma temática relacionada à professores na educação prisional. Encontramos somente um 

estudo relacionado à educação prisional, que não era desenvolvido com professores, mas 

tinham como sujeitos da pesquisa os alunos em situação de privação de liberdade, o que não é 

a perspectiva aqui proposta. 

Posteriormente, foi realizado um mapeamento no banco de teses e dissertações da 

Capes, no qual encontramos 17 trabalhos, sendo 12 dissertações de mestrado e 5 teses de 

doutorado. Todos os estudos selecionados foram realizados em programas de pós-graduação 
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em educação e estavam relacionadas a professores da educação prisional. O resumo das teses 

e dissertações separadas por ano de defesa é apresentado na Tabela 1: 

 

Tabela 1. Resumo das teses e dissertações desenvolvidas com professores na educação prisional 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dissertações 2 0 3 1 3 3 

Teses 0 1 0 2 1 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Chegamos, assim, aos trabalhos de dissertações de mestrado de Nakayama (2011); 

Mendes (2011); Menotti (2013); Lopes (2013); Moraes (2013); Melo (2014); Souza (2015); 

Soares (2015); Batista (2015); Amorim (2016); Salvalaggio (2016); Vieira (2016) e as teses 

de doutorado de Aguiar (2012); Almeida (2014); Carvalho (2014); Oliveira (2015); Miranda 

(2016). Passaremos, agora, a apresentar tais pesquisas..  

No ano de 2011 foi publicado dois trabalhos, o primeiro deles é a dissertação de 

Nakayama (2011) pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e teve o intuito de 

indagar quais as necessidades de formação continuada dos docentes que atuam em uma escola 

prisional localizada no Complexo Penitenciário de Florianópolis-SC. A pesquisa entrevistou 

cinco professores, dois deles com formação em Pedagogia, um com formação em Letras, um 

com formação em História e um com formação em Ciências Biológicas. Foi utilizado, como 

instrumento de coleta de dados, entrevista semiestruturadas, análise documental e estudos 

bibliográficos. A pesquisa sinalizou a necessidade da formação docente ir além das questões 

de funcionamento dos estabelecimentos, tendo que envolver, também, aspectos inerentes às 

especificidades da docência em espaços de privação e liberdade, suas metodologias, 

avaliações e princípios. Portanto, na escola prisional, de acordo com a autora, cabe ao 

professor 

 

considerar que a educação em espaços de privação de liberdade não deve ser situada 

pelos mesmos princípios da Educação de Jovens e Adultos que se desenvolve em 

outros espaços, sendo necessário observar as particularidades, diferenças, 

características e contextos. A EJA geralmente trabalha com o sujeito trabalhador, 

com um sujeito com o direito de ir e vir, com aquele que faz escolhas, ali são outras 

condições de vida. É preciso lidar com a privação desse ‘ir e vir’, do trabalho, da 

família, do lazer e até do saber. Para isso, é preciso lidar com seus saberes prévios, 

suas experiências de vida, anteriores e aquelas construídas após sua inserção nesse 

espaço, suas expectativas, e principalmente aqueles saberes que podem ser 

relevantes e significativos para o sujeito em situação de privação de liberdade [...]. 

(NAKAYAMA, 2011, p.143) 
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Outra dissertação de mestrado foi realizada, agora na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), por Mendes (2011), tendo sido desenvolvida na Colônia Penal 

Feminina de Recife-PE e no Presídio Professor Aníbal Bruno. O trabalho teve como 

finalidade a análise das propostas educacionais nesses locais, e abarcou seis docentes atuantes 

nestes estabelecimentos. Para tal, utilizou-se como instrumentos de coleta de dados a 

entrevista, questionário e análise documental. O referido autor observou um distanciamento 

entre o que é descrito nos textos oficiais, no que tange a uma ação docente que favoreça a 

formação crítica dos alunos em privação de liberdade, com a realidade desses cenários. Além 

disso, a pesquisa aponta obstáculos, como aqueles relacionados às regras de segurança do 

local e o distanciamento das formações dos professores para atuarem escolas prisionais. 

Já no ano seguinte, foi publicada uma tese de doutorado, desenvolvida por Aguiar 

(2012) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que consistiu em uma pesquisa 

qualitativa, que buscou ouvir, por meio de entrevistas e grupos focais, os atores implicados no 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) em duas unidades prisionais do estado 

do Rio de Janeiro, no Presídio Milton Dias Moreira e na Cadeia Pública João Carlos da Silva. 

Com o intuito de conhecer a trajetória escolar e profissional desses atores e suas percepções 

no que tange ao direito à educação, teve como objetivo a identificação das contribuições dessa 

experiência para aperfeiçoamento das políticas publicas para este contexto. O autor utilizou as 

entrevistas e grupo focais como instrumento de coleta de dados. A pesquisa demonstrou que 

professores apontam como positivo a formação continuada recebida, que é uma vez por 

semana, considerando-a como um momento de trocas e de exposições de dificuldades ou 

angústias. Dado o exposto, cabe aqui destacar o seguinte trecho trazido pelo autor: “Quanto 

aos educadores, em geral eles se sentem muito gratificados com a tarefa de ensinar em um 

contexto sobre o qual “muitos professores não querem nem ouvir falar”” (p.142). 

Buscando identificar e compreender os significados da experiência docente de 

educadores privados de liberdade em São Paulo, frente as particularidades do cenário 

prisional e condição dos encarcerados que lá se encontram, Menotti (2013), pela Universidade 

Federal de São Carlos, desenvolveu sua dissertação de mestrado. Utilizou como instrumento 

de coleta de dados a observação, conversas informais e entrevistas semiestruturadas. Essa 

pesquisa foi realizada na Penitenciária de Assis/ SP com educadores encarcerados. A autora 

relatou que a prisão indica a complexidade da prática docente e os cursos de licenciatura 

dispõem de iniciativas reduzidas no que concerne à formação do professor para atuar na 

Educação de Jovens e Adultos, não tendo formação que englobe as especificidades da 
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educação prisional. Ademais, é revelado, pelos seus resultados, que a docência entre as grades 

marca a vida desses educadores. 

Lopes (2013) desenvolveu uma pesquisa de mestrado na Universidade da Região 

de Joinville (Univille), e, entre os sujeitos da pesquisa estão três professoras do Ensino 

Fundamental e uma pedagoga, que foram entrevistadas pela pesquisadora. A autora objetivou 

estudar as políticas públicas educacionais orientadas para a educação prisional, na ambiência 

de uma Penitenciaria Industrial no Município de Joinville. A autora utilizou como 

instrumentos de recolha dos dados a entrevista e o questionário. De seus resultados, é 

significativo realçar que as professoras entrevistadas relataram dificuldades para o uso de 

alguns materiais ou didáticas em função das normas do local, sinalizando isso como um 

aspecto desmotivador. 

No mesmo ano de 2013, Moraes (2013), em sua pesquisa de mestrado, 

desenvolvida na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), relacionada às práticas de 

leitura, escrita e letramento na Penitenciária Feminina de Cuiabá-MT. A intenção central da 

investigação proposta foi trabalhar com as questões relacionadas às concepções e práticas 

pedagógicas para o ensino da leitura, escrita e letramento, que norteiam o trabalho docente em 

uma sala de 1° Segmento na modalidade EJA na Penitenciária. Como instrumento para coleta 

dos dados, a autora utilizou de observações em sala de aula, registros em caderno de campo e 

entrevistas. Entre seus resultados, fica evidenciado o quão grande são as dificuldades de 

desenvolver a prática docente em uma perspectiva de prática de liberdade em um cenário 

rígido e com normas estabelecidas como é a prisão. 

A discussão sobre professores na educação prisional é também realizada por 

Almeida (2014) em sua tese de doutorado realizada na Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB). O estudo foi realizado com oito professoras atuantes em escola prisional, 

objetivando apreender as representações sociais da formação, das práticas pedagógicas e dos 

saberes de professoras que atuam nesse tipo de ambiente, utilizando como instrumentos para a 

coleta dos dados a observação, a entrevista narrativa e o desenho. A partir dos resultados de 

sua investigação, a autora observou que, embora as práticas docentes fossem realizadas em 

um local marcado pelo imprevisível e improvável, as professoras desempenham suas ações 

com prazer, apesar de relatarem desconhecimento das peculiaridades de uma escola em um 

local de privação de liberdade, além disso, apontam lacunas na formação e inexistência de 

políticas públicas voltadas à educação prisional. 

A pesquisa de mestrado desenvolvida por Melo (2014), na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), analisou experiências e práticas de 
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professoras com a exibição de filmes em escolas prisionais do Rio de Janeiro-RJ. O trabalho 

buscou refletir sobre o lugar ocupado pela prática docente nessas atividades. Como 

instrumento de coleta de dados, utilizou-se a observação e entrevistas; teve como participantes 

da pesquisa seis professoras que concederam entrevista e/ou exibiram filme. Nos resultados 

de sua pesquisa, a autora revelou, entre outras coisas, dificuldades de uma professora em 

utilizar o filme como um recurso didático para sua prática docente, pelo fato do diretor da 

unidade prisional criar empecilhos para tal. A partir disso, a autora afirma que, apesar de 

dificuldades e impedimentos, alguns docentes insistem e desenvolvem trabalhos com filmes, 

expressando a potencialidade da utilização desse recurso como instrumento auxiliar para o 

ensino. 

Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), foi produzida uma tese de 

doutorado de autoria de Carvalho (2014), que buscou estudar as experiências dos presos 

educadores
3
 em escolas prisionais de São Paulo-SP. Para tal, o autor utilizou como 

instrumento de coleta de dados entrevistas orais, análise de documentos escritos e pesquisa 

bibliográfica. Assim, foi constatado que os educadores presos se consideram bons 

professores, ainda que sem formação pertinente e apesar das dificuldades encontradas, 

assumindo que poderiam ser melhores se tivessem auxílio de ferramentas didáticas. O autor 

conclui que a educação formal nas prisões não deve ser uma simples transposição da prática 

desenvolvida nas escolas regulares, mas deve ser uma educação de jovens e adultos singular, 

que admita as especificidades do contexto prisional.  

Buscando conhecer as atividades e práticas educativas desenvolvidas no Conjunto 

Penal de Eunápolis-BA, Souza (2015), em sua dissertação de mestrado pela Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), trouxe alguns apontamentos a partir da realidade diagnosticada. 

Como instrumentos para recolha dos dados, foram empregadas entrevista, observações, 

palestras e análise documental. A autora buscou descrever reflexões sobre a relação entre o 

ideal e o vivido, e trazer algumas questões relacionadas às práticas e atividades educativas, 

dentre as quais destacamos: atendimento de uma minoria dos internos, falta de acesso do 

professor aos recursos pedagógicos e tecnológicos, dificuldades quanto à estrutura física para 

funcionamento da escola e falta de colaboração dos agentes de segurança à educação, entre 

outros. Diante disso, a autora constatou que há avanços em relação ao direito à educação para 

sujeitos em situação de privação e liberdade, todavia, constata-se uma série de fragilidades. 

                                                 
3
 Presos educadores é a denominação dada por Carvalho (2014) aos indivíduos em situação de privação de 

liberdade que exerciam a docência no interior de prisões paulistas. 
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Outra pesquisa, que teve como objetivo investigar a prática de avaliação escolar 

de alunos em situação de privação e liberdade na primeira escola prisional do estado do 

Ceará, realizada na Universidade Federal do Ceará (UFC), por Soares (2015), que dentre seus 

objetivos buscou conhecer as concepções dos professores sobre a avaliação de aprendizagem 

escolar em prisões, e expor dificuldades que se manifestam nesse cenário. Para tal, a autora 

utilizou os seguintes instrumentos na coleta de dados, entrevista semiestruturada, questionário 

e a análise de documentos. A autora, entre seus resultados, aponta algumas dificuldades das 

professoras, como a ausência de parâmetros legais que indiquem as diretrizes para a avaliação 

em espaços de privação de liberdade, a ausência de um sistema de notas que permita registrar 

a qualidade da aprendizagem das alunas, a precariedade de recursos pedagógicos para uma 

aula mais dinâmica e atrativa, bem como para uma prática de avaliação inovadora. É citada, 

também, alta rotatividade das alunas, o que dificulta o acompanhamento da aprendizagem, 

entre outras dificuldades. Dessa forma, a autora descreve que se faz necessário investimento 

em recursos humanos e pedagógicos, e também uma formação docente adequada para atuar 

em espaços como o tal. 

Batista (2015), em sua dissertação de mestrado pela Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), buscou analisar as suas aulas de Língua Inglesa dentro do contexto 

carcerário, para posteriormente propor conteúdos e planos de trabalho que sejam relevantes 

para o grupo de alunos. A autora realizou uma pesquisa qualitativa, utilizando como 

instrumento a observação. Foi realizado um estudo de caso com uma turma de Ensino Médio 

de uma escola prisional, e para recolha dos dados utilizou-se anotações em um diário de 

classe a partir das aulas dada pela professora de Inglês. A autora revela que a discussão dos 

dados assinala que a proposta de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa deve ser mais 

coerente com a realidade do contexto dos alunos, por meio de uma perspectiva de atividades 

sociais que possam realmente colaborar para a transformação da identidade desses alunos em 

situação de privação de liberdade. 

Tendo, entre seus objetivos específicos, analisar a prática pedagógica do 

pedagogo que atua em Unidades Penais, Oliveira (2015), na Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (PUCPR), desenvolveu sua investigação em nível de doutorado. A autora tem 

como objeto de estudo a formação do pedagogo para atuar no sistema prisional, e utilizou os 

seguintes instrumentos para recolha dos dados: questionário semiestruturado, entrevista 

episódica e referencial bibliográfico. Sua pesquisa revelou que a formação dos pedagogos 

para esses espaços se dá por meio da prática, tomando-se como referência as experiências e 

tendo a teoria como suporte à prática. Revelou também a necessidade de se conhecer o 
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cenário prisional, seus problemas, contradições para que se consiga atender as especificidades 

do sistema, entre outras questões. Desse modo, conclui-se que a formação do pedagogo para a 

educação prisional é um problema complexo, que engloba a caracterização da educação nesse 

espaço e suas várias correspondências.  

No ano seguinte, em 2016, foi desenvolvido um estudo em nível de mestrado, 

com objetivo de investigar as formas de pensar, sentir e agir dos educadores que atuam em 

instituições prisionais sobre a educação desenvolvida neste ambiente. Esta investigação foi 

realizada por Amorim (2016), na UFMG, com uma abordagem qualitativa do tipo 

exploratória, utilizando, para a coleta dos dados, questionário semiestruturado e entrevista 

narrativa. A autora considera que os educadores têm formação voltada para atuar em espaços 

escolares regulares, por isso, eles se vêm diante de desafios em suas práticas pedagógicas nos 

estabelecimentos penais. Ela, assim, que eles constroem suas representações sociais através de 

um movimento de negação do contexto, compreendendo o espaço como um local punitivo e a 

educação como curativa, almejando a manutenção do modelo escolar externo da prisão na 

escola prisional. Diante disso, a autora revela que se faz necessário uma formação continuada 

para os educadores, para que seja possível desenvolverem uma prática crítica e 

contextualizada no espaço prisional. 

Salvalaggio (2016) produziu uma investigação em nível de mestrado pela 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), que teve como objetivo analisar a atuação do pedagogo 

no sistema penitenciário, buscando entender como ocorre a organização do trabalho 

pedagógico deste na educação prisional. A autora utilizou a entrevista como instrumento de 

coleta de dados. Revelou que as contradições no contexto prisional são regulares e refletem na 

educação neste espaço, principalmente no regime prisional fechado, pois, simultaneamente à 

educação que busca considerar o saber elaborado e a autonomia dos sujeitos, se faz necessário 

que esses sigam uma série de regras e procedimentos, que não vão favorecer isso. Dessa 

forma, a autora afirma que as contradições existentes entre a educação e as questões de 

segurança dos estabelecimentos, dificultam a efetivação do trabalho pedagógico esperado e 

pretendido. 

Outro estudo realizado sobre o tema foi a tese de doutorado de Miranda (2016) na 

UFC,  que teve entre seus sujeitos professores atuantes em escola prisional. A proposta da 

pesquisa foi a de analisar o modo como a assistência educacional na situação de mulheres 

com privação de liberdade pode ser elemento consolidador da reinserção social das 

encarceradas, e como indutor da humanização do sistema penitenciário cearense. O autor 

utilizou os seguintes instrumentos de coleta de dados: estudos documentais, grupos focais e 
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entrevistas não estruturadas. Em seus resultados, o autor relata que os professores evidenciam 

a necessidade de desenvolvimento de uma formação específica para a prática docente em 

estabelecimentos de privação de liberdade. Professores menos experientes relataram uma 

lacuna no uso de didáticas adaptadas ao contexto prisional, tendo em vista que ele consiste em 

um espaço de escolarização específico e heterogêneo, marcado pelas expectativas relativas à 

importância da educação nesse cenário. Além disso, o autor sublinha, também, que urge uma 

maior aproximação entre os professores e os gestores do estabelecimento penal, buscando 

ordenar as ações no local e auxiliando no fortalecimento de parcerias entre eles. 

Vieira (2016), pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), desenvolveu uma 

pesquisa em nível de mestrado que buscou analisar se as práticas educativas empreendidas na 

Unidade Prisional de Goianésia-GO têm conseguido articular uma educação compatível com 

a proposta de reinserção social dos sujeitos presos. Como instrumento para a coleta de dados, 

foi utilizado um quadro de caracterização da escola e da Unidade Prisional, questionários de 

caracterização, roteiro para entrevista semiestruturada, protocolos de registro e diário de 

campo. A autora constatou que as professoras tem o costume de trabalhar com textos que 

promovam reflexões sobre questões como respeito, amor, honestidade, liberdade e futuro, 

proporcionando também a produção de textos com temas relacionados a um refletir constante 

sobre suas realidades e sobre uma perspectiva de mudança. Dessa maneira, foi possível inferir 

que através de suas práticas, as professoras buscam ir além da escolarização dos alunos 

presos, promovendo reflexões que oportunizem aos mesmos buscarem novas perspectivas e 

posicionamentos, assim, através de suas propostas, percebeu que os professores buscam a 

reinserção social dos alunos. 

Quanto à localização geográfica de onde os estudos foram realizados, percebemos 

que esses advêm de quatro regiões do Brasil, seis do sudeste, cinco do nordeste, quatro do sul, 

duas do centro-oeste, e a região norte não teve trabalho desenvolvido nessa temática. Esses 

dados vão ao encontro do quadro de quantificação de produções de teses e dissertações da 

Capes, no que se refere à produção por ano da área de avaliação em educação, que revela uma 

maior produção de trabalhos na região sudeste se comparado às outras, e, ainda, uma menor 

produção de estudos no norte, tendo aqui, como exemplo, o ano de 2016, conforme descrito 

na Tabela 2: 
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Tabela 2. Número de teses e dissertações em programas de pós-graduação em educação por região em 2016 

Região Dissertações Teses Total 

Centro oeste 199 39 238 

Nordeste 296 126 422 

Norte 85 29 114 

Sudeste 653 295 948 

Sul 615 200 815 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no painel de informações quantitativas da Capes 

 

Quando se realiza uma análise da porcentagem de pesquisas produzidas em 

programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação, percebe-se que o número 

de trabalhos realizados com professores atuantes em escolas prisionais é muito reduzido. 

Tendo em vista, por exemplo, o ano de 2016, de acordo com o quantitativo do banco de dados 

da Capes, em 2016 foram produzidas no Brasil 3873 dissertações e 1228 teses, que consiste 

em um total de 5101 trabalhos, sendo que, desses, em conformidade com o que tivemos 

acesso, somente três foram desenvolvidos na temática de professores na educação prisional, o 

que equivale a um percentual de aproximadamente 0,06%.  

No que diz respeito à metodologia dos trabalhos de teses e dissertações 

encontradas, pode-se perceber, a partir das informações coletadas nos estudos, que todas as 

pesquisas se caracterizam como qualitativas, sendo que somente uma, a realizada por Lopes 

(2013), se caracteriza como uma pesquisa qualitativa-quantitativa. Quanto aos instrumentos 

utilizados nas investigações, a maioria deles utilizaram as entrevistas (entrevistas 

semiestruturadas, não estruturadas, entrevista narrativa, entrevista episódica). Além dessas, os 

estudos usaram outros instrumentos como os questionários, a análise documental e a 

observação. 

Ao explorar os trabalhos selecionados, pode-se perceber que eles sinalizam, entre 

outros aspectos, a necessidade de formação docente para atuação em escolas prisionais, 

descrevem singularidades da docência nesses ambientes, relatam desconhecimento prévio das 

especificidades da educação prisional por parte dos professores, apontam um distanciamento 

entre os textos oficiais e a realidade das escolas prisionais, revelam diferentes obstáculos e 

dificuldades para a prática docente na educação prisional. Há professores que revelam gostar 

de atuar em escola prisional, docentes que relatam não terem tido em sua formação as 

especificidades da educação prisional, apontando ausências na formação, percebe-se a 

formação docente ocorrendo por meio da prática cotidiana.  

Esses estudos apontam, ainda, a necessidade de formação continuada especifica à 

educação em escolas prisional, a dificuldade em executar alguns conteúdos, a precariedade de 
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recursos pedagógicos para as aulas, descrevem que a educação prisional não deve ser 

compreendida como uma transposição da prática de escolas regulares, os conteúdos devem ser 

coerentes com a realidade do contexto dos alunos em situação de privação de liberdade - há 

professores que trabalham conteúdos que promovem reflexões que possam oportunizar aos 

alunos buscarem novas panoramas de vida -descrevem a falta de apoio à educação pelos 

agentes de segurança prisional; e, ainda, apontam que os aspectos de segurança influenciam 

negativamente a educação prisional. 

Em seguida, foi efetuado também um levantamento em 10 periódicos específicos 

em Educação, com classificação Qualis A1 de acordo com a Capes: Cadernos de pesquisa; 

Revista Brasileira de Educação, Educação e Sociedade; Educação e Realidade; Educação e 

Pesquisa; Cadernos do Cedes; Educação em Revista; Educação; Educar em Revista; Pro-

Posições. Esse mapeamento buscou encontrar trabalhos que foram desenvolvidos com 

professores na educação prisional. Chegamos, assim, à seguinte tabela com o número de 

trabalhos encontrados nos periódicos. 

 

Tabela 3. Dissertações e teses na temática de professores na educação prisional 

Revista Trabalhos publicados 

(2010 a 2016) 

Trabalhos com Professores 

na educação prisional 

Cadernos de pesquisa 267 0 

Revista Brasileira de Educação 279 0 

Educação e Sociedade 428 0 

Educação e Realidade 397 2 

Educação e Pesquisa 403 0 

Cadernos do Cedes 142 1 

Educação em Revista 507 0 

Educação 293 0 

Educar em Revista 507 0 

Pro-Posições 234 0 

Total 2657 3 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  

Nessas 10 revistas, foi publicado, entre os anos de 2010 e 2016, um total de 2657 

trabalhos, sendo que, desses, somente três se referiam a investigações com professores na 

educação prisional, o que representa um percentual de aproximadamente 0,11%. Sendo que, 

nos anos de 2010, 2011 e 2012 não foram publicados nenhum trabalho com essa temática. Já 

no ano de 2013, foram publicadas duas investigações que envolviam professores de escolas 

prisionais.  

A primeira foi desenvolvida por Vieira (2013), que buscou conhecer e refletir 

sobre o cotidiano e a cultura da escola na prisão em sua complexidade e dinamicidade, por 
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meio de uma pesquisa de base etnográfica que teve como objeto a primeira escola prisional 

fluminense - o Colégio Estadual Mário Quintana - situado na unidade prisional Lemos Brito. 

Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a observação participante, entrevistas, 

pesquisa bibliográfica e análise documental. Pretendeu-se compreender a construção da 

cultura escolar prisional através de suas práticas educativas e interações. Segundo, esse 

trabalho, a educação prisional pode se caracterizar como transformadora, ao levar em 

consideração, por exemplo, a criação e as interações cotidianas como elementos do processo 

de formação. Dentre as constatações do estudo, a autora revela que foi possível perceber que 

os professores da escola prisional reclamam de uma maior aproximação entre o saberes 

acadêmicos e o saberes da experiência, no que se refere ao cotidiano das escolas prisional. A 

autora revela que, para os docentes, tem-se teorizado muito sobre o assunto, entretanto, quem 

teoriza não conhece a realidade das escolas prisionais, ou, se conhece, não leva em 

consideração esse saber. 

A segunda investigação, realizada por Laffin e Nakayama (2013), teve como 

problemática as necessidades de formação continuada dos professores atuantes na escola 

prisional do Complexo Penitenciário do município de Florianópolis-SC. Utilizou-se os 

seguintes instrumentos para se coletar os dados: análise documental, entrevista 

semiestruturada com os professores e pesquisa bibliográfica. Entre seus resultados, o estudo 

revelou que os professores se deparam com desafios devido a realidade diferenciada do 

contexto, e, assim, esses professores vão, com o tempo, elaborando e reinventando suas 

metodologias de ensino, sendo necessário um período para compreender melhor a prática 

docente em escola prisional. Além disso, as autoras revelam que o professor se estabelece em 

sua prática, buscando relações com sua formação que não elegeu esse contexto. Os 

professores relatam diferentes dificuldades na escola prisional, como precariedade da 

infraestrutura, pequenos espaços das salas de aula, falta de materiais, rotatividade dos alunos, 

dificuldades no relacionamento com os agentes penitenciários, entre outras. 

Nos anos de 2014 e 2015 não foram publicados estudos com essa temática. No 

ano seguinte, em 2016, encontramos uma investigação, desenvolvida por Carvalho (2016) a 

partir de dados de sua pesquisa de doutorado, que teve como objetivo analisar as experiências 

educativas de educadores presos no interior de escolas prisionais de São Paulo-SP. A pesquisa 

utilizou como instrumento de coleta de dados a análise de documentos escritos, entrevistas 

orais e pesquisa bibliográfica. O autor destaca, nos resultados de seu estudo, o papel dos 

educadores presos no exercício da docência na escola prisional, mas, além disso, relata 

dificuldades e limitações enfrentadas dentro desse contexto. Haja vista isso, o autor indica 
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precariedades na formação desses educadores, se revelando como uma política pública 

educacional baseada na utilização da mão de obra dos próprios detentos.  

Cabe aqui descrever que, entre os instrumentos utilizados para recolha dos dados 

destes trabalhos, estavam as entrevistas, a observação participante, a análise documental e a 

pesquisa bibliográfica. Essas investigações revelam, entre outras questões, que a educação 

prisional pode ter uma função transformadora de condições sociais, que professores  

reclamam uma maior aproximação entre os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos 

experienciais no que tange a educação prisional, que professores apontam diferentes 

dificuldades da docência em escola prisional devido à sua realidade diferenciada, que os 

professores vão se reinventando, mudando suas metodologias de ensino, que docentes 

precisam de um período para compreender melhor como ser professor em contexto prisional, 

que a formação normalmente não abrange a educação prisional, e ainda, os estudos descrevem 

uma precariedade na formação dos educadores. 

Diante de tais apontamentos, referentes ao levantamento nos bancos de dados 

abordados - trabalhos reuniões da ANPEd, banco de teses e dissertações da Capes e as 10 

revistas Qualis A1 em educação, é possível apontar que é muito pequeno o número de 

trabalhos encontrados, no período estabelecido dessa pesquisa, relacionados à temática de 

professores na educação prisional, situação que demonstra que esse é um tema ainda pouco 

estudado no Brasil. Dessa maneira, com este trabalho, almeja-se, de alguma maneira, revelar 

possibilidades e aspectos que tem sido mais ou menos abordados nas investigações com essa 

temática, buscando-se, também, trazer orientações para investigações futuras. 

 



67 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa em que, de 

acordo com Minayo (2011), trabalha-se com um universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes. Isso corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. Assim, a escolha pela abordagem qualitativa se deu para que se assegurasse um 

contato próximo e direto com os sujeitos, tendo em vista que esse contato ocorre naturalmente 

e é muito influenciado pelo contexto em que se insere (LÜDKE; ANDRÉ, 2013). 

É importante enfatizar que, com esta investigação, partimos da premissa descrita 

por Thin (2006) de que, quando elaboramos uma forma de abordar e examinar uma questão, o 

fazemos geralmente com o propósito de ultrapassar os discursos, pontos de vistas ou questões 

que nos pareçam insuficientes. 

Inicialmente, foram realizadas buscas na internet, no site da Secretaria de Estado 

de Defesa Social (SEDS) de Minas Gerais, visando identificar as unidades prisionais de do 

Estado e também conseguir os contatos de seus responsáveis. Feito isso, buscamos contatos 

telefônicos e contato via e-mail de forma a obter informações a respeito dos estabelecimentos 

prisionais.   

Dessa maneira, foi possível constatar que, atualmente, de acordo com informações 

da SEDS, Minas Gerais conta com um total de 174 unidades prisionais
4
 espalhadas em 124 

municípios mineiros. Em 2012, conforme o Plano Estadual de Educação nas Prisões de Minas 

Gerais, e conforme os dados da Diretoria de Ensino e Profissionalização, 57 unidades 

prisionais ofertavam escolarização. Acompanhamos um crescimento dessa oferta, como nos 

mostra o censo escolar 2016: atualmente, em 105, dessas  174 unidades prisionais, funcionam 

escolas dos diferentes níveis da Educação Básica. Ainda convém aqui mencionar que, 

segundo o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Minas Gerais 

compõe-se de 853 municípios.   

Em seguida, diante dessas informações, e com diferentes possibilidades de 

unidades prisionais em Minas Gerais, foram listadas as unidades prisionais dentro da 

abrangência da nossa região, que denominam de Região dos Inconfidentes. Essa escolha 

ocorreu pela intenção de contribuir para compreensão de uma problemática regional, 

oferecendo um retorno às cidades envolvidas. 

                                                 
4
 Este levantamento encontra-se em uma tabela no apêndice E. 
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Concluímos, então, que há seis cidades, em tal região, que possuem unidades 

prisionais: Barão de Cocais-MG, Conselheiro Lafaiete-MG, Mariana-MG, Ouro Preto-MG, 

Ponte Nova-MG e Santa Barbara-MG. Assim, foram realizados contatos telefônicos com as 

unidades na busca de informações sobre a existência, ou não, da educação prisional, isto, se 

funcionava uma escola dentro desses presídios. Na cidade de Conselheiro Lafaiete-MG há 

duas unidades prisionais, no entanto, percebemos que em uma delas não funciona escola, e na 

outra unidade só se ofertava os anos inicias do Ensino Fundamental, por isso, não havia um 

professor de Educação Física atuante nesse local. Já em Barão de Cocais-MG há escola na 

unidade prisional assim como em uma das unidades prisionais de Conselheiro Lafaiete-MG: 

essa escola somente oferece o segmento dos anos inicias do Ensino Fundamental, não tendo 

professor de Educação Física, dispondo somente de uma professora alfabetizadora. 

Dessa maneira, chegamos a quatro unidades prisionais na região que dispunham 

de escolas e que tinham professores de Educação Física no seu quadro de funcionários 

escolares. Entretanto, em Santa Bárbara,  encontramos duas peculiaridades: a professora de 

Educação Física não se enquadrava na fase do início de carreira, e a instituição prisional era 

uma Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC)
5
, que tem uma lógica de 

organização diferenciada. Diante disso, chegamos a três unidades prisionais
6
 com seus 

respectivos professores iniciantes de Educação Física, sendo estas localizadas nas cidades de 

Mariana-MG, Ouro Preto-MG e Ponte Nova-MG.  

Dado o exposto, buscou-se levantar também quais são as respectivas 

Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais responsáveis por gerir a educação 

nesses espaços no Estado, como mostra a Tabela 4. 

 

 

 

                                                 
5
 A APAC é um tipo de estabelecimento prisional que funciona em um modelo alternativo de prisão. Vale (2012) 

citando Vargas (2011) descrevem algumas de suas características: nelas não se tem a presença de policias ou 

agentes penitenciários armados; o controle das chaves do estabelecimento é feito pelos próprios presos que 

atuam na segurança e disciplina da mesma; não existe torturas, violência física ou maus-tratos; nestes 

estabelecimentos tem-se a participação da sociedade por meio de associações comunitárias no lugar dos 

servidores do Estado das prisões convencionais; os estabelecimentos são de pequeno porte, com segurança 

mínima e que geram menores custos aos cofres públicos se comparado com as unidades prisionais 

convencionais. 
6
 As três unidades prisionais abarcadas nessa investigação são mistas (possuem tanto homens quanto mulheres 

em situação de privação de liberdade). Um levantamento realizado em 2014 pelo Departamento Penitenciário 

Nacional indicou que dentre as unidades prisionais do Brasil 1.070 são masculinas (75%), 238 unidades são 

mistas (17%) e 103 unidades são femininas (7%). 
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Tabela 4. Unidades prisionais com escolas prisionais e professores iniciantes de Educação Física na Região dos 

Inconfidentes 

Município 
Superintendência Regional de 

ensino 

Cidade sede da SRE 

Mariana 25ª SRE - MG Ouro Preto 

Ouro Preto 25ª SRE - MG Ouro Preto 

Ponte Nova 33ª SRE - MG Ponte Nova 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em face disso, foram realizados contatos com as Superintendências Regionais de 

Ensino que envolvem municípios da Região dos Inconfidentes no intuito de se obter 

informações sobre essas três unidades que oferecem a educação prisional, com professores de 

Educação Física em início de carreira.  

É importante frisar que o critério para escolha dos sujeitos foi: ser professor de 

Educação Física em escola prisional, e ter até cinco anos de atuação docente. Consideramos, 

dessa forma, como iniciante, o professor com até cinco anos de atuação profissional 

(VEENMAN, 1988 apud MARIANO, 2012). 

Dessa forma, diante das informações recebidas com relação aos professores de 

Educação Física e suas respectivas escolas prisionais, foi feito o convite aos docentes para 

participarem do estudo, sendo esclarecidos diferentes aspectos da pesquisa e da metodologia 

empregada. O interesse de participação na investigação pelos professores foi instantâneo.  

Assim, com a confirmação e aceite dos voluntários para participarem do estudo, foi realizado 

o agendamento das entrevistas, dia, horário e local, de acordo com a disponibilidade dos 

participantes. 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE B), questionário socioeconômico e cultural (APÊNDICE C), e 

ainda um caderno de campo para registrar aspectos relevantes percebidos no decorrer das 

entrevistas. Conforme Marconi e Lakatos (2003, p.195), a entrevista é considerada como “um 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. De acordo com as 

autoras, essa conversação face a face, de forma metódica, propicia ao entrevistador, 

verbalmente, a informação necessária.  

Nesse âmbito, Szymanski, Almeida e Brandini (2004) mencionam que, 

considerando-se o caráter de interação social da entrevista, passamos a enxergá-la numa 

situação face-a-face, na qual há um conversar, tendo, portanto, um contínuo ajuste de ações e 

emoções, em um processo reflexivo que não acontece separado das emoções. Dado o exposto, 
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a entrevista tem, como objetivo principal, obter informações do entrevistado sobre 

determinados temas e ou problemas (MARCONI; LAKATOS, 2003). De acordo com as 

autoras, a entrevista tem suas vantagens, como perspectiva de investigação, por oferecer 

oportunidades de avaliar atitudes, condutas, podendo observar no entrevistado o que e como 

diz, e possibilitando conseguir informações mais precisas. 

O roteiro de entrevista foi formulado a partir da revisão bibliográfica realizada, 

portando questões relacionadas ao ser professor iniciante de Educação Física em escola 

prisional, os desafios e possibilidades de atuação nesse cenário, aspectos da formação inicial e 

continuada dos professores, motivações para atuarem e permanecerem atuando em escola 

prisional, e ainda, aspectos relacionados a Educação Física no contexto prisional.  Esse roteiro 

de entrevista foi enviado a um pesquisador da área da Educação Física visando a validação do 

instrumento.  

Além disso, foi realizada uma entrevista piloto, com o intuito de verificar o 

ajustamento do instrumento metodológico. Essa entrevista foi feita com um professor que 

encaixava em alguns aspectos do perfil escolhido no estudo – um professor iniciante de 

História atuante em unidades prisionais - sendo possível testar o instrumento de coleta de 

dados. Foi entrevistado um professor de História visando não perder, por ora, um possível 

sujeito para a investigação. Esse professor foi escolhido de maneira aleatória e ele atuava em 

uma das escolas prisionais abarcadas nesse estudo. A realização deste estudo piloto nos 

permitiu realizar alguns ajustes no roteiro de entrevista, introduzindo e adequando algumas 

questões que se fizeram necessárias, visando corrigir inconsistências. 

Ressalta-se, ainda, que, tendo em conta a natureza das questões contidas no 

roteiro de entrevista, foi feita, inicialmente, uma explicação dos objetivos, finalidades e as 

contribuições da pesquisa no que se refere à discussão de aspectos relacionados à atuação do 

professor de Educação Física em escolas de ensino básico nas unidades prisionais, à 

formação, e ao início de carreira. Nesse cenário, o pesquisador buscou atuar de forma 

prestativa e atenciosa para com o entrevistado, colocando-se a disposição do mesmo para 

maiores esclarecimentos.  

Por sua vez, o outro instrumento utilizado, o questionário, se constitui como uma 

“técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas 

com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” (GIL, 

2008, p.121). A utilização do questionário em uma investigação é relevante pelo fato de, entre 

suas vantagens, ser possível obter respostas precisas e rápidas, haver menor risco de distorção 
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das respostas pela não influencia do pesquisador, haver mais tempo para responder, e, ainda, 

permitir obter respostas que seriam inacessíveis materialmente (MARCONI; LAKATOS, 

2003). 

O questionário foi utilizado na busca de se realizar a caracterização do perfil 

desses professores iniciantes de Educação Física atuantes em escolas prisionais, almejando, 

assim, conhecer quem são esses docentes participantes do estudo, no que se refere a 

informações gerais dos participantes, dados de identificação, aspectos familiares, 

socioeconômico, práticas culturais, trajetória escolar e formação continuada, a situação 

profissional dos mesmos, e, ainda, sobre as suas percepções sobre a escola e a vida 

profissional. Salienta-se que nem todos os dados colhidos por meio do questionário foram 

abarcados nesse estudo, haja vista a complexidade de questões trazidas para discussão na 

investigação aqui proposta. 

É significativo frisar que o estudo piloto ocorreu somente com a entrevista, tendo 

em conta que o questionário baseou-se em um questionário produzido por Cardoso (2013) em 

sua investigação de Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

e, por conseguinte, não se fez necessário a verificação do ajustamento e a validação do 

instrumento.  

As entrevistas e a aplicação do questionário ocorreram simultaneamente, e foram 

realizadas entre os meses de novembro e dezembro de 2017, tendo em vista o calendário 

acadêmico das escolas prisionais e a disponibilidade dos sujeitos participantes da 

investigação. A coleta dos dados ocorreu em distintos locais, de acordo com a escolha dos 

próprios participantes da pesquisa, foram escolhidos locais em que os participantes se 

sentiriam confortáveis para tal. Dessa forma, uma entrevista ocorreu em um espaço reservado 

de um clube no qual o sujeito da pesquisa é diretor. A outra ocorreu na própria casa do 

professor participante da pesquisa, e a ultima ocorreu em um sala anexa à biblioteca da escola 

polo em que o professor atua.  

O caderno de campo foi utilizado após a realização de cada entrevista e a 

aplicação de questionário, sem privilegiar alguma situação, sendo empregado no sentido de 

anotar impressões, sentimentos e fatos não gravados nas entrevistas, sejam eles aspectos 

percebidos pelo pesquisador ou ditos pelos sujeitos participantes da pesquisa, antes, durante 

ou depois da entrevista e aplicação do questionário. Quanto ao diário (caderno) de campo, 

Minayo (2014, p.100) destaca que  
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constam todas as informações que não sejam registro das entrevistas formais, ou 

seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimônias, festas, 

instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. 

 

Essa coleta de dados sofreu pequenos imprevistos, como a remarcação do dia e 

horário das entrevistas pelos participantes, e algumas dificuldades relacionadas a locomoção 

até a cidade e local marcados, uma vez que, em uma das situações, o pesquisador não 

conhecia a cidade, deparando-se, assim, com dificuldades para encontrar o local indicado pelo 

docente.  

É importante destacar que a coleta de dados só foi realizada após o parecer de 

aprovação da realização do estudo pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de Ouro Preto (CEP/UFOP) (APÊNDICE D) - parecer nº 2.232.241 de 17 de outubro de 2017 

- e após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) 

pelos participantes do estudo.  

Já na análise dos dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo que, de 

acordo com Bardin (2009), refere-se a um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores quantitativos ou não que permitissem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção - variáveis inferidas - destas 

mensagens. Para tal, realizamos a transcrição na íntegra das entrevistas que tinham sido 

gravadas com um gravador de voz.  

 

3.1 Os professores de Educação Física participantes da pesquisa 

 

Com base nos dados coletados, foi possível responder a um dos objetivos 

específicos dessa investigação que foi o de fazer a caracterização do perfil desses professores 

de Educação Física iniciantes atuantes em escolas prisionais, buscando, assim, conhecer 

quem são esses docentes participantes do estudo. Apresentamos, inicialmente, informações 

gerais dos participantes em um quadro, e posteriormente, discorremos sobre os dados de 

identificação desses sujeitos, aspectos familiares, trajetória escolar e formação continuada, e, 

ainda, a situação profissional dos mesmos. 
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Quadro 2. Informações gerais dos professores participantes da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O professor Teodoro é casado, atua na mesma cidade onde reside, e demora 

menos de 30 minutos para chegar até a escola prisional. Além de professor, é também 

treinador de uma escola de futsal, dedicando de uma a cinco horas semanais a essa atividade. 

O seu pai não chegou a concluir o Ensino Fundamental e atua como comerciante. Já sua mãe 

concluiu o Ensino Médio, realizou o curso de magistério e atua como professora de 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Sua esposa tem o Ensino 

Médio completo e é trabalhadora de comércio.  

Teodoro ingressou na docência tendo a formação em Licenciatura em Educação 

Física e fez, também, uma especialização em área ligada a educação. Ambas foram 

realizadas em instituição privada, sendo a formação inicial de maneira presencial e a 

especialização de forma semipresencial. Optou pelo curso de Educação Física por interesse 

específico da profissão e pela busca de maiores oportunidades de acesso ao mercado de 

trabalho. Atua como professor designado (contrato anual) há menos de três anos, com turmas 

de Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, e Ensino Médio. Além de trabalhar na escola 

prisional e na escola de futsal, Teodoro atua em mais duas escolas. No âmbito de sua vida 

profissional, encontra-se satisfeito em relação a seu salário como professor, e muito satisfeito 

em relação à sua profissão. Apesar de indicar que enfrenta algumas dificuldades em suas 

                                                 
7
 Os nomes dos professores participantes da pesquisa foram modificados objetivando preservar o anonimato dos 

mesmos 
8
 Os nomes das escolas prisionais são fictícios. 

9
 Os professores têm até quatro anos de atuação e se enquadram como iniciantes na docência geral e na educação 

prisional, em conformidade Veenman (1988) citado por Mariano (2006). 
10

 É possível perceber uma sobrecarga de trabalho em dois dos professores participantes do estudo. 

Professor 
7
 

 

 

Escola
8
  Idade 

Grau de 

Instrução 

Renda 

Salarial 

Tempo de 

atuação 

docente
9
 

Tempo de 

docência 

em escola 

prisional 

Tempo 

semanal 

dedicado 

a prática 

docente
10

 

Teodoro 

Escola 

Prisional 

Nelson 

Mandela 

Entre 

30 e 

35 

anos 

Especializaçã

o Lato Sensu 

De R$ 

3.000,00 

a 

3.500,00 

De 2 a 3 

anos 

De 2 a 3 

anos 

Mais de 40 

horas 

Raimundo 

Escola 

Prisional 
Martin 

Luther King 

Entre 

20 e 

25 

anos 

Licenciatura 

em Educação 

Física 

De R$ 

1.000,00 

a 

1.500,00 

Menos de 1 

ano 

Menos de 

1 ano 

De 10 a 20 

horas 

Kalebe 

Escola 

Prisional 

Mahatma 

Gandhi 

Entre 

40 e 

50 

anos 

Licenciatura 

em Educação 

Física 

De R$ 

2.500,00 

a 

3.000,00 

4 anos 2 anos 
Mais de 40 

horas 
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ações como professor de Educação Física em escola prisional, como as restrições de entrada 

de material no estabelecimento, espaço físico inapropriado para as aulas de Educação Física 

e limitação de material pedagógico. 

O professor Raimundo é solteiro, atua na mesma cidade onde reside, e seu 

deslocamento de sua residência até a escola prisional é de menos de 30 minutos. Além da 

docência na escola, participa de Iniciação Científica no curso de bacharelado que faz, e 

também ministra aulas particulares. Seu pai cursou até a antiga 4ª série e atua como 

comerciante. Sua mãe tem Ensino Médio completo e atua como empregada doméstica. O 

nível de escolaridade de sua namorada é superior incompleto, e ela se dedica exclusivamente 

aos estudos. Raimundo iniciou suas atividades como professor após a formação em 

Licenciatura em Educação Física, e não cursou nenhuma pós-graduação. Realizou sua 

formação inicial em uma instituição privada, de maneira presencial, e optou pelo curso 

objetivando ter maiores oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Exerce a função 

docente há menos de um ano, iniciando na escola prisional, atuando como professor 

designado (contrato anual) em turmas de Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, e  

Ensino Médio. Trabalha em mais uma escola além da escola prisional. Com relação ao seu 

salário, encontra-se muito insatisfeito, e, de modo geral, insatisfeito no tocante à sua 

profissão. Aponta enfrentar dificuldades como professor de Educação Física na escola 

prisional, como aquelas relacionadas à falta de espaço físico apropriado para as aulas, uma 

vez que têm de dividir uma sala com outro professor e sua respectiva turma, à falta de 

material pedagógico, e ao fato de ter de dar aulas de Educação Física em um regime fechado 

dentro de uma cela adaptada como sala de aula.  

O professor Kalebe é casado, trabalha na mesma cidade em que reside e demora 

menos de 30 minutos de sua residência até a escola prisional. O grau de instrução de seu pai 

é superior completo, atuando como engenheiro. Sua mãe tem Ensino Médio completo e sua 

ocupação é de atividades do lar. Sua esposa tem curso superior incompleto e atua 

profissionalmente com atividades de estética. Kalebe ingressou na docência após sua 

formação em Licenciatura em Educação Física e não fez cursos de pós-graduação. O seu 

curso de formação inicial foi realizado em uma instituição privada na modalidade à distância. 

Escolheu o curso de Educação Física por interesse específico pela profissão. Atua a menos 

de quatro anos na docência de modo geral, e como professor na escola prisional a menos de 

dois anos. Sua situação funcional é de designado (contrato anual) em turmas de Ensino 

Fundamental, anos iniciais e finais. Na área docente, atua somente na escola prisional, mas, 

além de professor é também consultor e diretor de um clube. Revela estar insatisfeito com 
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seu salário e com sua profissão docente, e anuncia encontrar algumas dificuldades em sua 

prática docente na escola prisional como regras impostas pelo estabelecimento prisional, com 

restrições de entrada de materiais, espaço físico inapropriado para as aulas de Educação 

Física e falta de material pedagógico. 

 

3.2 Sobre o contexto de atuação dos participantes  

 

A partir das entrevistas, questionários e cadernos de campo, apresentamos a 

contextualização dos cenários das escolas prisionais em que os professores de Educação 

Física iniciantes participantes dessa investigação atuam, objetivando apresentar essas 

realidades, as semelhanças entre essas escolas e suas especificidades. 

A Escola Prisional Nelson Mandela, onde o professor Teodoro atua, funciona 

dentro de um estabelecimento prisional e nela há quatro turmas multisseriadas, desde o 

Ensino Fundamental anos iniciais até o Ensino Médio. Cada turma tem um total de 15 alunos, 

e a cada horário os professores trocam de turmas de acordo com o quadro de horários das 

disciplinas. Os alunos vêm de suas celas algemados, e, ao chegar ao espaço da escola 

prisional, vão entrando para as salas de aula, os alunos de turma por turma, indo primeiro 

somente os alunos da primeira sala, depois os da segunda turma, e assim por diante, até que 

todos entrem em suas salas de aula. Quando já estão dentro da sala de aula, os alunos colocam 

a mão para trás, próxima à grade da porta e um agente prisional tira suas algemas, e esses 

sentam em suas cadeiras aguardando o início da aula. Na unidade prisional, existem, também, 

regras impostas aos alunos para frequentarem a escola no que se refere à sua higiene pessoal. 

Por exemplo, se um agente prisional identifica que o aluno que vai frequentar a escola não 

está com as unhas ou cabelo cortados, eles costumam reter o aluno e não levá-lo para a escola 

prisional. Diante disso, a escola adquiriu uma máquina de cortar cabelo e realiza algumas 

ações visando reverter esse empecilho. Outra questão é que, antes, os alunos não tinham 

direito ao café da manhã na escola prisional e reclamavam constantemente durante as aulas 

alegando fome, e, assim, após reinvindicações, a escola passou a oferecer café aos alunos 

entre o primeiro e segundo horário do turno. 

Para entrar no estabelecimento penal, o professor Teodoro tem de passar por 

procedimentos de segurança e vistorias, da mesma forma que outro professor ou pessoa que 

adentra no estabelecimento por outros motivos. É necessário deixar na portaria um documento 

de identificação e passar por uma máquina que verifica a presença ou não de algum objeto 

proibido. Os professores entram na sala de aula e ficam trancados com os alunos, e, acabando 
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o horário de suas aulas, trocam de turmas. Um fato que chama atenção nas turmas, é que 

todos os alunos são do sexo masculino, não tendo a presença de mulheres nas mesmas. Outro 

aspecto é que os professores não podem usar determinadas cores e tipos de roupas.  

No âmbito das salas de aula, o professor Teodoro vivenciou dois momentos 

diferentes no cenário da escola prisional. Em um primeiro momento, segundo ele, o 

estabelecimento prisional era muito rigoroso, dificultava muito e limitava sua prática docente 

naquele contexto, pois diferentes regras eram exigidas aos presos, por exemplo, eles tinham 

de ficar sentados, não podiam conversar uns com os outros, deveriam somente escutar o 

professor explicando o conteúdo e copiar o conteúdo, passando uma imagem de aluno 

passivo. Segundo o professor, com a mudança de diretor, foi possível criar um ambiente mais 

agradável durante as aulas, buscando esquecer que estão presos dentro de um estabelecimento 

penal, com a participação dos alunos, permitindo que eles dialogassem entre si e com o 

professor, proporcionando momentos de aprendizados variados. 

O professor Teodoro não conta com espaço físico para aulas práticas de Educação 

Física, as aulas acontecem nas próprias salas. Com as regras da direção anterior, o professor 

só podia ministrar aulas teóricas porque não se permitia práticas corporais nas salas de aula. 

Com a nova direção, mesmo que de maneira restringida pelas regras do estabelecimento, 

foram permitidas algumas atividades práticas dentro de sala de aula nas aulas de Educação 

Física, como o tênis de mesa, que é adaptado com um quadro antigo, que funciona como 

mesa, e os alunos tem que afastar as carteiras e cadeiras na sala de aula pra conseguirem um 

espaço para proporcionar o jogo. Nessa situação, o professor teve de adaptar esse jogo com 

um barbante, pois a rede era presa por suportes de ferro, material que não é permitido no 

estabelecimento. Além disso, o professor não pode usar nas aulas materiais como cordas, 

bolas ou materiais considerados cortantes. 

Já em relação à Escola Prisional Martin Luther King, em que o professor 

Raimundo atua, as aulas se desenvolvem em duas condições diversas. No regime semiaberto, 

as aulas são ministradas fora do presídio, em um espaço anexo, e são cinco turmas que têm 

aulas nesse contexto. No regime fechado, as aulas acontecem dentro da unidade prisional, 

com duas turmas em uma mesma cela adaptada como sala de aula, com os alunos e seus 

respectivos professores tendo aula simultaneamente na mesma. Nesse espaço não há nenhuma 

divisória entre as turmas, tendo somente uma pequena janela e uma porta com grades e um 

pequeno banheiro. A escola nesse estabelecimento oferece educação nos níveis do Ensino 

Fundamental, anos iniciais, até do Ensino Médio em turmas multisseriadas.  



77 

 

No regime fechado, em um primeiro momento, o professor esperava dentro da 

sala e os alunos chegavam algemados, e, já dentro da sala, colocavam as mãos para fora e 

tinham suas algemas retiradas para início das aulas. A cada troca de horário, um agente 

prisional abria a grade da sala de aula para troca de professores, enquanto isso, outro agente 

prisional armado fica vigiando essa troca. Ao final da última aula, os presos, ainda dentro da 

sala, colocam a mão para fora da grade da porta e são novamente algemados um por um, para 

somente depois serem novamente conduzidos para suas respectivas celas.  Depois, com uma 

nova diretoria do estabelecimento prisional, isso mudou, os professores chegam e os alunos já 

estão na sala sem algemas, e, dessa maneira, também saem sem ver seus alunos sendo 

algemados, como viam anteriormente. Por outro lado, o regime semiaberto funciona em uma 

condição diferenciada: os alunos chegam sem algemas, e as aulas acontecem com um 

professor em cada sala com sua turma.  

São muito restritas as possibilidades de conteúdos das aulas de Educação Física 

no regime fechado da escola prisional em que Raimundo atua, tendo em vista que o professor 

não pode desenvolver atividades práticas, que exijam correr ou pular, por exemplo. Também 

não são permitidas atividades com bolas, nem peteca ou uso cordas, entre outros materiais 

pedagógicos restritos. Nessas circunstâncias o professor trabalha somente com a teoria e 

alguns jogos pedagógicos permitidos, como xadrez e dama. Já no regime semiaberto, o 

professor tem um pouco mais de possibilidades, apesar de limitações que não o permitem 

desenvolver os diversos conteúdos da Educação Física. Nesse cenário, além da teoria, é 

possível desenvolver atividades práticas, como alguns esportes, atividades de alongamento e 

exercícios físicos calistênicos
11

. É importante frisar que os conteúdos trabalhados nas 

disciplinas da escola devem ser moldados às regras do estabelecimento prisional. Faz-se 

presente, também, nesta escola prisional uma grande rotatividade dos alunos das turmas, 

sendo necessárias adequações variadas no planejamento pelo fato dos alunos dessa escola 

prisional mudarem muito, dificultando assim uma sequencia no trabalho pedagógico. 

Já a Escola Prisional Mahatma Gandhi, em que o professor Kalebe atua, funciona 

em duas salas separadas por uma divisória, que se originaram de uma sala de aula maior. 

Desse modo, hoje, as aulas acontecem com duas turmas seriadas do Ensino Fundamental, uma 

turma dos anos inicias e a outra dos anos finais. De acordo com o professor, essas salas de 

aula mais parecem uma cela, pois têm uma grade na porta que fica trancada, com os agentes 

penitenciários do lado de fora, em alguns momentos armados, e em outros momentos, sem 

                                                 
11

 Chama-se exercício calistênico aquele que se utiliza do peso do próprio corpo ou de partes do corpo da pessoa 

para a sua realização (COUTO; SOUZA; VICENTE, 2011). 
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arma. Anteriormente, não se tinha essa grade na porta, o local era aberto e ficava um agente 

prisional com arma na porta observando e assistindo as aulas que aconteciam. Hoje eles já não 

assistem mais as aulas, trancam o professor com os alunos e saem de perto das salas, e só 

retornam para mudanças de professores entre uma aula e outra, ou ao final da aula. Para que o 

agente abra a sala, em alguns momentos, é necessário pedir a um preso, que não é aluno, que 

está no pátio do lado de fora das salas, ir chamar o agente prisional. Dessa maneira, no 

cenário atual, o professor chega e os alunos já estão dentro da sala, quando isso não acontece, 

o professor aguarda alguns minutos e os alunos chegam. 

Nesse âmbito, Kalebe, assim como os demais professores da escola prisional onde 

atua, podem ministrar as aulas somente dentro das salas de aula. O estabelecimento conta com 

dois pátios, todavia, esses não podem ser usados para atividades teóricas ou práticas das aulas, 

apesar de que os presos que não estudam ficam “livres” nesses pátios. Nessa situação, as aulas 

do professor Kalebe são na maioria teóricas, devido ao espaço físico disponível para as aulas 

e às regras do local, trabalhando com discussões de temáticas variadas, como questões de 

primeiros socorros e dicas de atividades práticas e exercícios físicos para os alunos fazerem 

no “banho de sol” e nas celas. Além das aulas teóricas, o professor, afastando as cadeiras e 

mesas do centro da sala de aula, realiza alongamentos e reduzidas atividades de aquecimento, 

atividades de montagem de artesanato e jogos pedagógicos como dama, dominó e xadrez. 

Como material para as aulas, o professor só conta com um pincel para escrever no quadro, um 

apagador e alguns jogos pedagógicos, e, além desses, utiliza matérias recicláveis para 

artesanatos ou confecção de materiais para aulas - esses materiais são analisados e revistados, 

para que suas entradas sejam liberadas. Não é permitido entrar com corda, lata, ou algum 

material que possa causar corte, podendo ser utilizado, por exemplo, materiais como isopor ou 

papel. Um aspecto que não pode ocorrer nas aulas é a competição, ou seja, a direção e os 

funcionários da escola prisional não permitem a realização de nenhuma atividade ou conteúdo 

que gere disputa, que envolva competição, sendo alegado que isso poderia causar 

desentendimentos e violência entre os alunos presos. 

Dado o exposto, é importante indicar que as escolas prisionais aqui descritas são 

um segundo endereço de uma escola estadual da cidade na qual se encontra, e, assim, reuniões 

pedagógicas, assinaturas de documentos, conselhos de classe, e outras questões, são realizadas 

na escola polo. Essas escolas prisionais são geridas pelo governo do estado de Minas Gerais e 

os contratos dos professores são feitos por meio da designação na escola polo, sendo que 

esses contratos funcionam durante o ano vigente. 
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Nesse sentido, cumpre aqui mencionar que a educação prisional funciona em 

conformidade com o Decreto Presidencial n° 7.626/2011, que institui o Plano Estratégico de 

Educação no âmbito do sistema prisional, em parceria com o Ministério da Educação e o 

Ministério da Justiça, e ainda contando com o auxílio dos Estados. No Estado de Minas 

Gerais, foi produzido o Plano Estadual de Educação nas Prisões (MINAS GERAIS, 2012), e a 

educação prisional funciona nos municípios com unidades prisionais, por meio de escolas que 

existem dentro das unidades prisionais. O funcionamento dessas escolas é realizado sob a 

supervisão das Superintendências Regionais de Ensino. 

Até agora, realizamos a contextualização dos cenários das escolas prisionais onde 

os professores participantes dessa investigação atuam com o intuito de conhecer, de modo 

geral, esses contextos. A partir de agora, apresentaremos as categorias de análise, para, assim, 

realizarmos a discussão dos dados, articulando os resultados com teorias do referencial 

bibliográfico.  

Considerando-se os objetivos deste estudo, delimitamos as categorias de análise 

dessa investigação. Essas categorias foram constituídas a partir do agrupamento dos dados 

semelhantes que derivaram das entrevistas com os sujeitos participantes da investigação. 

Dessa forma, traçamos três categorias: 1- A formação inicial e continuada e os saberes dos 

professores; 2 - O início da docência, os desafios e possibilidades de atuação e permanência 

nas escolas prisionais; 3 - As aulas de Educação Física, os professores e os alunos nas escolas 

prisionais 

Na primeira categoria, apresentamos questões relacionadas a formação inicial e 

continuada dos professores, aos meios de aquisição dos conhecimentos, aos aprendizados do 

ser professor em escola prisional, e aos saberes e características dos professores em escola 

prisional. 

Na segunda categoria procuramos abordar aspectos relacionados aos motivos da 

escolha pela atuação em escola prisional, ao ingresso e ao início da docência, ao olhar da 

sociedade com relação ao direito à educação prisional, à relação dos professores com os 

agentes de segurança das unidades prisionais, às regras das escolas prisionais para trabalho 

com os conteúdos e materiais pedagógicos, à autonomia do professor nas escolas prisionais, 

aos acontecimentos no estabelecimento prisional, ao apoio e acolhimento da escola ao 

professor, ao olhar dos pares sobre a Educação Física, às motivações dos professores para 

permanecerem atuando nas escolas prisionais e às perspectivas futuras de atuação 

profissional. 
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Na terceira categoria organizamos os aspectos relacionados às aulas de Educação 

Física nas escolas prisionais, à estrutura física para as aulas, à Educação Física na vida dos 

alunos, à participação dos alunos nas aulas, ao interesse dos alunos nas escolas prisionais, à 

relação entre o professor e o aluno, às funções desempenhadas pelos professores e à mudança 

de concepções pessoais dos professores após a inserção na educação prisional. 
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4 PROFESSORES INICIANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLAS 

PRISIONAIS DA REGIÃO DOS INCONFIDENTES: DA FORMAÇÃO À DOCÊNCIA 

EM “CELAS DE AULA”  

 

Neste capítulo, serão apresentadas as análises dos dados coletados procurando 

responder aos objetivos estabelecidos para esta investigação. Dessa forma, cumpre aqui 

trazer, novamente, o objetivo geral da pesquisa, que foi o de compreender as possibilidades e 

possíveis desafios enfrentados pelos professores de Educação Física, no início de carreira, 

atuantes em escolas de unidades prisionais da Região dos Inconfidentes, e os seguintes 

objetivos específicos: identificar e analisar a formação inicial e continuada dos professores de 

Educação Física iniciantes atuantes em escolas prisionais; identificar os motivos que levam 

esses professores a atuarem e permanecerem atuando em escolas prisionais; compreender 

como ocorre o início da carreira e o início do processo de tornar-se professor de Educação 

Física em escolas prisionais; investigar as possibilidades e desafios relacionados à disciplina 

Educação Física em unidades prisionais e suas implicações na prática pedagógica do 

professor; identificar as percepções dos professores de Educação Física sobre a realidade da 

disciplina em escolas de unidades prisionais. 

 

4.1 A formação inicial e continuada e os saberes dos professores  

 

Eu senti muita desorganização de uma estrutura de 

formação [...] e aonde eu vi que daquilo ali eu tinha que 

me aperfeiçoar mais, eu tive que encarar uma realidade 

em que eu tive que aprender de novo para ensinar com 

coerência. E no meu dia a dia eu tive que buscar isso 

sempre. (Teodoro) 

 

Essa seção busca analisar a formação inicial e continuada dos professores 

iniciantes de Educação Física atuantes nas escolas prisionais, e os encadeamentos dessa 

formação na prática pedagógica desses professores. Procuramos, assim, identificar os meios 

de aprendizagem do ser professor e os saberes necessários à docência na escola prisional. 

Iniciamos destacando, a partir dos relatos dos professores participantes da pesquisa, o fato de 

que, ao ingressarem na docência em escola prisional, não se sentiram preparados para 

desempenhar a função docente em tal contexto. Segundo eles, 
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Primeiro a gente tem que ter uma base muito boa dentro de uma faculdade, 

às vezes, eu não tive essa preparação tão grande com alguns professores 

que deixaram a desejar [...] (Teodoro) 

 

[...] no primeiro dia eu já fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse 

pessoal aqui, porque infelizmente eu não achei que minha graduação me 

preparou para isso (Raimundo). 

 

[...] me formar como um profissional suficiente para a área que eu fui atuar 

não me formou, então eu tive que estudar mais, eu tive que pesquisar, e 

através dessas pesquisas fazer meu trabalho do jeito que tem que ser feito, 

só desse jeito! (Kalebe) 

 

É possível perceber nas falas dos professores a indicação de que, ao iniciarem a 

docência nas escolas prisionais, perceberam lacunas nos seus cursos de formação inicial. A 

esse respeito, Tardif e Raymond (2000), em suas pesquisas sobre saberes, tempo e 

aprendizagem da prática docente, descrevem que muitos professores indicam uma má 

preparação para a prática docente julgando a formação recebida, ou seja, revelam que seus 

cursos de formação inicial não os prepararam de maneira adequada para exercerem o trabalho 

docente. Sobre essa situação, Massa (2002), em seu estudo sobre a caracterização acadêmica e 

profissional da Educação Física, revela que compete às instituições de formação inicial 

preparar os indivíduos no sentido da aquisição de competências e responsabilidades, para que 

os futuros profissionais tenham a capacidade de atuação no mercado de trabalho.  

Nessa direção, o estudo da temática da formação de professores desenvolvido por 

Pesce e André (2012) com professores e acadêmicos de cursos de licenciatura,  expressa que 

os cursos de formação inicial no Brasil têm exibido poucos avanços no que diz respeito à 

propiciarem conhecimentos teórico-práticos consistentes para exercício da profissão.  

Investigações na área de formação de professores anunciam uma desarticulação 

entre teoria e prática na formação de professores, sejam eles estudos desenvolvidos em outras 

áreas, como em Fiorentini et al (2002), que constitui uma pesquisa desenvolvida na área da 

formação dos professores de matemática, ou sejam estudos específicos que analisam a 

formação em Educação Física, como pode se citar as pesquisas de Ghilardi (1998) e Borges 

(2005).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica (BRASIL, 2002) descrevem a importância da prática na formação de professores: 
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§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 

que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. § 2º A prática deverá 

estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor. § 3º 

No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 

dimensão prática (p. 5). 

 

O professor Raimundo analisa o curso de formação em licenciatura em Educação 

Física. Ele fez esse curso em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada e agora faz o 

bacharelado numa IES federal:  

 

Eu acho que na graduação que eu estou hoje, no bacharel, apesar de ser 

diferente, pelo que eu sei, pela licenciatura na federal é muito mais teórica 

do que foi lá.[...] Aqui eu vejo que você tem o lado de você poder ser um 

pesquisador, por exemplo, lá não tinha isso daí. [...] Eu acho que, na 

verdade, nem a teoria me daria subsídios para trabalhar no sistema 

prisional, as vezes eu acho até que nem em nenhum lugar, pois é muito 

diferente a prática da teoria.  (Raimundo) 

  

Pode se perceber que o professor indica uma formação em licenciatura mais 

voltada para a teoria e para o campo de pesquisa em detrimento a uma formação para 

docência na Educação Básica. 

Nesse âmbito, os relatos dos professores participantes dessa investigação realçam 

algumas questões que convergem à situação assinalada por estudos que discorrem sobre a 

formação de professores. Os docentes revelam ausências na oferta de disciplinas e mesmo 

ausências de conteúdos específicos sobre a educação prisional nos seus cursos de formação 

inicial. A partir de seus relatos, percebemos que o curso de licenciatura em Educação Física 

não os possibilitou nenhuma experiência, conteúdo ou disciplina relacionada diretamente à 

realidade escolar prisional e a docência nesse contexto, seja conhecimentos teóricos ou 

práticos.  De acordo com os professores: 

 

Minha formação foi voltada para o ensino regular totalmente. [...]Eu não 

tive nenhum conteúdo específico, nem para adultos e nem, muito menos para 

o sistema prisional. Eu acho que o alicerce que a graduação da para a gente 

é saber onde buscar as fontes para aplicar no nosso serviço, no nosso 

trabalho. Porque se for parar para pensar em uma coisa específica [...] 

nunca foi abordado nem que existia, na verdade, escola em presídio. [...] 

Então, assim, não tive nenhum embasamento teórico nem prático para esse 

tipo de publico. (Raimundo) 

 

Eu não tive nenhum trabalho ou nenhuma conscientização durante meu 

curso falando sobre dar aula em um presídio, jamais.[...] Primeiramente eu 

não vivenciei nada desse tipo que eu vivencio hoje. [...] Não tive nenhuma 
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experiência nível universitário sobre isso, não estive em nenhum presídio 

durante meu curso inteiro [...] (Kalebe) 

 

Minha faculdade não proporcionou isso, não [...] É uma experiência 

diferente né? Porque a gente não sai de uma faculdade, igual na minha 

situação que foi particular, a gente não sai de lá preparado para uma 

unidade prisional, sai, entre aspas, mais preparado para uma situação de 

escola regular né, para lidar com esse tipo de alunos. Foi uma experiência 

muito diferente [...] (Teodoro) 

 

A respeito disso, o estudo sobre políticas de formação de professores para a 

educação no cárcere desenvolvido por Onofre (2013), revela a ausência de formação 

específica para os docentes atuantes em escolas prisionais. De acordo com a autora, a temática 

da educação prisional é assunto fora de pauta nos cursos de formação, tendo, apenas algumas 

tímidas iniciativas relacionadas à EJA.  

Nessa direção, a pesquisa desenvolvida por Silva e Moreira (2011) reflete sobre 

ressignificação da função do cárcere, do cumprimento da pena e da educação prisional por 

meio da elaboração de um Projeto Político Pedagógico (PPP) para a educação nesse cenário. 

Assim enfatizam que:  

 

a formação de professores para a educação em prisões, com regime próprio de 

trabalho, ainda que dentro da categoria única do magistério constitui caso à parte, 

pois os cursos de formação de professores, mesmo das universidades públicas, ainda 

não estão sensibilizados para a necessidade de formar quadro docente para atuação 

em espaços outros que não sejam a escola e a sala de aula. (p.6) 

 

Dessa maneira, um dos docentes de nossa investigação propõe uma alternativa 

para minimizar essa condição apresentada, relatando que a formação inicial deveria trabalhar 

a educação prisional e oportunizar aos alunos, por exemplo, por meio da oferta de uma 

disciplina como estágio supervisionado em escola prisional. Segundo Kalebe: 

 

[...] o curso de Educação Física deveria que ter, sistema prisional é 

também, deveria ter um estágio no sistema prisional. Porque nós fazemos o 

estágio no Ensino Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio, mas não 

fazemos mais nada. Então, quer dizer, porque não tem isso também, um 

estágio de pelo menos dez horas dentro de um presídio para conhecer. 

Então isso daí seria uma coisa ideal [...] (Kalebe) 

 

De acordo com o professor Kalebe, o estágio supervisionado em escolas prisionais 

pode se constituir como um processo formativo significativo para conhecimento da realidade 

desse campo de atuação profissional docente.  
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Se referindo a importância do estágio supervisionado, Scalabrin e Molinari 

(2013), em seus estudos sobre a relevância da prática do estágio supervisionado nos cursos de 

licenciatura, enfatizam que esse é imprescindível na formação do professor. Segundo os 

autores, a disciplina de estágio constitui num processo necessário para que o docente possa 

enfrentar os desafios da carreira, permitindo-lhes conhecerem os cenários educativos e a 

realidade sociocultural desses públicos e das instituições.  

Nesse sentido, uma outra pesquisa sobre o estágio supervisionado sendo 

compreendido como uma atividade integradora do saber com o fazer produzida por Kulcsar 

(2012) revela que o estágio deve ser compreendido como uma ferramenta essencial na 

formação docente, preparando o futuro professor, entre outras coisas, a compreender e a 

enfrentar o mundo do trabalho. 

Já no que diz respeito à formação continuada, os professores de nosso estudo 

relataram que já haviam cursado alguma pós-graduação ou cursos de curta duração voltados à 

área de Educação Física, mas nada direcionado especificamente à educação prisional. No caso 

de nossa pesquisa, os dados  revelam que a justificativa para não se ter realizado cursos na 

área da educação prisional foi a de não encontrarem disponível uma instituição de Ensino 

Superior que ofertasse tais cursos, como mostra o apontamento do professor Teodoro: 

 

Infelizmente nunca encontrei nenhuma fonte que ofertasse cursos para 

unidades prisionais, isso pode ser um grande desafio para o futuro, porque 

eu nunca ouvi falar, nunca nada, direcionado a unidade prisional.[...] Nem 

procurei também me especializar através de pós-graduações, porque até 

então, das que tive procurando eu não achei nada específico na área, é uma 

área que infelizmente eu não consegui achar nada pronto, com nenhum 

projeto de formação pessoal. (Teodoro) 

 

A esse respeito, Oliveira e Araújo (2013), em seu estudo que aborda a educação 

prisional com base nos direitos humanos, nos indicam que, muitas vezes, os professores 

atuantes em escolas prisionais não possuem uma devida formação, muito menos participam de 

formação continuada. 

Assim também os dados de uma pesquisa que versa sobre os impactos da 

educação e trabalho como mecanismos para reinserção social nos estabelecimentos prisionais 

do Rio de Janeiro desenvolvida por Julião (2010) convergem com os de nossa pesquisa, uma 

vez que retrata que os profissionais que atuam com atividades educacionais no cárcere não 

são capacitados para o trabalho que desempenham. Além disso, o referido autor enumera 

aspectos, como a ausência de integração nas ações educativas realizadas, a precariedade nas 
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ações educacionais e profissionalizantes desenvolvidas, e a inexistência de acompanhamento 

e avaliação dos programas e projetos desenvolvidos. 

Convém destacar, sobre tal cenário, que, apesar da legislação vigente, ainda não 

observamos  a efetivação de princípios que normatizam a educação prisional e a formação de 

professores. 

Acerca do princípios que normatizam a educação prisional, podemos citar a 

Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (BRASIL, 2009) e 

a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2010), que dispõem sobre as 

diretrizes nacionais para a oferta da educação nos estabelecimentos prisionais. Nesses 

documentos, é descrita, entre outras questões, a necessidade de se garantir aos professores 

atuantes em escolas prisionais o acesso a programas de formação inicial e continuada que 

considerem as especificidades e a relevância das ações educativas nos estabelecimentos 

prisionais.  

O estudo realizado por Miranda (2016) sobre a educação prisional para a 

ressocialização de mulheres encarceradas faz um alerta, descrevendo que, em razão das 

características e especificidades das escolas prisionais, os profissionais atuantes nesse 

contexto vão demandar formação adequada para que consigam atingir os objetivos esperados. 

Portanto, em conformidade com Onofre (2013, p.154), cabe aqui mencionar que “a 

valorização do professor e a defesa da formação específica para atuar em escolas de unidades 

prisionais é tarefa urgente em nossa agenda de desafios e tarefas [...]”. 

Laffin e Nakayama (2013, p.161), em seus estudos sobre o trabalho de professores 

em um estabelecimento de privação de liberdade de Florianópolis, descrevem que o professor 

de escola prisional “se constitui em sua prática, estabelecendo relações com uma formação 

que não priorizou esse contexto”. Considerando as lacunas percebidas na formação, os 

professores atuantes em escolas prisionais assumem algumas estratégias para a aquisição dos 

conhecimentos específicos e necessários para a docência nas escolas do cárcere, numa busca 

de conhecimentos práticos que favoreçam suas ações pedagógicas neste cenário.  

Entre estas estratégias está o aprendizado pela prática diária, cotidiana, por meio 

de tentativas, erros e acertos. O professor Teodoro aponta que, para atuar nas escolas 

prisionais, teve de aprender para ensinar, aprender com o dia a dia, como mostra o excerto a 

seguir: 
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[...] não foi uma situação muito coerente quando eu entrei na sala de aula 

pela primeira vez, eu [...] caí numa situação que eu tive que aprender para 

ensinar, as vezes até buscar informações depois até da própria graduação. 

[...] eu tive que adaptar a uma realidade em que eu tenho que saber falar, eu 

tenho que saber ministrar as minhas aulas com coerência e com discrição, é 

uma situação em que a gente tem que aprender, aprender com o dia a dia. 

[...] A gente a cada dia aprende de uma maneira diferente lá né [...] 

(Teodoro) 

 

Ao analisar esse excerto da fala do professor, pode-se perceber que, por meio da 

prática cotidiana, ele adquire saberes imprescindíveis para atuação nas escolas prisionais. 

Nessa direção, os professores participantes desta pesquisa anunciam saberes e características 

que consideram essenciais para um professor desenvolver suas atividades pedagógicas nas 

escolas prisionais.  

Um primeiro saber assinalado pelos docentes Kalebe e Teodoro é que o de que o 

professor deve saber se comunicar muito bem, tomando muito cuidado com o que fala em 

suas aulas dentro do cárcere. Segundo eles: 

 

A qualidade que ele tem que ter [...] ele tem que ter atenção no que ele está 

dizendo dentro de um presídio para um aluno lá, eles levam muito a sério, 

guardam o que você fala e joga para frente, para te perguntar de novo. 

Então você tem que estar atento no que você fala [...](Kalebe) 

 

 [...] não é aquele ambiente que a gente chega com certa liberdade de se 

expressar, você tem que saber se comunicar muito, porque, às vezes, as 

expressões do dia a dia que a gente utiliza com certa liberdade [...] e dentro 

de uma unidade prisional eu não sei se o cara está preso porque ele foi  

condenado, por assassinato, e ai o cara pode me olhar de uma maneira 

estranha, então a gente tem que saber muito comunicar lá dentro. (Teodoro) 

 

Indo ao encontro desse dado de nossa pesquisa, Souza (2013), em sua 

investigação que trás olhares sobre a educação em espaços de privação de liberdade, revela 

que o professor na escola prisional deve ser comedido, evitando o uso de determinadas 

expressões ou assuntos em suas aulas.  

Além desses saberes, os professores participantes desta investigação indicam a 

necessidade de conhecimentos de outras naturezas, além dos conhecimentos acadêmicos, ao 

professor de escola prisional, como nos mostra os excertos a seguir: 

 

A gente tem que estar sempre com uma segurança, muito atento... uma 

segurança. A gente tem que estar sempre atento a tudo que acontece dentro 

da sala. Além de saber passar uma informação, a gente tem que estar 

sempre muito atento. [...] isso é primordial dentro de uma unidade prisional, 
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não é ser apenas um professor. Tem que ser além de um professor, você tem 

que estar completamente atento [...] (Teodoro) 

 

Primeira qualidade que acho que você tem que ter é flexibilidade, primeiro 

a mudança até de hábito lá dentro. [...] flexibilidade na disciplina, que você 

não pode ser muito engessado, que às vezes, você chega lá e eles não estão 

muito afim de uma coisa, ai você tem que fazer outra. [...] ser uma pessoa 

flexível, porque muda muito o ânimo do pessoal, é... as pessoas mudam 

muito (Raimundo) 

 

É, ser um educador diferente, tem que ser um educador que tem que usar 

muito a criatividade, ele tem que gostar do que faz, ele tem que ter interesse 

em ajudar quem está lá dentro. (Kalebe) 

 

Dessa forma, percebe-se que, entre outros aspectos, os professores participantes 

de nossa pesquisa indicam a relevância de se ter algumas habilidades para atuarem nas escolas 

prisionais, como a capacidade de atenção a tudo que ocorre durante as aulas, de terem 

flexibilidade e criatividade no trabalho desenvolvido nas aulas da escola prisional.  

Nesse âmbito, a pesquisa de Onofre (2013), que tematiza sobre a formação de 

professores de escola prisional, enfatiza que ser professor em escolas prisionais “exige do 

educador aprendizagens de outra natureza, que não somente as oferecidas em salas de aula da 

universidade” (p.146). O relato do professor Kalebe ilustra esse apontamento, ao mencionar 

que alguns conhecimentos e saberes não se aprende na faculdade, mas são importantes para a 

docência no contexto prisional: 

 

Então um professor para dar aula no presídio, como não tem espaço para 

trabalhar o esporte mesmo, a atividade física, ele tem que se inteirar de 

mais coisas que ele aprende na faculdade, porque ele vai ter que falar de 

coisas que interessa para o aluno. (Kalebe) 

 

Tardif (2012, p.20), em seu trabalho sobre os saberes docentes e a formação 

profissional, indica que “[...] ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar 

progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente”. O referido autor 

aponta, ainda, que os saberes adquiridos por meio da prática cotidiana da profissão 

desencadeiam o que se denominam como saberes experienciais. De acordo com o autor, esses 

saberes são formados e se estabelecem a partir da reorganização dos demais saberes. Desse 

modo, os professores sinalizam que, com o passar do tempo junto as experiências cotidianas 

nas escolas prisionais, foram se sentindo mais preparados para exercerem suas atividades 

docentes nesse contexto.  
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[...] eu aprendi um pouco na prática também, hoje em dia eu me sinto muito 

mais confiante e tal, para dar aula.[...]  já tem mais experiência. Então eu 

acho que qualquer trabalho, tanto no presídio quanto fora, o tempo que 

você está lá trabalhando te dá maturidade para um monte de coisas, isso 

interfere completamente no seu modo de lidar com o púbico ou com sua 

própria aula mesmo. [...] Eu me considero mais experiente, mais maduro, 

é... consigo ser mais humano entre as coisas que eu pensava, já não tenho 

mais tanta surpresa como eu tinha no início né [...] (Raimundo)  

 

É uma constante aprendizagem, né? [...] Foi uma constante evolução e 

queremos estar em constante evolução por novos jogos, por novos 

dinamismos, desde que ofereça segurança para todos, tanto para os 

professores quanto para os próprios alunos. [...] Me considero um pouco 

mais criativo, tive que ser muito criativo para poder fazer o que faço lá 

dentro hoje, tive que aprender mais né? A como lidar com o dia a dia, 

também [...]. (Teodoro) 

 

No início, depois foi ficando tranquilo, foi ficando mais tranquilo, mas no 

início foi muito tenso, só no início, mas depois foi ótimo, está sendo ótimo. 

[...] Eu tive que modificar todo o meu conceito de dar aula de Educação 

Física. [...] Eu tinha uma concepção totalmente diferente, eu tinha liberdade 

para fazer o que eu queria [...] de repente ela deu um salto, que eu tive que 

mudar todo o meu conceito de dar aula, o meu conceito de dar aula é... em 

lugar aberto, mudou totalmente. Então hoje eu me sinto mais preparado 

[...](Kalebe) 

 

Diante disso, o professor Kalebe revela que as circunstâncias vivenciadas no 

contexto da escola prisional levam-no a se sentir preparado para atuar como professor de 

Educação Física em quaisquer outras condições de prática docente, conforme o professor 

afirma:  

 

No início eu me sentia preparado, mas eu vi quando eu entrei no sistema 

prisional que o preparo é outro, então a gente tem que estar preparado para 

tudo. Eu imagino dando uma aula em um país onde é cheio de guerrilheiros 

que você não pode, que você pode usar só aquele pedaço ali, então você tem 

que usar aquele pedaço ali e acabou [...] Eu me sinto mais preparado para 

dar aula de Educação Física em qualquer situação.[...] Então se hoje eu 

saio do presídio para dar aula numa escola de interior, de roça, onde não 

tem nada, eu vou conseguir dar aula porque eu tenho uma bagagem para 

isso, então isso me ajuda. (Kalebe) 

 

Essa situação conduz o professor a vivenciar uma aprendizagem tácita levada ao 

extremo, em virtude das experiências em condições tão adversas na escola prisional. Nessa 

perspectiva, Crecci e Fiorentini (2014), em sua pesquisa na área da matemática sobre a gestão 

do currículo a partir das profissionalidades docentes, indicam que os conhecimentos e 

aprendizagem construídos na prática são estabelecidos de forma tácita, por meio da reflexão 

do professor sobre a própria prática. 
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Convém destacar que os relatos de dois professores participantes de nossa 

pesquisa indicam que a reflexão sobre a prática os levaram a estudar e pesquisar de forma 

autônoma. Segundo eles, esse tem sido um caminho alternativo para conseguirem desenvolver 

suas práticas pedagógicas no cenário da educação no cárcere e minimizarem as lacunas da 

formação inicial. Segundo os professores: 

 

Então eu não considero que eu tive uma graduação tão boa, porque eu tive 

que me aperfeiçoar mais depois do que propriamente lá dentro da 

faculdade. [...] eu tive que procurar aprofundar um pouco mais, estudar um 

pouco mais, fora do ambiente de graduação, para poder, diretamente e 

indiretamente, trabalhar com o ambiente prisional. (Teodoro)  

 

Então tudo que eu faço hoje é através de pesquisas que eu faço e através da 

criatividade. [...] eu tive que pesquisar mais, então quer dizer, o curso não é 

o suficiente para poder, para que você chegue ao patamar que você precisa, 

então eu acho que se uma pessoa quiser fazer alguma coisa diferente como 

essa, ele tem que procurar estudar, ele tem que melhorar, ele tem pesquisar 

[...] eu tive que estudar mais, eu tive que pesquisar, e através dessas 

pesquisas fazer meu trabalho do jeito que tem que ser feito, só desse jeito! 

(Kalebe) 

 

Sobre essa temática, o estudo de Garcia (2009), que oferece auxílio teórico para 

questões presentes no início da prática docente em matemática, explica que o ato de pesquisar 

visa a melhoria da prática pedagógica e o desenvolvimento da autonomia do professor. Nessa 

circunstância, a investigação sobre a importância da pesquisa na prática pedagógica dos 

professores produzida por Pio, França e Domingues (2017) relata que, ao pesquisar e refletir 

sobre sua prática, o professor poderá obter uma melhor compreensão das suas condições e 

possibilidades de ações, sendo capaz de interpretar, adequar e reinventar suas carências e 

dificuldades. Nessa lógica, o estudo de Onofre (2013) sobre políticas de formação de 

professores para a docência no cárcere, menciona que ao analisar sua realidade  

 

o professor passa a ser entendido como um profissional preparado para 

examinar com criticidade a sua prática e o contexto em que trabalha, assim 

como para lidar de modo autônomo com as incertezas e problemas do 

cotidiano escolar, investigando sua sala de aula e a cultura institucional, 

sendo, portanto, um produtor de conhecimentos. (p. 147) 

 

Tendo em vista tais apontamentos, cumpre aqui enfatizar que essa seção 

possibilitou identificar e refletir sobre a formação inicial e continuada de professores de 

Educação Física iniciantes que atuam em escolas prisionais, e as influências dessa formação 

na prática docente. Os dados nos possibilitaram, ainda, identificar e refletir sobre os 
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mecanismos utilizados por esses docentes para aquisição de conhecimentos e saberes 

necessários à docência em escolas prisionais e na aprendizagem e constituição do ser 

professor. 

 

4.2 O início da docência, os desafios e as possibilidades de atuação e de permanência nas 

escolas prisionais  

 

[...] quando vai fazer uma contratação de um professor 

de presídio [...] quando o professor chega lá e sabe que é 

do presídio, ele volta para trás, ele não quer. Então é um 

desafio muito grande na escola contratar um professor 

para esse desafio, para essa etapa no prisional. Mas eu 

me vi num lugar que me coube, então para mim o desafio 

foi excelente. [...]Mas aceitei o prisional sabendo que era 

um desafio, e uma coisa que eu mais adoro é desafio, 

então para mim foi ótimo, foi desse jeito. (Kalebe) 

 

Nesta seção, destacaremos aspectos relacionados às motivações dos professores 

para as designações de docência em escola prisional, as impressões e experiências referentes 

ao ingresso e ao início da docência no cárcere. Traremos, também, os desafios e as 

possibilidades de atuação e permanência nas escolas prisionais pelos professores de Educação 

Física deste estudo. Ressalta-se, em princípio, que os professores participantes dessa 

investigação são iniciantes, encontrando-se nos seus primeiros anos de atuação profissional. 

Desse modo, iniciamos essa discussão descrevendo que, entre os motivos que 

levaram os professores a atuarem em escolas prisionais, prevalece a questão da não escolha, 

ou seja, os professores não planejavam atuar nesse cenário antes de começarem a trabalhar 

nele. O surgimento da oportunidade, em consonância com a necessidade de trabalhar, de 

conseguir um emprego, levaram os professores a atuarem nas escolas prisionais, como realça 

os relatos dos professores Raimundo e Teodoro: 

 

A princípio, foi de uma forma até sem planejar né? Foi numa época que eu 

estava precisando de emprego [...] eu me vi numa situação que eu tinha que 

arrumar um emprego, e eu não sabia como funcionava designação, nem 

nada [...] Foi nada planejado, não é que eu almejei isso aí, foi uma 

oportunidade que apareceu para mim [...] (Raimundo) 

 

Primeiro foi o medo do desemprego, isso me motivou um pouco, se eu não 

falasse isso eu estaria sendo é... não agindo com a verdade, e, também, pelo 

fato de poder estar dando aulas né? A consequência do não desemprego 

seria um emprego, estar trabalhando[...].(Teodoro)  
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Esses dados vão ao encontro da situação assinalada por Silva e Moreira (2011) em 

sua pesquisa que disserta sobre a temática da educação prisional. O estudo analisa a 

redefinição da função da prisão por meio da elaboração de um PPP para a educação a esse 

público. Os autores destacam que ser professor em escolas prisionais tem se constituído como 

a última opção para professores em início de carreira, que não conseguiram vaga para atuarem 

na rede regular de educação.  

A investigação acerca do trabalho de professores em uma escola prisional de 

Florianópolis-SC, desenvolvida por Laffin e Nakayama (2013), corrobora com tal afirmação 

expondo que a escolha pela atuação na educação prisional surge como uma possibilidade de 

sobrevivência e inserção no mercado de trabalho. Assim, como nos escreve Cardoso (2016a), 

em sua pesquisa sobre as experiências docentes em uma escola prisional de uma cidade da 

Bahia, relegam-se às escolas prisionais os “professores em início de carreira, muitos 

admitidos por meio de contratos temporários [...]” (p.43).  

Assim sendo, salientamos que antes mesmo de iniciarem a prática docente nas 

escolas prisionais os professores participantes desse estudo se deparam com alguns impasses. 

Ao ser contratado para atuar com a docência na prisão, o professor Raimundo revela a 

ausência de informações e esclarecimentos sobre esse cenário, até então desconhecido para 

ele, conforme observamos no seu relato:  

 

No começo fui conversar com a diretora, perguntei como era lá, ela falou ‘é 

sistema prisional hein? Você tem certeza que você vai?’, perguntei como 

era, e ela não sabia me falar como era direito  (Raimundo) 

 

Assim, após ingressar pela primeira vez no estabelecimento prisional, sem 

quaisquer informações relativas a esse cenário, são feitas, ao professor, diferentes perguntas e 

são passadas as prescrições de como agir e as regras do local. O professor Kalebe explicita 

isso relatando uma situação de espanto: 

 

No início foi meio assustador porque eu cheguei dentro do presídio, pela 

primeira vez, fui é... sabatinado né? Sobretudo [...] tive que responder um 

monte de perguntas, fui direcionado para a pedagoga para que me 

interrogasse, sobretudo, se eu conhecia alguém lá dentro, sobretudo que 

precisava saber e o que eles precisavam saber de mim. (Kalebe) 

  

Em um estudo de caso que retrata a visão de professores sobre as suas 

experiências em uma unidade prisional do interior do estado de São Paulo, Onofre (2009) 

indica que, quando os professores são contratados, são passadas algumas orientações e 
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recomendações variadas, limitando o que lhes é permitido no espaço prisional e restringindo a 

possibilidade de uma prática educativa criativa e autônoma. Diante dessa problemática, a 

pesquisa de Onofre e Julião (2013), que discorre sobre a compreensão da educação prisional 

como uma política pública, revela que os professores iniciantes em escola prisional vivenciam 

o que denominam como condição de duplamente iniciante: De acordo com os referidos 

autores, 

 

os educadores passam por processo semelhante à chegada do novato na prisão, 

quando lhe são passadas as regras da casa pela equipe dirigente, no processo 

denominado boas-vindas. Trata-se de um momento em que avalia sua condição de 

duplamente iniciante: como educador em um espaço com características próprias e 

onde rapidamente deve aprender a sobreviver – ali ele percebe a importância de 

buscar saberes, não só para lidar com diferentes culturas, mas para lidar com 

conflitos e dilemas para os quais não foi preparado na formação inicial e nem em 

experiências em outros espaços educativos (p.60-61)  

 

Essa situação também é revelada pelo estudo sobre o trabalho de professores 

iniciantes de Educação Física desenvolvido por Quadros et al (2015, p.21), que mostra que os 

“professores passam por muitas dúvidas e medos, que surgem pela própria falta de 

experiência profissional”. Guimarães (2004) citado por Onofre (2010), em seu estudo sobre o 

início da docência na prisão, aponta que essa fase de chegada se estabelece como um período 

vulnerável, marcado por angústia, insegurança e medo, tendo potencial de afetar ou perturbar 

mais ou menos o professor, de acordo com as suas características individuais e com o cenário 

no qual estiver inserido. 

Dado o exposto, há o agravante do espaço prisional em que o professor encontra-

se inserido, que, por se tratar de um ambiente singular, pode constituir uma condição 

determinante para gerar uma insegurança nos professores que lá estão, seja eles iniciantes ou 

não (ONOFRE; JULIÃO, 2013). A junção dos aspectos do início de carreira com as 

especificidades da realidade prisional podem justificar o medo, a insegurança e a apreensão 

que os professores participantes de nosso estudo sentiram ao ingressarem e iniciarem a prática 

docente nas escolas prisionais, como nos mostra os excertos abaixo: 

 

Nos primeiros momentos, insegurança, eu acho que você não conhecer, você 

acha que pode acontecer alguma coisa, você vê noticias de rebelião e esse 

tipo de coisa, então, primeiro o sentimento foi esse, de medo. [...] chegar lá 

e já ver os caras em fila e de cabeça baixa, entrando dentro da sala, na sala 

não, na cela na verdade né/ Que é uma sala de aula mas é uma cela que tem 

as grades, que tem o portão com a  grade. E ai, eu tive com certeza muito 

medo. Cheguei lá, até o jeito de me portar ficou diferente [...] (Raimundo) 
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A princípio muita apreensão! Porque você está em um ambiente em que 

você lida com pessoas de diversos tipos de situação [...] em primeira 

situação foi um pouco de apreensão, um pouco de medo sim né/ Porque a 

gente não encontra pessoas sorrindo para você, você encontra pessoas que 

estão lá para te observar. Primeiramente para saber o que você vai passar 

para eles, se eles vão gostar ou não. (Teodoro) 

 

No início sim, eu era inseguro porque eu não conhecia o que era, o que 

podia acontecer, o que não podia, a gente via na época que eu comecei eles 

tinham muitas rebeliões no presídio que acontecia. (Kalebe)  

 

Desse modo, a pesquisa desenvolvida por Barcelos (2017), que estudou a atuação 

de professoras nos estabelecimentos prisionais de uma cidade do estado do Mato Grosso do 

Sul, revela que as singularidades e complexidades do contexto prisional fazem com que o 

início da carreira docente nesse meio não seja uma tarefa fácil. Esses professores serão 

inseridos em um cenário em que vão se defrontar com diferentes desafios em suas práticas 

docentes, vão atuar dentro das possibilidades que as escolas prisionais lhes permitem. 

Desafios e possibilidades que, neste momento, passaremos a examinar.  

Um primeiro aspecto que surge nos relatos dos professores refere-se ao olhar 

negativo da sociedade sobre a educação prisional e a atuação docente nos ambientes de 

cárcere, que desencadeia repercussões na realidade das escolas nas prisões. Para o docente 

Teodoro, parece estar presente no imaginário das pessoas um olhar preconceituoso com 

relação à educação dos sujeitos em privação de liberdade nas unidades prisionais. Geralmente 

não reconhecem a educação como um direito e nem percebem sua importância na vida desses 

indivíduos, conforme exposto no excerto a seguir:  

 

Esse preconceito, ele vem de, poxa, você vai dar aula para um preso? 

Muitas pessoas não acreditam na reabilitação social de um preso, as 

pessoas não acreditam nisso, vê isso como uma situação de, poxa folga do 

cara, que folga do preso, já está preso e tem comida, tem a roupinha lavada 

e tal, não sei, e ainda vai ter uma escola, um direito de escola. Muitas 

pessoas não enxergam isso como um direito, muitas pessoas não enxergam 

isso como um agente de transformação [...] (Teodoro)  

 

Nesse âmbito, a pesquisa que tematiza sobre o sistema penitenciário brasileiro 

desenvolvida por Andrade e Ferreira (2016), indica que a sociedade tem nutrido um olhar 

desacertado sobre o sistema prisional, como se os sujeitos em situação de privação de 

liberdade ficassem encarcerados perpetuamente. Segundo os referidos autores, faz-se presente 

uma visão cultural na sociedade de que apenas encarcerar as pessoas nos estabelecimentos 

prisionais é o bastante para apartar os problemas dos que estão do lado de fora. Essa ideia 
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parece estar presente não somente na sociedade, mas, também, dentro da prisão, por meio das 

concepções e ações dos agentes de segurança prisional diante da educação nesse cenário, 

conforme apontam os professores Teodoro e Kalebe:  

 

Muitos e grande maioria [...] de 0 a 10 ai, 9 desaprovam [...] Eles acham 

que é uma situação de folga para o preso né, eles não acreditam que o preso 

pode se reabilitar, possam ser transformados. Eles acham, eles lidam como 

se fosse, alguns, não são todos, desses nove que eu falei [...] Eles acreditam 

que é um momento de [...] folga, uma folga deles, uma coisa sem ter 

merecimento. [...] eles acreditam que isso é errado, eles não acreditam que 

isso é transformador. (Teodoro) 

 

[...] o agente penitenciário não tem muita, não quer muita influencia com o 

que acontece lá dentro, portanto para eles aqueles presos que estão lá tem 

que ficar é preso, não tem que ter aula não tem que ter nada. [...] o 

desinteresse de dentro do presídio é muito grande, o desinteresse do sistema 

prisional, do preso ser diferente, ser estudado é totalmente diferente, eles 

não querem que eles sejam assim. (Kalebe) 
 

Percebe-se, nesses relatos, o desinteresse e a falta de apoio dos agentes de 

segurança prisional às atividades educacionais nas escolas das prisões e o não reconhecimento 

da educação como um direito dos sujeitos em situação de privação de liberdade. Tendo em 

vista esses relatos subtende-se que esses agentes desaprovam e desacreditam da importância 

da educação na vida dos indivíduos privados de liberdade 

Posto isso, é relevante lembrar que, de acordo com a Constituição Federal de 

1988, a educação é um direito público subjetivo, e, dessa forma, ninguém pode ser impedido 

de usufruir desse direito. Todavia, Salvalaggio (2016), em sua investigação sobre a 

organização do trabalho pedagógico na prisão, reitera que, apesar da educação prisional ser 

legitimamente um direito, ela é compreendida pelos funcionários dos sistemas prisionais 

como um privilégio aos presos. De acordo com a autora, esses funcionários partilham a ideia 

de que os sujeitos em privação de liberdade estão sendo premiados, ou seja, oferecer educação 

a esses sujeito seria “coroar” o comportamento criminoso. 

Essa concepção acarreta variadas consequências nas atividades pedagógicas dos 

professores nas escolas prisionais, sendo relatados pelos docentes diferentes dilemas com os 

agentes de segurança e direção do estabelecimento prisional. 

 

[...] eles até se omitiam na hora de tirar os presos, fingiam que não estavam 

lá na hora, eu acho até para ter menos trabalho, não sei, às vezes estou até 

julgando errado, mas a conversa era essa, que a gente achava que eles 

achavam ruim de ter que ir lá arrumar um trabalho a mais em tirar os 

presos das celas para estudar, e atrasavam muito as aulas por causa disso. 
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Porque às vezes a aula começava, minha aula no caso começava oito e 

quinze, mas às vezes nem tinha aula porque eles não soltavam os presos, 

falavam que tinha pouca gente, que não tinha como. (Raimundo) 

 

[...] às vezes, o agente penitenciário está com raiva do cara e não pega o 

cara para ele vim para a sala de aula. [...] Porque o aluno não está aqui? 

‘A porque ele dormiu mais!’. Mas ai o outro aluno vem e me conta, ‘não, 

não deixaram ele sair’. Então, quer dizer, é um tipo de vingança entendeu, e 

eu acho que isso não era para acontecer, mas acontece. (Kalebe) 

 

[...] existe uma situação até de regra para os alunos frequentarem a escola, 

o que acontece, determinado agente, se ele identificou que o aluno, que o 

preso, o aluno que vai frequentar a escola não está com sua higiene em dia, 

ele retém o aluno na cela, seja por o motivo de uma unha não cortada, por 

um cabelo que não está cortado adequadamente, ou uma higiene pessoa 

inadequada. Os agentes costumam reter os alunos dentro da cela e não leva-

los para a sala. (Teodoro) 

 

Observamos que, nos relatos, se faz presente a queixa da omissão dos agentes de 

segurança prisional no que se refere à condução dos sujeitos em privação de liberdade para as 

salas, ocasionando atrasos ou cancelamentos das aulas pelo fato dos alunos não chegarem 

para as mesmas. Os dados de uma pesquisa que disserta sobre as políticas públicas 

educacionais voltadas à educação no ambiente prisional produzida por Boaretto (2013) 

convergem para a mesma direção de nosso estudo, relatando situação de atrasos e ausências 

dos alunos para as aulas na escola prisional sendo desencadeados por negligência dos 

funcionários de segurança.   

Diante dessa situação, o professor Kalebe revela que ele, juntamente com a área 

pedagógica da escola, buscando uma ação justa, tomam a decisão de estenderem uma 

avaliação na cela para o aluno que não foi trazido para as aulas da escola prisional, buscando 

que esse ganhe a presença na aula:  

 

E quando acontece isso a gente conversa com a pedagogia, estende uma 

avaliação para o aluno para ele poder ganhar aquela presença, porque a 

gente acha que é covardia, se não vai deixar ele ir é porque? Ele não fez 

nada. Então é uma coisa que eu brigo muito por isso lá entendeu. Porque o 

aluno não está aqui? “A porque ele dormiu mais!” Mas ai o outro aluno 

vem e me conta, “não, não deixaram ele sair”. Então, quer dizer, é um tipo 

de vingança entendeu, e eu acho que isso não era para acontecer mas 

acontece. (Kalebe) 

 

Diante dessas circunstâncias, a investigação de Hillesheim (2016), que retrata os 

significados da educação para sujeitos em situação de privação de liberdade, defende a ideia 

de que 
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devemos criar mecanismos para que os agentes penitenciários sejam 

parceiros da escola e, mais ainda, que sejam também eles educadores, 

proporcionando que as relações dentro dos presídios sejam 

predominantemente pedagógicas, para que os detentos possam ser 

verdadeiros alunos. (p.74) 

 

Dessa forma, Bessil (2015), em sua investigação sobre a dinâmica saúde e 

sofrimento mental vivida por professores na educação prisional, revela que “a organização do 

trabalho do docente que depende da autorização e organização do trabalho da segurança gera 

certa frustração por parte dos docentes” (p.126). A afirmação da autora repercute na 

percepção de professores de nosso estudo, ao expressarem uma ideia de inexistência de 

autonomia docente nas escolas prisionais, uma vez que o profissional docente deve se adequar 

ao que lhe é exigido pelo estabelecimento penal, que não leva em consideração os pontos de 

vista desses professores. Essa situação ocasiona, dessa maneira, frustação e insatisfação nos 

professores, conforme relatam os docentes Kalebe e Raimundo: 

 

Infelizmente, o sistema prisional fala pra você o seguinte: ou você faz assim 

ou não tem outro jeito, então você tem que agir da maneira que eles querem, 

você tem que trabalhar da maneira que eles querem. Só que eu tento 

modificar isso com meu jeito de trabalhar, mas na norma deles, não tem 

como mudar. [...] os professores tem que se virar para enquadrar ao que 

eles querem, mesmo a gente dando ideias que poderiam melhorar, as nossas 

ideias são cortadas ao meio. (Kalebe) 

 

[...] eu utilizo do que tem lá, eu não consigo implantar todos os conteúdos, 

eu não tenho infraestrutura suficiente para implantar todos os conteúdos da 

Educação Física. Então é o presídio que me dá o que eu tenho que 

implantar no ano, eu implanto o que tem como[...] (Raimundo) 

 

Vieira (2013), em seu trabalho sobre o cotidiano e a cultura escolar da prisão, 

informa que as atividades realizadas na rotina de uma escola prisional são carregadas pelo 

imprevisível, e, por conseguinte, ainda que sejam planejadas e determinadas, não é garantido 

que elas serão executadas da forma planejada. Nesse contexto de imprevisibilidade presente 

nas escolas prisionais, o professor Raimundo revela a ocorrência de acontecimentos 

inesperados no estabelecimento prisional, que influenciam diretamente no planejamento 

pedagógico de suas aulas na escola prisional e na rotina e comportamento dos alunos. Esses 

episódios são destacados em seus relatos: 

 

Um dia, por exemplo, em que tem uma rotina de procedimentos antes lá, que 

fiscalizam as celas, me parece, nos outros dias eles estão muito estressados 

[...] tem uma revista dentro de todas as celas, e ali já ouvi falar que jogaram 
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material escolar fora já, e acham não sei o que. Já ouvi que são mordidos 

por cachorro, várias coisas que acontecem, por exemplo. E ai quando muda 

isso ai, eu não sei se é correto, eu não vou julgar como o procedimento é 

feito [...] os alunos ficam muito estressados, você vê na cara deles que eles 

já não estão tão pacientes para nada, já chega balançando a cabeça, sem 

querer conversar, sem fazer nada [...] e ai influencia diretamente nas aulas. 

(Raimundo) 

[...] acharam um pé de maconha lá no presídio, ai poxa foi aquela maior 

confusão e tudo, e infelizmente ficaram quinze, vinte dias sem aula, aí 

quando voltaram estava o maior ‘bafafá’, maior caos, porque eles falaram 

que foram mordidos por cachorro, que apanharam, que não sei o que, que 

não sei o que sei lá, mudou totalmente nossa rotina, a rotina deles, aquela 

progressão que você tinha foi interrompida. (Raimundo) 

Outro caso foi de um principio de motim lá, botaram fogo no colchão lá 

dentro, e você ficava lá sem saber o que estava acontecendo direito. 

(Raimundo)  

 

Percebe-se, também, outro desafio nas falas dos professores, que se refere à falta 

de apoio da escola a qual o docente atuante na escola prisional é funcionário
12

. Os professores 

Kalebe e Raimundo relatam que não contam com efetivo apoio, nem da equipe pedagógica, 

nem da direção escolar, sendo que, muitas vezes, a escola somente faz cobranças burocráticas, 

como solicitação de avaliações e fechamento de diário e notas, não fornecendo apoio a esses 

professores. Esses docentes se indagam e questionam tal situação:  

 

Então, nós temos um apoio pedagógico, sim, pedagógico, até o limite que 

interessa para a escola dali, para lá não. Para a escola, tem que apresentar 

fichário pronto né? Tudo prontinho, tudo fechadinho para poder a escola 

receber a verba. Agora o apoio que você precisa para dar aula não. É 

difícil! [...] na hora que a gente precisa, se a gente precisa e a gente não 

fazer de própria vontade a gente não consegue. (Kalebe) 

Na verdade eu não tive muito apoio pedagógico. [...] Hoje em dia tem a 

pedagoga lá, a gente não tem nenhum... a gente não senta para planejar 

aula, ela não cobra planejamento, é... não tem nenhum apoio pedagógico 

em relação a isso.(Raimundo) 

 

Cabe aqui descrever que os relatos de falta de apoio recebido por esses 

professores em início de carreira, nos conduzem a uma ideia de que esses docentes estão 

imersos em um cenário em que se encontram isolados, como se estivessem invisíveis, assim 

                                                 
12

 Cabe aqui destacar que esses professores atuantes nas escolas prisionais são funcionários de uma escola polo 

da rede estadual localizada na cidade a qual se encontra o estabelecimento prisional. Dessa maneira, as 

demandas, reuniões pedagógicas, conselhos de classe e as demais atividades pedagógicas profissionais além da 

docência são realizadas na e pela escola polo da respectiva escola prisional na qual o professor atua. 
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como os sujeitos em privação de liberdade parecem estar para a sociedade. Cardoso (2016b) 

aponta para a falta de acolhimento e de apoio da escola aos professores iniciantes, o que os 

leva a um isolamento profissional. Todavia, André (2012), em seu trabalho sobre políticas de 

apoio a professores iniciantes, destaca que é indispensável a atenção especial aos professores 

iniciantes, para que esses se sintam menos sozinhos e recebam o suporte necessário para 

vencer as possíveis dificuldades do inicio de carreira docente.  

Analisando os dados coletados neste estudo, percebemos outro empecilho 

enfrentado pelos professores, que é a falta de reconhecimento dos professores das outras 

disciplinas sobre a Educação Física e seu professor. Nos relatos dos docentes Kalebe e 

Raimundo, há a indicação de um olhar negativo dos seus pares sobre a Educação Física no 

contexto escolar. Conforme podemos identificar nos excertos a seguir: 

 

[...] tem a visão que a Educação Física é um momento de brincadeira, de 

palhaçada, de que não é realmente uma matéria que tem conteúdo 

programático [...] A visão que eu acho que eles têm, que eles veem a 

Educação Física é essa, que matemática e português, por exemplo, é muito 

mais importante para eles e para todo mundo. [...] eu tive um fato de eu 

estar numa aula de Educação Física e uma professora gritar “o pessoal 

vamos sair do recreio ai, vem cá estudar”. (Raimundo) 

 

O professor de hoje, de outras matérias, ele têm um olhar tipo assim eu acho 

que discriminatório com a Educação Física [...] ele acha que o professor de 

Educação Física ele está lá para brincar, e a gente, nós que somos 

professores de Educação Física, temos que mostrar isso para eles, para os 

professores, que não. Que nós estamos ali para dar aula igual eles, nos 

temos um horário para cumprir igual a eles, nos temos um salario que é 

igual o deles, então nós não temos nada de diferente. Nós temos a mesma 

carga horaria, em algumas vezes até maior do que a deles, e tem que se ter 

respeito pela nossa aula, porque a gente não está ensinando só uma 

brincadeira [...] (Kalebe) 

 

A partir desses excertos, cumpre aqui ressaltar que Gariglio e Reis (2016), ao 

analisarem os dilemas e aprendizagens docente de professores de Educação Física iniciantes, 

ponderam que existe uma ampla dificuldade, por parte dos atores escolares, de reconhecerem 

a disciplina de Educação Física como um espaço de aprendizado sistemático, com objetivos 

singulares e significativos para o desenvolvimento dos alunos. Sob a óptica dos referidos 

autores, o quadro atual da Educação Física na escola é marcado, em sua grande maioria, por 

situações de desrespeito à Educação Física e seus professores.  

A respeito dessa questão, outro estudo desenvolvido por Gariglio (2015) explica 

que a Educação Física escolar “é muitas vezes reconhecida pelos demais agentes escolares, 

particularmente diretores e demais professores, como uma ‘disciplina de segunda classe’” 
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(p.8). Essa conjuntura que acontece com os docentes Kalebe e Raimundo é contrária à 

relatada pelo professor Teodoro, que, por sua vez, percebe um grande apoio e reconhecimento 

da equipe pedagógica e da direção da escola pela disciplina de Educação Física e pelo seu 

trabalho pedagógico: 

 

Eu trabalho com uma equipe que me dá muito apoio, os professores 

reconhecem o valor da Educação Física lá dentro como algo que integra, 

como algo que [...] se demonstra respeito, que se aprende a conviver com 

regras. E isso facilita todo um processo pedagógico [...] Eu falo no sentido 

de, sempre estar sendo motivando, sempre de querer que algo novo aconteça 

lá dentro, eu sempre tenho esse apoio, através da minha diretora, através da 

minha supervisora. (Teodoro) 

  

Cumpre aqui destacar que, em conversa após a entrevista, o professor relatou que 

a diretora da escola em que trabalha é professora de Educação Física, e essa encontra-se 

afastada da função para exercer a direção escolar. Esse dado nos leva a pensar que esse  

poderia ser uma fator positivo sobre a visão da escola em relação à essa disciplina . Desse 

modo, por ser da área, a diretora pode exercer influências no sentido de apoio e valorização da 

disciplina de Educação Física na escola. Essa condição, de acordo com o professor, facilita o 

desenvolvimento do processo pedagógico e de suas ações educativas com a Educação Física 

no contexto da escola prisional. 

Dado o exposto, pode se enunciar que a ausência de apoio ao professor iniciante, a 

falta de reconhecimento da Educação Física e de seu professor, acrescida das singularidades 

do espaço prisional, vão potencializar a tensão dessas circunstâncias. Em face disso, ao se 

indagar sobre as condições de atuação como professor iniciante de Educação Física em escola 

prisional, o docente Kalebe menciona um outro tipo de apoio que, em sua visão, seria 

fundamental no contexto do prisional, o apoio psicológico:  

 

Você tem que trabalhar sozinho, então você tem que ser professor e 

psicólogo ao mesmo tempo, seu e do seu aluno. Tem um psicólogo do 

presídio, mas [...] não vejo interesse nenhum deles em conversar com o 

professor. Teriam que conversar com o professor, ver o que você está 

sentindo e tal. Esse apoio teria que ser essencial para o professor né? 

Porque ali é uma área de risco, é uma área que o professor corre risco 

realmente, vive numa tensão muito grande [...] (Kalebe) 

 

Tematizando sobre o apoio pedagógico para o desenvolvimento do trabalho do 

professor, Sampaio e Stobäus (2015), citando Nunes e Teixeira (2000), relatam a carência de 
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apoio psicológico ao professor no contexto escolar, destacando a relevância desse apoio aos 

docentes iniciantes. Nesse sentido, em conformidade com Conceição et al (2015), em sua 

investigação a respeito da organização do trabalho escolar de professores de Educação Física 

iniciantes, é essencial compreender que, sob uma ótica crítica, o trabalho docente vai além de 

ministrar aulas, visto que integra diversos aspectos que impulsionam o ser professor, 

demandando, portanto, de apoio psicológico, emocional e material. 

Tendo em vista esse cenário, cabe aqui realçar que os resultados do estudo 

desenvolvido por Almeida (2014) sobre as representações sociais de professoras atuantes no 

cárcere nos revelam que “embora atuando em local inóspito, enfrentando situações adversas 

durante o exercício do ofício [...] os sujeitos de ensino têm maior satisfação e sentem prazer 

em exercer a docência na escola prisional” (p. 215).  

Essa situação se assemelha à encontrada em nossa investigação, na qual, apesar 

dos diversos dilemas enfrentados cotidianamente em suas práticas docentes, os professores 

Raimundo e Teodoro relatam sentir prazer e honra em serem professores de escola prisional. 

Relatam que se sentem desafiados com a possibilidade de mudanças de vida dos alunos, 

conforme destacam as falas dos professores: 

 

Hoje eu me sinto muito honrado em trabalhar lá, pelo público que eu 

trabalho, pela dificuldade que é, assim, só consegue ver quem trabalha lá as 

limitações que a gente tem [...] Isso é uma das coisas que eu me sinto muito 

desafiado em relação a poder mudar o cotidiano deles.[...] a minha maior 

realização eu acho que é essa, saber que algumas pessoas, por exemplo, eu 

já vi mudança neles lá dentro. Então também é muito bom. (Raimundo) 

 

Nossa, muito bem. Muito bem! A ver que eu pude colaborar um pouco para 

que eles transformassem a vida deles de maneira significativa,  eu me sinto 

muito bem, é o prazer, é o reconhecimento que um professor tem mesmo se 

tratando de uma unidade prisional. (Teodoro) 

 

Diante das questões que se entrecruzam no cenário escolar prisional, acreditar na 

possibilidade de mudanças da perspectiva de vida dos alunos após o cumprimento da pena, e 

ter a intenção de ajudar, de alguma maneira, é salientada nas falas dos professores como um 

aspecto motivador para permanecerem, até o momento, atuando nas escolas prisionais, como 

mostra os excertos a seguir: 

 

A gente tem que acreditar que eles querem se transformar, eu acredito nisso, 

porque não é só pelo fato de estar trabalhando, a gente tem que acreditar 

que eles podem mudar [...] querer mudar a vida das pessoas que estão lá, 

querer proporcionar um conhecimento a mais na vida das pessoas. A 
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situação de estar trabalhando e de se querer mudar a vida das pessoas, dos 

alunos que estão lá. (Teodoro) 

Então eu cheguei lá, antes de chegar eu falei assim vou para lá e às vezes eu 

posso até sair no jornal né, “professor de Educação Física muda visão de 

presos e eles saem de lá, por exemplo, ou que seja um atleta, ou que seja um 

estudioso, ou que mude alguma coisa” [...] se um, a cada dez, ou a cada 

cem, mudar, para mim já é um objetivo totalmente concluído, então isso me 

motiva muito. (Raimundo) 

A vontade de melhorar alguma coisa lá dentro, porque eu tenho essa 

vontade de melhorar, porque tem uns caras lá que eu me afeiçoei, não sei o 

que fez, mas é um cara que obedece, um cara que tem potencial de 

melhorar. E modificar, tentar modificar alguma coisa na sociedade, porque 

[...] não tem como a gente viver do jeito que está e deixar para lá. (Kalebe) 

 

O estudo produzido por Julião (2010) acerca dos impactos da educação e do 

trabalho na reinserção social do sujeito em situação de privação de liberdade, ao descrever a 

relevância da educação, afirma que ela é, entre outras coisas, expectativa de mudança de vida. 

Os professores Teodoro e Raimundo percebem reflexos de suas expectativas ao revelarem a 

situação de alunos se formarem na escola prisional, e, após a liberdade, continuarem seus 

estudos, passando a realizar cursos técnicos na escola polo da cidade onde o estabelecimento 

prisional está inserido. Os professores relatam, também, a situação de uma ex-aluna da escola 

prisional que passou na universidade após ficar em liberdade, conforme apontam esses 

docentes: 

 

[...] eu tenho vários exemplos aqui na minha escola de primeiro endereço. 

Por lá ser uma escola de segundo endereço, na escola de primeiro endereço 

eu já lido com alguns alunos que formaram no ano passado, e estão em 

liberdade e estão fazendo curso, e quando me veem chegam, abrem um 

sorriso, que estão melhorando, que querem sair daquela vida que estavam 

antes. [...] estão fazendo vários cursos, de manutenção de computadores, e 

outros e outros cursos a mais que é ofertado na nossa escola. (Teodoro) 

 

Primeiro, a educação, de todas as pessoas que estão lá dentro, as vezes não 

tiveram a oportunidade de estudar na vida antes disso, ou até tiveram a 

oportunidade mas não tiveram discernimento para isso. Lá eles estão em um 

lugar, ociosos, e tem essa oportunidade. É tanto que lá no presídio eu fiquei 

sabendo da história de uma moça que passou no Ensino Superior depois de 

ter formado lá. (Raimundo) 

 

Essas situações podem ser compreendidas como indícios de que os alunos estão 

buscando novos rumos para as suas vidas após a experiência escolar na prisão. Entretanto, 
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Silva Neto e Leite (2011), em sua investigação acerca das bibliotecas prisionais como espaço 

de acesso à informação e cidadania, reiteram que  

 

as mudanças de atitude e de comportamento não ocorrem de forma simples e 

imediata, uma vez que o atributo básico do ser humano é a consciência e é através 

do processo de conscientização que o homem toma posse da realidade e realiza a 

verdadeira transformação da sociedade (p.47).  

 

Ainda assim, Freire (2000), que, em sua obra, defende a relevância de uma 

educação com finalidade transformadora, indica que, “se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (p.67).  

Nesse sentido, é importante que a educação prisional pode contribuir para que o 

sujeito em situação de privação de liberdade retorne à convivência social com 

comportamentos conscientes e reflexivos, contando que esta se constitua como uma educação 

problematizadora (MENOTTI, 2013). A educação pode contribuir para se formarem 

indivíduos “capazes de visualizar alternativas para a própria vida, inclusive longe da 

criminalidade” (MENOTTI, 2013, p.37). As falas dos docentes participantes de nossa 

pesquisa corroboram essa lógica ao demonstrarem acreditar na importância da educação 

prisional no sentido de promover mudanças nas perspectivas de vida dos alunos privados de 

liberdade após o cumprimento de suas penas: 

 

Em querer mudar, sempre. [...] esses alunos que estão presos, por máximo 

que eles tenham de pena para cumprir um dia eles podem estar na rua, e 

quando eles estiverem na rua, através de um ensino de qualidade, que eles 

procurem sempre o caminho certo, de se aperfeiçoar, de procurar o lado 

certo da vida, de não querer voltar para o mundo que fez com que eles 

ficassem é... presos da sua liberdade. (Teodoro) 

 

 [...] na minha visão eles estão sendo alfabetizados, vão ter a oportunidade 

de arrumar um trabalho melhor [...] Hoje em dia para você, não 

discriminando a profissão, mas para ser um servente de pedreiro que seja, 

tem muito lugar que já exige o ensino médio. [...] então, eu acho que para a 

educação no geral da pessoa, e para dar uma oportunidade para ela ver o 

outro lado da vida, ela pode estudar, pode seguir uma carreira, às vezes ele 

já sonhou, mas não teve oportunidade. (Raimundo) 

 

[...] acho que a educação é o primeiro caminho para se consertar alguma 

coisa, não tem outra não. Não adianta bater, não adianta guardar, não 

adianta é... colocar em quatro escuro, não adianta disso nada. A educação é 

o primeiro momento em que ele vai aprender, se a gente tivesse uma 

educação dentro do presídio melhor, eu acho que as pessoas sairiam de lá 

melhor. Então se ele tiver a educação lá dentro ele vai melhorar [...] 

(Kalebe) 

 



104 

 

Na análise dos depoimentos dos professores participantes do estudo, 

subentendemos que eles acreditam na educação transformadora, mesmo convivendo em um 

cenário em que se encontram defronte de diferentes desafios.  

Diante disso, apesar dos professores explicitarem aspectos motivadores para 

atuação e permanência nas escolas prisionais, nenhum professor participante desse estudo tem 

a perspectiva de seguir carreira duradoura em escola prisional. 

 

[...] é a minha vontade de ser um profissional da área de fisiologia humana, 

da área de Educação Física em um contexto de alto rendimento, que é 

trabalhar com profissionais [...] futuramente eu quero modificar a minha 

estrutura para trabalhar com profissionais de alto rendimento, eu quero 

trabalhar em uma equipe profissional, de vôlei, basquete, não interessa. 

(Kalebe)  

 

[...] atuar na área do bacharelado também, até que eu consiga concluir o 

mestrado, doutorado, ou tome outro rumo. [...] eu penso um dia fazer um 

mestrado, um doutorado e ser professor universitário, e pretendo continuar 

nesse ramo para sempre. [...] não é minha perspectiva ficar toda a vida no 

sistema prisional só, pelo menos aqui, que aqui não da possibilidade de 

ascensão de trabalho, para salário [...] (Raimundo) 

 

Pretendo passar em um concurso né, para ser efetivado e ter uma 

tranquilidade maior para se ingressar no meio profissional, com mais 

tranquilidade e esperar o melhor possível.[...] Porque primeiro uma unidade 

prisional lá não pode professores efetivados, não se é permitido, porque se 

um professor for efetivado lá ele não pode ser dispensado, e numa situação 

de um contratado, de um designado ele pode ser dispensado a qualquer 

momento se ele não cumprir com algumas regras estabelecidas [...]pela 

unidade prisional (Teodoro) 

 

Em razão das dificuldades de estabilidade e ascensão profissional nas escolas 

prisionais, os docentes sinalizam interesses futuros como: atuar exclusivamente no campo do 

bacharelado em Educação Física, ou seja, no ambiente extraescolar; atuar como professor 

universitário; e, ainda, relatam a perspectiva de prestar um concurso público buscando maior 

estabilidade profissional. Ressalta-se que esses professores atuam nas escolas prisionais por 

meio de contratos temporários, que são assinados no início de cada ano e encerram-se no 

mesmo ano vigente.  

O estudo sobre a atratividade da carreira docente desenvolvido por Souto e Paiva 

(2013), indica que as precárias situações de trabalho dos professores no Brasil, somado aos 

baixos salários e inexistências de planos de carreira promissores, colaboram 

significativamente para a reduzida atratividade da profissão docente para os jovens e para a 

desistência da profissão por parte dos que optaram por ela. 
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Diante do cenário apresentado, esta seção nos permitiu conhecer os motivos que 

levaram os professores a atuarem e permanecerem atuando em escolas prisionais e suas 

perspectivas de futuro profissional, além de compreendermos aspectos sobre o ingresso e 

início de carreira nas escolas prisionais. Foi possível, ainda, conhecer os desafios enfrentados 

pelos professores em suas atividades docentes no contexto da prisão e da realidade escolar 

como um todo e suas influências em suas práticas pedagógicas. Tudo isso trouxe, dessa 

maneira, aspectos relevantes para se analisar e refletir sobre a docência em escolas prisionais, 

nesse caso, a docência de professores de Educação Física iniciantes na carreira em escolas no 

cárcere. 

 

4.3 As aulas de Educação Física, os professores e os alunos nas escolas prisionais  

 

Eu não tenho um espaço. Quanto ao espaço, eu não 

tenho espaço para trabalhar, ou eu trabalho dentro da 

sala ou eu não trabalho. [...] salas que mais parecem 

uma cela, com uma porta de uma cela, que nós ficamos, 

na hora que a gente entra é trancada essa porta e os 

agentes ficam do lado de fora [...] e a gente da aula para 

os alunos lá. (Kalebe) 

 

Buscando investigar as ações dos professores de Educação Física iniciantes nas 

escolas prisionais, apresentaremos e discutiremos, nesta seção, as circunstâncias das aulas de 

Educação Física no cenário das escolas prisionais nas quais atuam os professores participantes 

desta pesquisa. É abordado, também, os dilemas da Educação Física nesse local, a 

participação e interesse dos alunos nas escolas prisionais e a relação entre os professores e 

alunos nas aulas, trazendo, nesse alinhamento, questões relacionadas às percepções dos 

professores sobre a realidade vivenciada da Educação Física escolar nas prisões. 

Posto isso, primeiramente, no que concerne aos espaços físicos nos quais 

acontecem as aulas das escolas prisionais, abarcando, nesse caso, as aulas de Educação Física, 

os professores participantes desta investigação indicam que as aulas de todas as disciplinas, 

inclusive da Educação Física, acontecem somente dentro das salas, e em mais nenhum outro 

espaço. Isso representa um dilema especifico do professor de Educação Física, tendo em vista 
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as singularidades, características e necessidades próprias
13

 da disciplina. Essa situação pode 

ser observada na fala dos professores Teodoro e Raimundo: 

 

Porque como eu tenho uma limitação de espaço, uma limitação física muito 

grande, eu tenho apenas uma sala pequena para trabalhar [...] Por não se 

tratar de uma escola regular, existe a limitação espacial né. Então é uma 

situação que é uma escola que oferece o que ela pode né [...] lógico que tem 

suas limitações. [...] Agora tem a situação de estar em um ambiente 

prisional, dentro de uma sala, em que se é permitido apenas dentro daquela 

sala.(Teodoro) 
 

Então, quer dizer, é uma sala só, é uma cela com grade e tudo, tem um 

banheiro lá dentro e tem dois quadros na mesma sala. Então não tem 

divisão de sala, nem nada. [...] Então, assim, as aulas são divididas, quer 

dizer, tem professor dando aula do meu lado falando sobre uma coisa e eu 

falando sobre outra coisa do lado dele, tipo assim, a menos de cinco metros 

de distância.[...] lá não tem espaço para nada, o ideal era se tivesse um 

pátio, por exemplo, podia ser de cimento, de chão batido, mas não tem 

nenhum espaço.  (Raimundo) 

 

Em seu estudo sobre as contribuições da educação prisional para a 

ressocialização, Miranda (2016), ao se referir à precária infraestrutura física das prisões, 

revela que as práticas escolares no contexto carcerário geralmente acontecem em espaços 

inadequados, que têm outras finalidades ou que são de utilização compartilhada com outras 

destinações. Esse deficiente cenário das escolas prisionais nas quais atuam, fazem com que os 

professores se questionem sobre como desenvolver suas aulas de Educação Física somente 

dentro de sala - cela
14

, conforme descrito nos relatos dos professores Kalebe e Raimundo: 

 

Porque dentro de uma sala de aula de menos de quarenta metros quadrados, 

que hoje formaram duas salas nesses quarenta metros quadrados. [...] É 

meio frustrante, porque como é, como que você vai fazer? Tem as carteiras, 

tem livros, têm não sei o que, como você vai fazer com uma aula de 

Educação Física? (Kalebe) 

 

[...] eu tenho apenas uma sala de aula cheia de carteiras, cheias de mesas, 

cadeiras, é aonde eu tenho que afastar tudo, que já limita um pouco o 

espaço até para os alunos jogarem, mas é o que foi ofertado e é o que pode 

ser feito lá (Teodoro) 

 

[...] na cela não tem espaço [...] as aulas são divididas, quer dizer, tem 

professor dando aula do meu lado falando sobre uma coisa e eu falando 

sobre outra coisa do lado dele, tipo assim, a menos de cinco metros de 

                                                 
13

 Em conformidade com Ilha (2012), o espaço físico que geralmente se tem para as aulas de Educação Física e a 

importância de materiais nas ações docente do professores constituem exemplos de características específicas 

da disciplina. 
14

 Os professores participantes desse estudo, muitas vezes, se referem as salas de aula como “celas de aula”. 
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distância [...] é complicado na verdade [...] A regra deles é que eles não 

podem sair dessa cela [...] ai não tem como [...] (Raimundo) 

 

Pode-se perceber, no relato do professor Raimundo, um agravante para as aulas de 

Educação Física em relação aos demais professores participantes da pesquisa: suas aulas, 

além de acontecerem somente dentro de sala, acontecem em um espaço que é dividido com 

outro professor e sua respectiva turma, não havendo nenhuma separação entre elas. Em 

relação a essa questão, o estudo na temática do ensino da Educação Física e as condições 

materiais para as ações pedagógicas de seu professor desenvolvido por Damazio e Silva 

(2008) indica que o espaço físico e as instalações inadequadas para as aulas constituem-se 

como fatores que podem prejudicar significativamente o trabalho pedagógico da Educação 

Física. 

Em seu trabalho a respeito da organização do trabalho pedagógico na educação 

prisional,  Salvalaggio (2016, p.55) demonstra que “é rara a unidade que foi planejada com 

salas de aulas específicas para atender ao aluno privado de liberdade [...]”.  

Além das limitações físicas, outro aspecto que restringe as ações dos professores 

de Educação Física nas escolas prisionais, segundo os professores de nosso estudo, diz 

respeito às regras dos estabelecimentos prisionais, que proíbem ou restringem o uso de 

diversos materiais como ferramenta pedagógica para suas aulas. Não lhes é permitido usar 

materiais geralmente utilizados na Educação Física, como cordas, bolas, bambolês (arcos), 

materiais do atletismo, e  nada que cause corte ou que seja pontiagudo.   

 

Hoje eu não tenho nada de Educação Física para usar, nenhuma corda 

porque não pode, nenhum bambolê, nenhum pneu, nada, o que eu preciso eu 

não posso usar [...]Não pode ser lata, não pode ser nada que tem, que possa 

causar um corte, nada disso pode ser colocado. [...] e nem que amarre, a 

corda né/ De jeito nenhum! (Kalebe) 

 

[...] eu não posso levar uma bola, não posso levar uma peteca, eu não tenho 

nada que tenha muito movimento que eu possa fazer lá. [...] não posso 

adentrar com corda, do atletismo não posso entrar com o dardo, lá tem 

essas limitações [...] eu não posso levar nada de pontiagudo [...] futebol de 

[...] prego sabe, que tem um monte de prego, era um que proibiram de levar, 

até cogitei a levar [...] (Raimundo) 

 

[...] não que falte pela escola, mas, do que se é permitido lá dentro. Porque 

a escola oferta, mas não tem como praticar e também porque não é uma 

situação possível pela direção do próprio presídio. [...] uma bola, materiais, 

por exemplo [...] eu não pude levar os grampos que sustentam a rede porque 

contém metal, ferro, o que não é permitido dentro da sala [...] porque são 

materiais que viram ‘fincos’ né, e isso a direção não permite. (Teodoro) 
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É apontado, ainda, que, além das limitações materiais enfrentadas na escola 

prisional, os professores também encontram restrições relacionadas a estratégia didática a ser 

utilizada. Segundo relata o professor Kalebe, não é permitido ao professor trabalhar com 

qualquer estratégia que envolva competição ou disputa entre os alunos nas aulas de Educação 

Física. Segundo o professor: 

 

No estabelecimento eu não posso fazer nenhum conteúdo que tenha alguma 

atividade de disputa, então é proibido. Não se pode disputar, então eu não 

posso criar jogo que tenha disputa, então, por exemplo, eu queria criar 

jogos internos do presídio, eles não deixaram.[...]Eu não posso criar 

competição entre eles, para não dar ‘rincha’, então me foi proibido. 

(Kalebe) 

  

Diante desse contexto, ao tematizar sobre a organização do trabalho docente no 

cárcere, Salvalaggio (2016) explica que a escola inserida na prisão funciona de maneira a se 

obedecer as regras de segurança definidas pelo estabelecimento prisional. A autora afirma que 

as oposições entre a educação e as normas de segurança dificultam significativamente as 

atividades pedagógicas planejadas e previstas.  

Os resultados de nossa investigação vão nessa direção. Os professores Kalebe e 

Raimundo demonstram que as regras impostas a eles nas escolas prisionais influenciam 

expressivamente em suas práticas pedagógicas, restringindo suas possibilidades de conteúdos 

e estratégias metodológicas com a Educação Física. Sobre essas regras relacionadas aos 

materiais, eles relatam: 

 

Influencia porque tudo que eu quero usar é proibido, tudo que eu tenho que 

usar em minha aula é proibido.[...] Então isso tudo influencia, limita a gente 

a fazer de tudo. Então, quer dizer, me dificulta muito, mas eu trabalho com o 

que eu tenho, hoje eu trabalho com o que eu tenho. (Kalebe) 

 

[...] o primeiro desafio é saber aplicar um conteúdo que possa ser moldado 

em relação às regras de lá [...] eu não posso levar uma bola, não posso 

levar uma peteca, eu não tenho nada que tenha muito movimento que eu 

possa fazer lá [...] então fica muito restrito, não tem jeito! (Raimundo) 

  

Diante disso, na visão dos professores Raimundo e Kalebe, algumas dessas 

questões são passíveis de serem modificadas, alcançando-se uma solução para tais situações. 

Bastaria, por exemplo, que se permitisse que as aulas de Educação Física ocorressem no pátio 

ou espaço aberto dos estabelecimentos prisionais, como se observa nos excertos a seguir: 
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[...] não pode, por exemplo, ir para o pátio que têm lá, se eles pudessem 

pelo menos fazer isso já poderia trabalhar diversas coisas, diversos 

esportes, diversas disciplinas, tudo que eu precisasse fazer lá eu 

conseguiria. A regra deles é que eles não podem sair dessa cela, então não 

tem como eu desenvolver nada, se eu tivesse pelo menos um pátio, poderia 

até ser uma quadra [...] (Raimundo) 

Poderia mudar o seguinte, eles começarem a liberar esse pátio para que 

seja usado, mesmo que tenha segurança do lado, não tem problema se têm 

pessoas olhando. Mas é mais seguro do lado de fora do que do lado de 

dentro. (Kalebe) 

 

No entanto, ao tentar propor mudanças ao setor pedagógico e à direção do 

estabelecimento prisional nesse sentido, Kalebe não obteve sucesso:  

 

[...] já tentei várias maneiras, várias vezes com a pedagogia, com a 

diretoria, com o próprio presídio, de dar aula para eles fora da sala de aula. 

Porque muitos presos ficam rodando pelo pátio e eles não, eles ficam lá 

dentro, então até presos que não fazem aula, então eu queria usar o pátio, 

eles tem dois pátios de sol, para mim poder trabalhar [...] mas não tive 

sucesso. Então eu tive que trabalhar daquele jeito. (Kalebe)  

 

Nesse âmbito, ao pesquisar a prática docente em escola prisional, Bessil (2015) 

expõe que as ações da escola prisional e da docência nesse contexto vão ser prescritas pelas 

inflexíveis normas de segurança, disciplina e disposição interna dos estabelecimentos 

prisionais. Ainda segundo a autora, os recursos materiais para as aulas das escolas na prisão 

passam pela avaliação do setor de segurança do estabelecimento penal, fazendo com que os 

docentes tenham de ter criatividade para gerar interesse dos alunos pelos conteúdos das aulas. 

Indo ao encontro dessa ideia, os professores Teodoro e Kalebe revelam que as condições para 

as aulas de Educação Física nas escolas prisionais vão conduzir a uma necessidade constante 

do uso da criatividade para o desenvolvimento das ações pedagógicas da disciplina. Segundo 

esses docentes:  

 

[...]a limitação física ela te impõe ser mais criativo, isso te forçar a 

procurar maneiras diferentes de adequar sua aula [...] o que eu faço na 

minha aula é pegar um quadro que ia ser jogado fora transformei ele, entre 

aspas em uma mesa, que fica apoiada sobre outras mesas dentro da sala de 

aula, onde coloco outras duas mesas ao lado deste quadro e coloco uma 

rede amarrada em cima de duas cadeiras ao contrário para ser a rede da 

minha mesa [...] a situação de estar em um ambiente prisional, dentro de 

uma sala, em que se é permitido apenas dentro daquela sala. A gente tem 

que ser o mais criativo possível. (Teodoro) 

 

É ser um educador diferente, tem que ser um educador que tem que usar 

muito a criatividade [...] eu uso muito a criatividade, porque se não... 
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Porque se fosse para trabalhar somente com teoria com eles não ia ser bom. 

(Kalebe) 

  

Esses relatos se referindo à importância do uso de criatividade para o 

desenvolvimento dos conteúdos da Educação Física nas escolas prisionais nos conduzem a 

uma indagação: seria criatividade ou um mecanismo de “sobrevivência” para o professor 

desenvolver suas atividades pedagógicas no cenário da escola prisional na qual está inserido?  

Para se pensar sobre isso, é interessante trazer aqui o descrito por Onofre (2010): , 

em sua investigação a respeito do inicio da prática docente na prisão, ao afirmar que ao 

professor em escola prisional “é imprescindível adotar uma ‘estratégia social’ de 

sobrevivência, buscando formas de agir diante das relações que se estabelecem com o 

processo de ensino, com a forma de ensinar, reflexão sobre o fazer pedagógico” (p.6).  

Assim, nessa situação de aulas de Educação Física acontecendo somente dentro da 

sala e submetidas às regras de segurança, parece estar presente, de maneira implícita, uma 

ideia de que dentro da sala é possível controlar os corpos dos sujeitos em situação de privação 

de liberdade, sob uma ideia implícita de que se busca criar corpos dóceis
15

 (FOUCAULT, 

1999). Diante disso, ocorre nos estabelecimentos prisionais o que Foucault (1999) considera 

como controle minucioso das ações dos corpos dos indivíduos, por meio do que ele chama de 

disciplinas. Assim sendo, cabe aqui trazer uma análise sobre a relação entre a Educação Física 

e as outras disciplinas escolares realizado por Pinto e Vaz (2009), em seu estudo sobre a 

problemática entre saber e práticas corporais nas suas aulas da disciplina: 

 

Dizem também que o movimento corporal nas aulas de Educação Física é permitido, 

enquanto nos outros espaços ele seria controlado, vigiado e reprimido. Cultiva-se aí 

uma outra crença: a de que a Educação Física é o lugar para os alunos se soltarem, 

compensando, pelo movimento corporal, a imobilidade e a fatiga provocadas em 

outros espaços escolares (p.263).  

 

Essa concepção de que na Educação Física os movimentos corporais são 

permitidos e que nas aulas dessa disciplina os alunos podem se soltar, a partir dos relatos dos 

professores de nossa pesquisa, não se faz presente na realidade das escolas prisionais. Pelo 

contrário, nessas escolas, esse movimento corporal é controlado, assim como nos outros 

espaços escolares e durante as aulas de outras disciplinas. Nesse cenário das escolas prisionais 

vão ser limitadas as atividades e conteúdos da Educação Física realizados dentro de sala, 

como argumenta o professor Raimundo:  

                                                 
15

 Nas palavras de Foucault (1999, p.163), “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que 

pode ser transformado e aperfeiçoado”. 



111 

 

 

[...] olha na cela não tem espaço, eu divido com outro professor a minha 

aula, correr não tem como, pular não tem como, jogar uma bola não tem 

como, e ai, obviamente, eu falei assim: olha, eu tenho que fazer alguma 

coisa [...](Raimundo) 

 

Efetua-se, assim, uma situação contraditória, pois se parte da premissa de que 

quando se pensa em Educação Física, consequentemente, se pensa em movimento por meio 

de exercícios ou de atividades físicas
16

. Porém, essa situação não ocorre nas aulas de 

Educação Física das escolas prisionais de nossos participantes, como ilustra os relatos do 

professores Kalebe e Raimundo: 

 

Porque ficar dentro da sala de aula, sem sair para nada [...] E se é uma 

aula de Educação Física põe que se a entender que é uma atividade física 

[...] (Kalebe) 

 

Então, nada que se diz respeito a exercício físico eu consigo fazer lá dentro, 

porque é uma sala de aula regular onde nem a porta é aberta, é uma grade, 

então não tem como fazer nada. (Raimundo)  
 

Dessa maneira, diante das possibilidades e limitações, os professores participantes 

desta pesquisa apresentam os conteúdos que são possíveis de serem desenvolvidos nas suas 

aulas de Educação Física nas escolas prisionais. Os conteúdos relatados pelos professores 

foram as aulas teóricas com temáticas variadas, jogos de tabuleiro e de raquete, atividades 

manuais com papel e afins, e os alongamentos estáticos
17

, conforme revelam: 

 

Tirando a situação da teoria, teoria, teoria [...] e eles copiando, copiando, 

copiando aquilo que eu falava [...] passei a ingressar essas aulas com 

curiosidades [...] alimentares. [...] trabalhar com o tênis de mesa, que é a 

única modalidade desportiva que eu posso trabalhar lá, e com os joguinhos 

de tabuleiro como dama e xadrez. [...] Para fazer a prática da modalidade 

do tênis de mesa, eu vou de sala em sala com este quadro, carregando ele, e 

amarro a rede em uma cadeira ao contrário em cima de uma mesa e começo 

a fazer o joguinho entre eles lá. (Teodoro) 

 

Material que eu tenho lá, hoje em dia, pedagógico, é jogo de xadrez, jogo de 

futebol de botão e dama. [...] no início comecei a utilizar a sala de aula para 

jogos de xadrez, jogos de tabuleiro e para as aulas teóricas. [...] eu comecei 

                                                 
16

 Os termos aqui empregues são de acordo com o sentido descrito no Glossário temático - Promoção da Saúde, 

do Ministério da Saúde, que define atividade física como movimento corporal que produz gastos de energia 

acima dos níveis de repouso; Já exercício físico entendido como toda atividade física planejada, estruturada e 

repetitiva. 
17

 “Exercícios  de  alongamento  são  usados  para  aumentar  a  flexibilidade  e amplitude  de  movimento” 

(ROSARIO e. al, 2008). Neste caso o alongamento é estático, ou seja, não se tem a presença de movimento. 
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a falar sobre saúde, sobre hipertensão, sobre diabetes, cada dia era um tipo 

de assunto, eles se sentiram muito até estimulados com isso daí, porque eles 

sabem que eles estão numa situação que estão piorando a saúde. [...] 

(Raimundo) 

 

Eu trabalho muito teoria [...] eu falo muito sobre primeiros socorros, [...] 

como identificar uma pessoa que tem a pressão arterial alta, como ela se 

sente; como tratar um diabético de repente [...] eu falo sobre alimentação, 

porque eles reclamam muito da alimentação deles, e eu falo o que eles 

podem fazer para melhorar, mesmo com a alimentação que eles têm, para 

poder diminuir peso, e sobre atividades que eles podem fazer dentro da cela 

[...] a gente faz alongamento, e o espaço que tem para alongamento é a sala 

de aula, eu uso o espaço que tenho. [...] Sons emitidos pelo corpo.[...] eles 

aprendem sobre ritmo, a gente cria ritmos na sala de aula, [...] fazem 

artesanatos lindos, maravilhosos. Eles levam para as celas, porque eles 

deixam que é rolo de papel higiênico, essas coisas que são [...] Papel, eles 

usam muito papel para fazer dobradura [...] A gente trabalha jogos 

pedagógicos né [...] posso trabalhar com dama, xadrez, dominó. [...] eu 

tenho é um pincel que eu trabalho, que eu escrevo na lousa lá e no mais um 

apagador dado, mais nada! (Kalebe) 

 

Como se pode observar no relato dos professores, as aulas teóricas sobre 

diferentes assuntos são predominantes: discussões sobre primeiros socorros, alimentação, 

doenças crônicas e saúde. Ademais, os professores citam trabalhar com os seguintes 

conteúdos: alongamentos, tênis de mesa, jogos de tabuleiro, como xadrez e dama, trabalhos 

com o ritmo, através de sons emitidos pelo corpo, e, ainda, práticas manuais como artesanatos 

e dobraduras com papéis.  

Nesse contexto, os docentes revelam algumas estratégias de ensino e adequações 

no trabalho com esses conteúdos, visando reduzirem as consequências negativas das 

circunstâncias permitidas e possíveis para as suas aulas nas escolas prisionais, como mostram 

as falas dos professores a seguir: 

 

[...] o que eu faço é levar conteúdos ou jogos ou dinâmicas que comportem a 

área, que divida o espaço e que não vá atrapalhar o professor tanto 

também. [...] a estratégia maior que eu utilizo é isso e a aderência do 

pessoal as aulas, então, quer dizer, se eu tenho algum tipo de conteúdo 

específico que não teve aderência minha estratégia é mudar. Essa é a 

estratégia básica que eu utilizo lá para conseguir suprir esse desafio. 

(Raimundo) 

 

[...] eu procuro estar sempre atualizado para saber falar de tudo ao mesmo 

tempo. [...] eu tive que me adaptar no próprio tênis de mesa, eu não pude 

levar os grampos que sustentam a rede porque contém metal, ferro, o que 

não é permitido dentro da sala [...] Então eu tive que me adaptar levando 

barbante, amarrando na cadeira que vira uma rede na mesa, para acontecer 

as minhas aulas de tênis de mesa. (Teodoro) 
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[...]’ah! meu amigo deu um ataque epilético e ele machucou todo’. Mas 

porque? ‘A porque enfiou o dedo na boca do aluno’, ‘ Não é isso que tem 

que fazer!’ E então eu ensinei. Eu procuro ensinar o dia a dia deles, o que 

acontece durante o dia a dia deles [...] (Kalebe) 

  

É importante salientar que, mesmo que se esforcem e adotem algumas estratégias 

para suprir esses desafios, nossos professores participantes encontram limitações 

significativas em suas práticas pedagógicas no que se refere as possibilidades de conteúdos 

em função da organização das escolas prisionais. Indo ao encontro do exposto, Onofre (2009) 

revela que se têm evidenciado dificuldades em se desenvolver, de maneira efetiva, um 

programa de educação vinculado à estrutura disciplinar de organização dos estabelecimentos 

prisionais. 

Na visão dos professores Raimundo e Teodoro, se desenvolvida de maneira 

efetiva, a Educação Física, por meio de seus diversos conteúdos
18

, pode trazer inúmeros 

benefícios aos sujeitos em situação de privação de liberdade, como enfatizam os relatos dos 

professores: 

 

[...] eles aprendem regras de esportes, então você vê que dentro do esporte 

eles não discutem com o outro, por exemplo, se é fora é fora. Então, assim, 

não existe o roubar dentro do esporte, existe uma regra e eles respeitam, e 

isso faz parte do conteúdo. Então eu acho que essa é uma forma. 

(Raimundo)  

 

Ensinar um convívio com respeito e com, principalmente, com regras, que 

mesmo o cara, um aluno, estando preso, a gente do lado de fora, em 

liberdade, a gente têm que conviver com regras também, e o esporte nos 

ensina isso, seja ele qual for. Para ver que até mesmo quando estamos livres 

nós temos que prosseguir com respeito, e eu passo isso através de um 

simples jogo de tênis de mesa para eles. Porque eu não tenho uma liberdade 

em que eu posso dar o jogo apenas para dois, eu tenho que proporcionar o 

jogo para mais treze alunos [...] e que outro vai entrar e isso já é uma 

situação de liberdade, de condicionamento em que ele está aprendendo a 

conviver em sociedade, em que ele não está ali só... que aquilo ali não está 

só para ele, aquilo ali está para um conjunto, para um grupo de alunos [...] 

isso já faz com que eles aprendam [...] que mesmo livre a gente tem que 

estar convivendo com regras, para conviver bem em uma sociedade. 

(Teodoro) 

 

De acordo com esses relatos dos professores, a Educação Física contribui para a 

vida dos alunos, no sentido de aprenderem a importância de saber conviver com as regras e 

com o respeito. Nesse sentido, Moraes, Moraes e Ramos (2014), em uma investigação 

                                                 
18

  Os PCN (BRASIL, 1997) colocam os esportes, as danças, as lutas, os jogos e as ginásticas como conteúdos da 

Educação Física, relatando que estes constituem um amplo patrimônio cultural que deve ser conhecido, 

desfrutado e valorizado. 
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realizada acerca a prática de atividade física em um estabelecimento prisional, afirmam que o 

esporte, que se constitui como um dos conteúdos da Educação Física, quando adequadamente 

conduzido, poderá trazer importantes benefícios aos sujeitos em situação de privação de 

liberdade. Indo ao encontro dos dados de nossa pesquisa, os referidos autores afirmam que o 

esporte contribui para que os sujeitos em situação de privação de liberdade “consigam se 

adequar às regras e normas vigentes da sociedade durante e após o cumprimento da pena, bem 

como aprender a lidar com comportamentos transgressores” (MORAES; RAMOS, 2014, 

p.53).  

Além dessas contribuições, os professores Raimundo e Teodoro apontam outras 

possíveis contribuições da Educação Física para a vida dos indivíduos em situação de 

privação de liberdade, nos diferentes âmbitos, conforme seus relatos: 

 

[...] proporcionar saúde, porque os caras ficam não sei quanto tempo no 

regime fechado, não fazem nada de exercício, no máximo toma um banho de 

sol que eu nem considero como uma atividade física. [...] poder melhorar a 

saúde física, realmente, e mental, do pessoal que está lá dentro, porque eu 

penso que é um ambiente muito “pesado”, tem vários casos de depressão e 

tudo, se parar para pesquisar têm, muitas pessoas que entram em depressão. 

[...] um momento de distração que às vezes eles até esquecem que estão no 

sistema prisional. [...] eu sempre falo para eles que um dia eles vão sair de 

lá, então sempre quero que eles levem, que eles aprendam a Educação 

Física escolar, nem que seja para aprender um esporte para lá fora, mas o 

objetivo principal é que eles aprendam a parte social que o esporte envolve, 

ou um jogo que seja, um jogo de dama para a vida fora de lá. (Raimundo) 

 

[...] proporciona lazer, uma aula que proporciona sorrisos, de uma aula em 

que eu possa estar em um ambiente escolar, e não em um ambiente 

prisional. [...] com sorrisos, com práticas esportivas, apesar de ser, apenas 

de um tênis de mesa, adaptado com uma situação de querer jogar, querer 

sorrir, e de realmente esquecer que está dentro de um presídio. [...]É uma 

situação em que eu tento passar que eles são importantes, têm uma vida [...] 

(Teodoro) 

  

Pode-se perceber, a partir do relato desses docentes, diferentes contribuições da 

aula de Educação Física aos sujeitos em privação de liberdade, que, além do aprendizado de 

regras e valores, pode promover saúde física e mental, sorrisos, distração e aprendizados no 

âmbito social. Além disso, conforme a fala de ambos os professores, a situação das aulas de 

Educação Física pode proporcionar momentos agradáveis que permitam aos alunos 

esquecerem que estão dentro da prisão por alguns momentos.  

Contudo, salienta-se que as circunstâncias contraditórias do cenário em que esses 

professores de Educação Física estão inseridos nas escolas prisionais vão constituir entraves 
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para a efetivação e para o alcance de objetivos atribuídos à disciplina, como aqueles descritos 

nos PCN (BRASIL, 1997). Segundo esse documento, a Educação Física escolar tem a função 

de introduzir os sujeitos no contexto da cultura corporal, abarcando os diversos 

conhecimentos relacionados ao corpo e ao movimento, com a finalidade de lazer, expressão 

de sentimentos, emoções, afetos, e, ainda, promoção, recuperação, e manutenção da saúde. No 

entanto, questiona-se como promover o contato dos indivíduos com os variados conteúdos da 

cultura corporal de movimento diante das circunstancias, já apresentadas, em que se inserem 

as aulas de Educação Física nessas escolas prisionais. 

Assim, outro aspecto referente às aulas de Educação Física nas escolas prisionais 

apontado pelos professores de nossa investigação se refere à participação dos alunos nas 

aulas, relatando que eles são interessados, participativos e curiosos pelos conteúdos e ensino, 

não enfrentando problemas em relação a participação dos mesmos durante as aulas: 

 

[...] alunos que se sentiam muito interessados, eu via que eles estavam muito 

empenhados e interessados em estudar, então os meninos não ficavam 

ociosos, participavam da aula. [...] quando estão lá na Educação Física, 

eles gostam muito. Falam, já ouvi falarem que a aula de Educação Física é 

muito boa, e na hora que começa uma aula de português, por exemplo, eles 

já falam ‘a aula de português, tem que ficar lendo’. Então, quer dizer, tem o 

feedback deles também. (Raimundo) 

 

Eles participam efetivamente, até quem não gosta procura dar opiniões, 

procuram ser observadores e participam de determinada maneira. Porque 

eu lido com alunos novos, de 18 e 19 anos, como também tenho alunos 

muito velhos, idosos já [...] que têm uma limitação física entendeu? Até 

mesmo pela idade ou até mesmo por alguma situação de tendinite, esses que 

não conseguem praticar eles sempre estão participando, observando, 

conversando sobre aquela aula. É muito tranquilo. (Teodoro) 

 

[...] o preso tem muita curiosidade, já que ele está ali mesmo e não tem 

outro lugar para ele ir, ele tem curiosidade para saber. [...] Eu acho o 

seguinte, na minha aula, que eu dou, eles gostam e perguntam muito, todos 

perguntam e têm curiosidade [...] (Kalebe) 

 

Além disso, constata-se, com as falas dos professores Kalebe e Raimundo, a 

indicação de um grande respeito, por parte dos alunos, pelos professores nas aulas ministradas 

nas escolas prisionais. Os professores destacam que, muitas vezes, os alunos das escolas 

prisionais têm mais respeito pelo professor do que alunos das escolas regulares.  

 

Eu achei mais normal, assim, dar aula dentro de um presídio, melhor que 

dar aula dentro da escola, porque o respeito dentro do presídio, do aluno 

como detento, é maior do que o aluno dentro da sala de aula normal. Então 

eu acho que a diferença entre fora e dentro do presídio está nisso ai, lá eles 
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são obrigados a respeitar, aqui fora infelizmente os professores sofrem 

muitos problemas com os alunos que não respeitam.  (Kalebe) 

 

[...] eu me sinto muito respeitado e acho que eles até gostam bastante das 

aulas de Educação Física né? [...] Ao longo do tempo eu fui vendo que 

realmente o pessoal que está lá tem respeito pela gente [...] vêm que nós 

somos pessoas que estamos lá para poder reinserir eles na sociedade, para 

pode ensinar alguma coisa para eles que talvez não tiveram essa 

oportunidade. (Raimundo) 

 

Os resultados do estudo de Barcelos (2017), que pesquisou a respeito da atuação 

de professoras em escolas prisionais de uma cidade do Mato Grosso do Sul, convergem com 

os de nossa pesquisa. As professoras entrevistadas pelo autor descrevem que é mais fácil dar 

aula na escola dentro do cárcere do que fora, que se sentem mais realizadas nas suas ações 

docentes na prisão do que em escolas externas, havendo, ainda, relatos de que na escola 

prisional os alunos respeitam os professores, são mais educados e valorizam estar na escola.  

Nesse sentido, em seu estudo sobre a prática docente em sistema prisional, Bessil 

(2015) revela que os professores de sua investigação, atuantes em escolas prisionais, 

expressaram repetidamente: “a questão da disciplina existente por parte dos alunos dentro do 

presídio, disciplina essa que segundo o relato dos entrevistados não é vista no ensino regular, 

outro motivo que por si só já garante a satisfação de trabalhar dentro de uma unidade penal” 

(p.159). 

Todavia, apesar dos professores terem relatado que, na sua maioria, os alunos 

apresentam grande interesse pelas aulas, eles vivenciam alguns momentos de desinteresse. 

Essa situação acaba gerando um dilema em relação à disposição dos alunos para estudos e ou 

para a remição
19

. Segundo os professores Teodoro e Raimundo, há situações em que 

percebem que muitos dos seus alunos demonstram ou relatam interessarem mais com a 

remição, ou seja, a redução da pena pelos estudos devido à frequência nas aulas, do que pelos 

estudos propriamente dito 

 

Eles têm aquela situação de querer abaixar o tempo deles lá né/ De querer 

diminuir a permanência deles lá dentro da unidade prisional, então eles 

procuram frequentar muito a escola para ter um direito mais rápido [...] 

Eles procuram, ao mesmo tempo em que alguns transmitem isso, outros a 

gente vê que realmente quer estudar, quer fazer cursos. [...] Pode ser que 

alguns que estejam lá, e eu acredito que alguns não, são vários, eles estão lá 

                                                 
19

 A Lei nº 12.433 de 2011(BRASIL, 2011), que altera a Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) define no seu 

artigo 126, paragrafo 1º, que o indivíduo poderá reduzir 1 dia de sua pena a cada 12 horas de frequência 

escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias. 
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para ganhar tempo para poder sair mais rápido, mas muitos querem sim 

também estudar. (Teodoro) 

 

E ai tem várias pessoas que falam que estão lá para diminuir a pena né? 

Que não quer estudar, que não tem nenhum tipo de objetivo de estar lá, só 

ganhar o tempo para diminuir a pena. [...] Tem muitos alunos que falam 

assim ‘eu estou aqui só para a remição’ [...] A importância para muitos é só 

para ganhar menos tempo de cadeia. (Raimundo) 

 

Parafraseando Silva e Moreira (2011), em sua pesquisa sobre a função da prisão, 

da pena e da educação prisional, cumpre aqui anunciar que a remição pelos estudos é 

elogiável em seu propósito, no entanto, desastrosa nos critérios estabelecidos. Segundo os 

autores, não se leva em consideração os objetivos e finalidades da educação, uma vez que 

condiciona-se a remição apenas pela frequência à escola prisional, sem depender de conclusão 

de modalidade, ciclo, ou grau de estudos.  

Nessa direção, o estudo sobre avaliação da aprendizagem de sujeitos em situação 

de privação de liberdade desenvolvido por Soares (2015) menciona que 

 

especialistas temem a transformação do estudo em simples forma para passar o 

tempo do preso e garantir a diminuição de sua pena. Logicamente, seria ingênuo 

afirmar que os detentos procurariam os estudos simplesmente para obter 

conhecimento ou pelo desejo de emancipação. Desejam também diminuir a pena, 

mas a remição pelo estudo não pode objetivar apenas o encurtamento do cárcere (p. 

45) 

 

Concordamos com o referido autor quando ele descreve que a escola prisional não 

pode ser transformada e utilizada apenas como um mecanismo para redução da pena dos 

alunos, mas também deve ser compreendida sob os preceitos e objetivos educacionais.   

Nesse cenário, no que se refere a relação entre o professor de Educação Física e 

seus alunos durante as aulas nas escolas prisionais, os docentes Teodoro e Kalebe 

demonstram não procurarem saber sobre a vida do aluno, sobre o que esses alunos cometeram 

para estarem encarcerados, para que isso não prejudique suas relações durante as aulas e o 

processo de ensino aprendizagem. Apesar disso, admitem que alguns funcionários comentam 

sobre esse assunto, o que ocasiona incômodos nos docentes. Segundo os professores: 

 

 [...] o que o preso fez, o porque que ele está condenado, e isso, em certo 

ponto, pode interferir em um relacionamento[...] influenciar na minha aula, 

ou até no meu relacionamento com o aluno. [...] eu procuro não saber o que 

eles fizeram ou deixaram de fazer, eu não preocupo com isso, eu preocupo 

em passar a minha aula da forma mais coerente, mas, sempre tem aquelas 

situações em que algum comentário ou outro, sempre vem o que um fez e o 

que outro deixou de fazer. Eu tento fazer com que isso não influencie, mas 
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[...] causa uma certa apreensão você saber que está dando aula para uma 

pessoa que matou, estuprou. (Teodoro) 

 

[...] procuro não aceitar que eles me contem o que fizeram, então, para mim, 

não interessa o que eles fizeram, o que eles estão ali para fazer. [...] 

costuma do professor não dar as costas para o aluno de jeito nenhum né? 

Principalmente os professores que conhecem as historias dos presos, eu não 

quero conhecer, mas quem conhece a historia de cada um fica com medo do 

cara, ah! ele matou a mulher, degolou, isso que é o problema (Kalebe) 

 

Parece estar presente, nessa situação, uma tentativa de distanciamento dos 

professores em relação aos seus alunos durante o processo de ensino aprendizagem nas 

escolas prisionais, isto é, os docentes buscam não manter relações de proximidade com seus 

alunos nas escolas no cárcere. Todavia, quanto à relação de proximidade entre professor e 

alunos, Ribeiro, Jutras e Louis (2005), abordando a questão da dimensão afetiva na relação 

educativa, indicam que essa proximidade preenche as necessidades afetivas e é condição 

necessária para uma relação de diálogo e confiança entre as partes, além de impulsionar a 

aprendizagem dos alunos.  

Convergindo nessa direção, o cenário prisional no qual Barcelos (2017) 

desenvolveu seu estudo revelou que os professores não têm permissão para conversarem com 

os alunos sobre questões não específicas aos conteúdos. Diante dessa circunstância, o autor 

argumenta que, se o professor não tem vínculo com o aluno, ele não tem acesso às 

necessidades deles, e, por conseguinte, há a tendência de ser desconhecida a realidade desses 

alunos por não as questionarem ou suscitarem. 

Apesar dessa situação, o professor Kalebe enfatiza que, em suas aulas de 

Educação Física na escola prisional, busca tratar todos os alunos sem distinção, não fazendo 

diferença o que o aluno cometeu de errado para estar preso, considerando-os como seres 

humanos que talvez não tiveram oportunidades anteriores, conforme observamos na fala do 

professor: 

 

E eu procuro tratar todos na sala de aula igualmente, ninguém diferente, 

então, para mim, se um cara é um bandido, que é dono de uma “boca de 

fumo”, eu trato ele do mesmo jeito de um que não é nada, então para mim 

não tem diferença nenhuma [...]lá não tem animal não, lá tem preso que 

pode ser reabilitado [...]o presídio é um lugar que tem gente lá dentro [...] 

talvez roubaram porque não tinham um estudo, não tinha onde arranjar um 

emprego, ver o filho, porque é doloroso o pai ver um filho passando fome, 

uma filha não podendo estudar, vendo todo mundo estudar [...] Então talvez 

seja esse o caminho ensinar ele, ensina ele a estudar. (Kalebe).  
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Esse relato revela a ideia de que o professor busca humanizar suas aulas de 

Educação Física nas escolas prisionais, reconhecendo os alunos como seres humanos e 

reforçando a importância da educação na vida desses sujeitos. Esse dado converge com o 

descrito por Onofre (2009), quando ela descreve que “a educação deve contribuir nesse 

processo de humanização, conscientização e formação[...] (p.10). 

Nessa direção, em virtude de uma condição de “invisibilidade” dos sujeitos em 

situação de privação de liberdade, o professor Teodoro adota uma estratégia interessante, 

como nos mostra o seu relato a seguir: 

 

[...] eu peço, às vezes, para não ter essa formalidade às vezes, porque essa 

formalidade ela lembra um certo sentimento de preso. Fazendo uma 

chamada [...] eu chego e falo fulano, ‘infopen 2 tal tal tal tal’, eu não quero 

isso dentro do ambiente prisional, eu quero que se transforme em um 

ambiente escolar que dê prazer, que dê ludicidade, que o cara esqueça que 

ele está dentro de um ambiente prisional. Que ele seja o menos formal 

possível, ‘presente professor’, mais nada, da forma mais clara e objetiva 

possível, até mesmo sem formalidade, ‘estou aqui’, o menos formal possível 

[...](Teodoro) 

 

Os resultados do estudo de Onofre (2009) também revelam uma situação nessa 

direção. Os professores entrevistados pela autora registram que, quando os indivíduos entram 

na prisão, passam a ser estigmatizados, deixando de serem cidadãos e passando a serem 

identificados pelo número da infração ou processo. Dessa maneira, práticas educativas 

buscando chamar os alunos pelos próprios nomes, ao invés desses números, em uma 

perspectiva de ambiente escolar dentro de sala de aula nas escolas prisionais como faz o 

professor Teodoro, pode ser uma forma de resgatar a dignidade do sujeito em situação de 

privação de liberdade.  

Nessa direção, um outro trabalho da autora, Onofre (2015), que reflete sobre o 

papel da educação escolar prisional, nos indica que tais medidas são uma maneira de resgatar 

a dignidade e a condição de cidadão desses sujeitos, visto que deixam de serem 

compreendidos por seus números de matrícula ou pelo número associado ao crime praticado.  

É destacado, também, o empenho e a preocupação com questões que vão além dos 

conteúdos da Educação Física, isto é, além do processo de ensino-aprendizagem específico da 

disciplina, no trabalho desenvolvido nas aulas nas escolas prisionais com os sujeitos em 

situação de privação de liberdade, como nos aponta o professor Raimundo: 

 

[...] ser um professor que não se preocupa só no lado é... do conteúdo, em 

passar conteúdo, mas você tem que passar, eu acho que o mais importante 
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até em todas as disciplinas, mais do que passar conteúdos é passar 

princípios, é mostrar que a vida pode ser de um jeito diferente, que existem 

outras possibilidades [...] mostrar que tem outros lados e que todos tem 

acesso a eles. [...]a gente não é só professor lá dentro, a gente dá 

conselhos[...]  Então você vê que são pessoas que têm sentimentos, e que 

precisam de nossa ajuda para isso. (Raimundo) 
  

Percebe-se, no relato acima, que além do trabalho com os conteúdos da disciplina, 

os professores buscam contribuir e ajudar os seus alunos nas escolas prisionais no sentido de 

aconselhar, transmitir afeto, valores e princípios. Por esse viés, Salvalaggio (2016) defende a 

ideia de que os profissionais da educação atuantes em escolas prisionais, ainda que convivam 

com diferentes contradições na realidade dos estabelecimentos prisionais, necessitam ter 

entendimento do seu papel na formação humana. Para tanto, a referida autora demonstra que 

deve-se conservar o diálogo ligado a esse processo, propiciando o desenvolvimento e o 

resgate da ética e dos valores humanos simultaneamente ao acesso ao conhecimento.  

Devemos, por fim mencionar, que as experiências com a docência em Educação 

Física nas escolas prisionais impulsionam professores a mudarem concepções pessoais que 

tinham anteriormente, a pensarem diferente de como ingressaram na prática docente no 

cárcere, no que se refere a mudanças na maneira de olhar a vida, o ser humano, e sobretudo os 

sujeitos em privação de liberdade.  

 

A aprendizagem para mim foi para enxergar a vida de uma maneira 

diferente mesmo né? Em que a gente tem uma liberdade de ir e vir, e lidar 

com essas pessoas que não tem essa liberdade de ir e vir por estarem 

pagando por algo que fez né, a gente vê o que a gente, às vezes, pode deixar 

como um exemplo, bens materiais, a gente não ser tão consumista né, é uma 

coisa para a vida em si, olhando por esse lado não tanto profissional. 

(Teodoro) 

 

[...]é um preconceito na mente que você muda depois de um tempo que você 

está lá né? Você vê que realmente são pessoas que erraram, faltaram 

oportunidades, que apesar de um dia voltarem ou não para o tráfico ou para 

o que tiverem feito de errado, enquanto você está lá eles te veem como um 

alicerce para que aquele momento seja menos ruim ou que eles aprendam 

realmente alguma coisa. [...]muda o nosso jeito de pensar a vida, a gente 

aprende com isso muito, mas muito mesmo [...] (Raimundo) 

  

Nesse sentido, ao relatar uma experiência docente em uma escola prisional de 

Goiás, Carneiro Junior (2015) descreve que, ao conhecer as normas e a dinâmica do sistema 

prisional, o professor percebeu a necessidade de rever sua prática e a forma de enxergar o 

mundo, a educação, o conhecimento, e, principalmente, os sujeitos da aprendizagem, isto é, 

adultos privados de liberdade. Os relatos dos professores de Educação Física participantes de 
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nossa investigação convergem nessa direção, uma vez que declaram que as diferentes 

experiências docentes nas escolas prisionais os conduziram a um novo olhar sobre a vida e 

acerca dos sujeitos em situação de privação de liberdade.  

Diante do panorama apresentado, cumpre aqui mencionar que esta seção 

possibilitou conhecer diferentes aspectos relacionados à disciplina de Educação Física nas 

escolas prisionais, os alunos e os encadeamentos desses cenários sobre as práticas 

pedagógicas dos professores e de suas possibilidades com a disciplina. Refletiu-se, também, 

sobre dilemas, aprendizados e percepções dos professores de Educação Física sobre a 

realidade vivenciada na educação prisional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A melhor maneira que a gente tem de fazer possível amanhã 

alguma coisa que não é possível ser feita hoje, é fazer hoje 

aquilo que hoje pode ser feito. Mas se eu não fizer hoje o que 

hoje pode ser feito e tentar fazer hoje o que não pode ser feito, 

dificilmente eu faço amanhã o que hoje também não pude fazer 

(FREIRE, 2002, p. 12). 

 

Os resultados encontrados e analisados nesta investigação dizem respeito às 

possibilidades e desafios da prática profissional de professores de Educação Física iniciantes 

em escolas prisionais e explicitam relevantes questões para a literatura, tanto no campo da 

Educação quanto da Educação Física. Tais questões que se referem à formação de 

professores, ao início de carreira na educação prisional e aos desafios e possibilidades da 

prática do professor de Educação Física nesse contexto.  

Ao adentrarmos nesse campo, foi possível perceber a escassez de investigações 

sobre essa temática. Buscamos por estudos desenvolvidos com professores de Educação 

Física em espaços educativos, como a escola regular, por pesquisas com professores na 

educação prisional e por investigações realizadas com professores iniciantes de Educação 

Física e de outras disciplinas. Nesse percurso, não encontramos nenhum trabalho na literatura 

que se refere especificadamente à professores de Educação Física em início de carreira 

atuantes em escolas prisionais, o que demonstra a grande relevância e contribuição da 

pesquisa para o meio acadêmico. 

Ao identificarmos e analisarmos a formação inicial e continuada dos professores 

iniciantes de Educação Física atuantes nas escolas de unidades prisionais, percebemos que a 

formação inicial dos professores não os preparou para atuarem na educação prisional. Esses 

professores relataram a presença de lacunas formativas e a não vivência de conteúdos ou 

disciplinas relacionadas especificadamente à educação prisional. Eles nunca nem ao menos 

ouviram falar da existência da educação em estabelecimentos prisionais antes de terem a 

oportunidade de atuarem nesse contexto.  

Soma-se a isso o fato desses professores já formados e atuantes nas escolas 

prisionais relatarem não terem encontrado disponíveis cursos de formação continuada 

específicos sobre essa área. Essa situação desencadeia uma problemática, considerando-se a 

situação dos professores estarem atuando em um contexto de trabalho singular, com 

características pedagógicas próprias, como nos mostrou a literatura apresentada, sem a 
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formação adequada para a mesma e sem a disponibilidade de realizarem alguma formação 

continuada.  

Nesse sentido, é significativo descrever que a educação prisional representa um 

campo de atuação docente amplo e específico. Portanto, esses dados apresentados indicam 

que é imprescindível que as instituições formadoras reconsiderem suas atribuições na 

formação dos professores, de forma que os preparem efetivamente para atuarem na educação 

prisional. Essa situação aponta para a necessidade de se abordar a educação prisional durante 

a formação inicial nas licenciaturas, sendo, também, indispensável a oferta de formação 

continuada específica à área da educação prisional de maneira acessível aos professores. 

Percebemos, com isso, que princípios que balizam a formação de professores e a 

educação prisional ainda não foram efetivados, no sentido de se garantir formação inicial e 

continuada aos docentes atuantes em escolas prisionais que levem em consideração as 

especificidades e a magnitude da prática docente nesse cenário. 

Ao identificar os motivos que levam esses professores a atuarem e permanecerem 

atuando em escolas prisionais, constatamos que é predominante a circunstância da não 

escolha, isto é, os professores não planejavam previamente atuarem na educação prisional. 

Aparecendo a oportunidade, à necessidade de trabalhar e de conseguir um emprego conduziu 

os docentes a atuarem nas escolas prisionais. Nessa situação, fica implícita uma ideia de que é 

a necessidade que move o sujeito na vida profissional, e a educação prisional representa, 

nesses casos, uma única oportunidade de ingresso no mercado de trabalho para esses 

professores em início de carreira.  

Não obstante, um aspecto motivador para a permanência dos professores na escola 

prisional foi a possibilidade de mudanças de vida dos alunos após o cumprimento de suas 

penas. Pressupomos que esses professores acreditam na educação a partir de uma concepção 

transformadora. Apesar disso, é realçado que os professores não projetam carreira duradoura 

na educação prisional em virtude das dificuldades de ascensão profissional e da não 

possibilidade de estabilidade devido aos contratos temporários da educação prisional. Sob 

nossa ótica, a precarização do trabalho docente no Brasil provém dessa situação na qual 

professores atuam temporariamente e sem vínculos com a instituição educativa. 

Buscando compreender como ocorre o início de carreira e o início do processo de 

tornar-se professor de Educação Física em escolas dentro de unidades prisionais, percebemos 

que os professores adotam diferentes estratégias para a “sobrevivência” no início de suas 

carreiras docente em escolas prisionais. Trata-se de professores em início de carreira que, com 

o intuito de minimizar os impactos da limitada formação recebida, realizam pesquisas e 
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estudos de maneira autônoma e aprendem cotidianamente em suas práticas diárias, por meio 

de tentativas, erros e acertos. Com isso, percebe-se que os professores se estabelecem por 

meio de suas atividades cotidianas, aprendem com o dia a dia. Essa situação conduz a uma 

ideia de que os docentes aprendem a ser professor por meio de suas experiências práticas com 

a docência. 

Destaca-se que é exigido dos professores, em suas ações docentes, saberes de 

outra natureza, que não acadêmica: conhecimentos relacionados a capacidade de 

comunicação, capacidade de atenção ao que acontece na sala, criatividade e flexibilidade em 

suas ações.  

Ao investigar as possibilidades e desafios enfrentados pelos professores de 

Educação Física na docência em unidades prisionais e suas implicações nas suas práticas 

pedagógicas, constatamos diferentes desafios que exercem influências nas ações dos docentes 

nas escolas prisionais. Um dos desafios é atuar perante o olhar negativo da sociedade sobre a 

educação prisional, o que tem influências dentro da escola prisional, como o desinteresse e a 

falta de apoio dos agentes de segurança prisional em relação às ações da escola prisional. Essa 

situação gera um impasse, uma vez que os agentes de segurança prisional, ao invés de serem 

opositores, deveriam agir em parceria aos funcionários da educação nas ações educativas nas 

escolas prisionais.  

Outros desafios são realçados pelos docentes, como a falta de autonomia docente 

diante das rígidas regras dos estabelecimentos prisionais, uma vez que os professores tem de 

se adequar ao que lhes são permitidos. Outra questão foi a imprevisibilidade das ações 

escolares em virtude dos inesperados acontecimentos nos estabelecimentos prisionais. 

Notamos que essas circunstâncias vão limitar as possibilidades de trabalho com os conteúdos 

da disciplina e prejudicando a sequência pedagógica na qual o professor se propôs 

previamente. 

A falta de apoio da escola ao professor constitui outro impasse. Segundo os 

participantes desta pesquisa, a escola atua somente em cobranças burocráticas, exceto para o 

professor Teodoro, que tem como diretora uma professora de Educação Física e conta com 

apoio da escola. É relatado, também como desafio para estes professores, a situação do não 

reconhecimento da importância da Educação Física e de seu respectivo professor pelos 

docentes das outras disciplinas. Constatamos, com essa situação, uma ideia de isolamento 

profissional dos professores de Educação Física no cenário escolar prisional, assim como no 

ensino regular. Reforçamos, assim, a necessidade e a relevância do reconhecimento e apoio ao 

professor, principalmente aos docentes em início de carreira. 
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Diante das percepções dos professores de Educação Física sobre a realidade da 

disciplina nas escolas prisionais, identificamos uma condição negativa que diz respeito a 

precarização física estrutural das escolas prisionais. Soma-se a isso a circunstância das aulas 

acontecerem com diversas restrições de materiais e estratégias didáticas, impostas pelo 

estabelecimento prisional aos professores. Em nossa visão, esse é um desafio é específico da 

Educação Física, em virtude das aulas da disciplina acontecerem somente dentro da sala (cela) 

nas escolas prisionais. Nesse sentido, a diversidade de práticas e a presença do movimento 

corporal, muito recorrentes, nas aulas de Educação Física, não se fazem presentes nas escolas 

prisionais, e, por conseguinte, as aulas teóricas predominam no contexto das prisões.  

Essas circunstâncias limitam as possibilidades dos professores e o alcance dos 

propósitos educacionais da Educação Física, engendrando um paradoxo, pois quando se pensa 

na disciplina pressupõe a presença de movimento e de práticas corporais. Questiona-se, assim, 

como os professores, por meio das aulas de Educação Física, vão alcançar os objetivos da 

disciplina, no sentido de promover o contato dos indivíduos em situação de privação de 

liberdade com os diversos conteúdos da cultura corporal de movimento, sendo estas realizadas 

somente dentro da sala e com diversas restrições? 

Chama-nos a atenção o fato de que, apesar de diferentes desafios e circunstâncias 

negativas às suas práticas docentes na realidade das escolas prisionais, os professores 

participantes desse estudo revelam grande satisfação e honra em exercerem a docência nesse 

cenário. Destacam o grande respeito que os alunos têm por eles, o que é uma questão 

interessante: para os professores, essa é uma situação diferente das escolas regulares, onde 

esse respeito não se faz presente.  

Nesse sentido, outro resultado relevante diz respeito à relação entre os professores 

e alunos nas escolas prisionais. Os nossos participantes tendem a manter certo distanciamento 

dos alunos, para que não descubra quais os motivos que levaram os alunos ao 

encarceramento, para que isso não prejudique o relacionamento entre eles no processo de 

ensino aprendizagem.  

Todavia, os professores almejam humanizar suas aulas, quebrando estigmas 

muitas vezes reforçados na prisão, reconhecendo os alunos como seres humanos e acreditando 

nos benefícios que as aulas de Educação Física podem proporcionar a estes indivíduos. Para 

tal, os professores desse estudo, por meio de suas aulas, além do trabalho com os conteúdos 

da disciplina, buscam sempre aconselhar, transmitir afeto, valores e princípios aos alunos em 

situação de privação de liberdade. Esse resultado nos mostra que apesar de buscarem manter 



126 

 

distanciamento dos alunos, os professores estreitam suas relações por meio de ações nesse 

sentido. 

Diante do cenário apresentado, ressaltamos, portanto, a necessidade de se repensar 

diferentes questões aqui apontadas, como as referentes à formação de professores, no que diz 

respeito à necessidade de se reconsiderar a formação ora oferecida, ofertando-se, assim, uma 

formação que abarque as singularidades da educação prisional e que consiga preparar os 

futuros professores para atuarem nesse contexto.  

As diversas limitações enfrentadas e os desafios nas ações educativas dos 

professores deste estudo nas escolas prisionais torna evidente a precariedade da educação 

estabelecida nas escolas prisionais. Assim, apesar de diferentes avanços no que se refere a 

garantia do direito e oferta da educação prisional, como apresentamos no segundo capítulo 

desse trabalho, é notório diferentes impasses e problemas para a docência nesse cenário, nesse 

caso, com os professores de Educação Física. 

Entendemos que os desafios aqui apresentados são ainda mais danosos às práticas 

pedagógicas dos docentes levando em consideração que se trata de professores Educação 

Física iniciantes. Parte-se do pressuposto de que, estando nos seus primeiros anos de exercício 

profissional, eles possuem uma limitada experiência docente, que torna ainda mais difícil suas 

ações educativas nesse cenário desafiador. 

Dessa forma, acreditamos que é necessário repensar questões a respeito da lógica 

de organização das escolas prisionais por meio de mecanismos que reduzam os desafios e que 

favoreçam a prática docente com a Educação Física nesse contexto. 

Em suma, cremos que a presente investigação contribui significativamente para 

esse campo de pesquisa por meio da discussão de questões que se entrecruzam, no que se 

refere à formação de professores, ao início de carreira docente na educação prisional e a 

prática do professor de Educação Física nesse cenário.  

É importante enfatizar que esta pesquisa abre outras possibilidades de estudos, 

que descortinem novas questões, por exemplo: como é a prática pedagógica de professores de 

Educação Física experientes em escolas prisionais? Os desafios enfrentados são minimizados? 

De que  forma os currículos dos cursos de formação inicial de Educação Física poderia 

contemplar a educação prisional? Quais questões deveriam ser contempladas? A realidade 

para as aulas de Educação Física das escolas prisionais apresentadas nesse estudo é parecida 

com as de escolas prisionais de outras regiões? Dentre outras possibilidades de investigação. 
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Desejamos, assim, que, diante dos resultados apresentados e discutidos aqui, e da 

escassez de trabalhos nessa temática, que esta investigação possa estimular o 

desenvolvimento de novos estudos.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Projeto de Pesquisa: Professores iniciantes de Educação Física atuantes em unidades 

prisionais: possibilidades e desafios da docência.  

Pesquisador: Glauber César Cruz Custódio 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo de mestrado em Educação 

intitulado “Professores iniciantes de Educação Física atuantes em unidades prisionais: 

possibilidades e desafios da docência”. Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar e 

analisar as possibilidades e os possíveis desafios enfrentados pelos professores de Educação 

Física no início de carreira atuante em escolas dentro de unidades prisionais. Sua participação 

é absolutamente voluntária, e sua colaboração neste estudo será de muita importância para 

nós.  

Você encontra-se livre para se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da entrevista, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. As 

informações fornecidas por você serão empregadas unicamente nessa pesquisa e seus dados 

permanecerão sempre no anonimato. Dessa maneira, a sua identidade não será revelada 

publicamente em nenhuma hipótese, estando sob responsabilidade minha como pesquisador 

responsável. A não ser eu, somente a professora orientadora desse estudo terão acesso a estas 

informações, sendo estas somente para fins de Pesquisa. 

Cumpre aqui apresentar os critérios para suspensão ou encerramento dessa pesquisa, 

que serão os casos extremos como a doença ou óbito do pesquisador, causando a 

impossibilidade de substituição do próprio; a insuficiência de aceites de sujeitos participantes 

do estudo, que não consista em uma amostra mínima de forma que não permita o alcance dos 

objetivos estabelecidos para este estudo. 
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Para não correr riscos de prejuízos em suas atividades profissionais, ou algum prejuízo 

financeiro, a coleta de dados será realizada em dia, horário e local de sua preferência. Será 

repassada a você uma cópia desse termo. Além disso, os resultados do estudo serão 

apresentados em eventos científicos, e encaminhado para publicações em periódicos da área. 

Cumpre ainda aqui mencionar que os resultados do estudo serão apresentados aos 

participantes do estudo. 

Para quaisquer consultas sobre dúvidas éticas que venham a surgir em qualquer 

momento da pesquisa, poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

 

 

__________________________________________________ 

Glauber César Cruz Custódio 

Mestrado em Educação – ICHS/UFOP 

Telefones: 31 – 3551 6262/ 31- 98894 1298 

e-mail: russincruz1304@hotmail.com 

 

 

Eu,____________________________________________________________, declaro que 

entendi os objetivos e os termos de minha colaboração para o desenvolvimento da pesquisa e 

concordo em participar da mesma, fornecendo ao entrevistador as informações relacionadas 

ao estudo. 

 

Documento de identidade e ou CPF do (a) entrevistado (a): ____________________________ 

 

Assinatura do (a) entrevistado (a): ________________________________________________ 

Data: ___/___/___. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

35400-000- Ouro preto- MG- Brasil 

Fone: (31) 35591368 Fax: (31) 35591370 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

 
PESQUISA: “PROFESSORES INICIANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ATUANTES EM 

UNIDADES PRISIONAIS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA DOCENCIA”. 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

BLOCOS 

I) FORMAÇÂO 

 Para você como foi o processo de mudança da condição de aluno, e vir a ser professor 

em uma escola prisional? 

 Você considera que sua formação inicial foi suficiente para atuar como professor de 

Educação Física em uma escola prisional?  Ou  seja  você vivenciou alguma experiência 

ou disciplina que lhe auxiliou para trabalhar com a Educação Física na escola prisional? 

De que forma?  Se não, o que faltou? 

 Quais saberes/conhecimentos vivenciados, durante sua formação inicial, você acredita ter 

contribuído para sua atuação docente em escola prisional? 

 Você já cursou ou encontra-se cursando algum curso de especialização relacionado 

diretamente ao trabalho que desenvolve como professor de escola prisional? 

 

II) ATUAÇÃO  

 O que te levou a atuar como professor em escola prisional?  

 Quais sentimentos você vivenciou/teve após a inserção na docência em escola prisional.  

 Ao ingressar na docência em escola prisional, como você se sente sendo um(a) 

professor(a) em início de carreira? 

 Como funcionam as aulas de Educação Física dentro da escola prisional? Conte-me 

sobre como são suas aulas. 

 Tendo em vista se tratar de um público especifico num local que envolve riscos e 

sensação de insegurança pelo professor, será que esses aspectos influenciam de alguma 

forma na sua prática pedagógica no trato com os conteúdos ali trabalhados? você já se 

sentiu inseguro? Como você age diante desta realidade? 
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 Para você, o que é ser professor de Educação Física em escola prisional? E o que você 

considera importante para atuar nesse contexto? O que te faz permanecer atuando na 

escola prisional?  

 Você percebe diferença ou não no trato dos conteúdos da Educação Física em escolas 

regulares e em escolas prisionais? Como são estabelecidos os objetivos e a seleção de 

conteúdos para as aulas de Educação Física em Escolas de escolas prisionais? 

 A infraestrutura, espaço e materiais pedagógicos para as aulas, são fatores que, de alguma 

forma, interferem a sua docência em Educação Física? 

 Como é a participação dos alunos? Surgem situações de violência/desentendimentos 

durante as aulas? Se sim, como essas situações são resolvidas?  

 Para você, quais são para você os maiores desafios enfrentados por professores iniciantes 

de Educação Física em uma escola prisional?  Quais estratégias você utiliza para lidar 

com as situações adversas identificadas? 

 Qual sua percepção acerca do processo de aprender a ser professor de Educação Física 

em escolas prisionais?  Conte-me sobre. 

 Você conta com apoio pedagógico da equipe escolar? Conte-me como te auxiliam em 

sua prática. Se não tem auxílio, conte-me como faz para atuar. 

 O que foi vivenciado até os dias de hoje em sua pratica profissional influenciam 

positivamente ou negativamente na sua vontade de atuar como professor? Explique. 

 Como você se sente hoje sendo professor de Educação Física na escola prisional? O que 

o faz permanecer atuante em uma escola prisional? 

 Quais as suas perspectivas para o futuro profissional com relação à carreira docente? 

 Gostaria de falar algo que não lhe foi perguntado na entrevista? 
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APÊNDICE C - Questionário 

 

 

 
 

Prezado (a) Professor(a), 

Este questionário
20

 é parte do estudo “Professores iniciantes de Educação Física atuantes em 

unidades prisionais: possibilidades e desafios da docência”, que está sendo produzido no 

mestrado em Educação, pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro 

Preto - UFOP. Diante disso, necessitamos de sua colaboração para desenvolver a pesquisa, 

respondendo as perguntas a seguir. 

Desde já, agradecemos por sua colaboração. 

      

          Glauber César Cruz Custódio                                        Célia Nunes 

     Mestrando em Educação pela UFOP                     Professora orientadora do estudo 

                                             

1. DADOS PESSOAIS: 

1.1  Sexo: 

(    ) masculino                        (   ) feminino 

1.2 Idade:  

(   ) Até 20 anos    (   ) De 20 a 25 anos    (   ) De 25 a 30 anos   (  ) De 30 a 35 anos 

(   ) De 35 a 40 anos  (   ) De 40 a 50 anos (   ) De 50 a 55 anos (  )  De 55 a 60 anos (   ) De 60 

a 65 anos (   ) Mais de 65 anos 

 

1.3 De acordo com as categorias do IBGE, qual é a sua cor? 

(   ) branca    (   ) parda      

(   ) preta     (   ) amarela     (   ) indígena 

 

1.4 Qual é o seu estado civil? 

(   ) solteiro      (   ) casado ou união estável  (   ) desquitado     

(   ) divorciado  (   ) viúvo 

                                                 
20

 Este questionário baseou-se no modelo produzido pela Solange Cardoso na sua investigação de Mestrado em 

Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop, realizada no ano de 2013. A mesma, foi 

denominada “Professoras iniciantes da Educação Infantil: encantos e desencantos com a docência”. Para 

elaborar este, a mesma baseou-se nos questionários do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais (GAME) 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e do questionário do professor do SAEB 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e Prova Brasil 2007, desenvolvido no Ministério da 

Educação do governo federal.  
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1.5 Cidade onde reside atualmente 

(   ) mesma cidade onde exerce a docência     

(   ) outra cidade. Qual? _____________ 

 

1.6 Quanto tempo leva, em média, no deslocamento de sua residência até a escola 

onde atua? 

(   ) menos de 30 minutos     (   ) de 30 minutos a  1 hora 

(   ) de 1 a 2 horas                  (   ) mais que 2 horas :  

Em caso de mais de duas horas: Quantas horas aproximadamente? ______________ 

 

2. VIDA FAMILIAR 

2.1 Quantas pessoas moram em sua casa com você? Incluindo você e os 

empregados (se houver) __________ 

2.2 Informe a sua renda pessoal mensal (apenas a renda líquida) proveniente 

exclusivamente da docência: 

(   ) De R$ 1.000 ,00 a R$ 1. 500, 00          (   ) De R$ 1. 500, 00 a R$ 2.000, 00 

(   ) De R$ 2.000 a R$ 2. 500, 00                (   ) De R$ 2.500, 00 a R$ 3.000, 00 

(   ) R$ De 3.000, 00 a R$ 3.500, 00           (   ) De R$ 3.500, 00 a R$ 4.000,00 

(   ) Acima de R$ 4.000, 00. 

 

2.3 Se tiver outras fontes de renda (além do magistério), favor marcar as 

principais: 

(   ) Atividades artísticas e artesanais          (   ) Atividades de escritório 

(   ) Aulas particulares                            (   ) Comerciante 

(   ) Funcionário público                             (   ) Organização de eventos 

(   ) Vendedor autônomo                             (   ) Costureiro 

(   ) Serviços de salão de beleza 

(   ) Digitador/trabalhos de computação/informática/telefonia 

(   ) Outra (s): ________________________________________________ 

 

2.4 Quanto tempo por semana você dedica a essa atividade ou atividades? 

(   ) nenhum         (   ) De 1 a 5 horas        (   ) De 5 a 10 horas 

(   ) De 10 a 20 horas        (   ) De 20 a 30 horas        (   ) Mais de 30 horas 

 

3. FAMÍLIA 

3.1 Em relação ao seu pai, mesmo que já tenha falecido, responda: 

3.1.1 Grau de instrução: 

(   ) Nunca estudou     (   ) 1ª a 4ª série completa         (   ) 1ª a 4ª série incompleta 

(   ) 5ª a 8ª série completa                      (   ) 5ª a 8ª série incompleta           

(   ) Ensino Médio completo                   (   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Superior completo                            (   ) Superior incompleto                  

(   ) Pós-Graduação/ especialização       (   ) Mestrado                   (   ) Doutorado 

 

3.1.2 Qual ocupação profissional que o seu pai exerceu por mais tempo: 

(   ) Atividades agropecuárias            (   ) comerciante 

(   ) Professor ou similar                     (   ) serviços de manutenção mecânica ou elétrica  

(   ) serviços de transporte                   (   ) trabalhador da produção industrial  

(   ) servidor civil ou militar ou agente da administração pública 

(    ) corretor de imóveis                     (    ) guia de turismo 

(   ) trabalhador da construção civil    (   ) trabalhador do comércio ou equivalente 
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(   ) Outro. Especifique: ___________________________________________ 

3.2      Em relação à sua mãe, mesmo que seja falecida, responda: 

3.1.1 Grau de instrução: 

(   ) Nunca estudou          (   ) 1ª a 4ª série completa         (   ) 1ª a 4ª série incompleta 

(   ) 5ª a 8ª série completa                      (   ) 5ª a 8ª série incompleta           

(   ) Ensino Médio completo                   (   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Superior completo                            (   ) Superior incompleto                  

(   ) Pós-Graduação/ especialização        (   ) Mestrado                   (   ) Doutorado 

 

3.2.1 Ocupação profissional que sua mãe exerceu por mais tempo: 

(   ) atividades agropecuárias                         (   ) atividades do lar 

(   ) comerciante           (   ) Atividades de escritório, contabilidade em geral ou cartórios 

(   ) costureira, confeccionista, ou tecelã. 

(   ) empregada doméstica, serviçal, boia-fria ou serviços gerais 

(   ) magistério regular                                 

(   ) servidora publica 

(   ) vendedora autônoma  (   ) Outro. Especifique: _________________________ 

 

3.3 Em relação ao seu marido/esposa, companheiro/companheira, responda: 

3.3.1 Nível de escolaridade dele (a): 

 (   ) Nunca estudou          (   ) 1ª a 4ª série completa         (   ) 1ª a 4ª série incompleta 

(   ) 5ª a 8ª série completa                      (   ) 5ª a 8ª série incompleta           

(   ) Ensino Médio completo                   (   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Superior completo                            (   ) Superior incompleto                  

(   ) Pós-Graduação/ especialização      (   ) Mestrado              (   ) Doutorado 

 

3.3.1 Ocupação profissional que exerce atualmente: 

(   ) Atividades agropecuárias            (   ) comerciante 

(   ) Professor ou similar.  Em caso de ser professor responda: Professor de educação básica (   

)  Professor em nível técnico (   ) Professor em Ensino Superior (   )  

(   ) serviços de manutenção mecânica ou elétrica  

(   ) serviços de transporte       (   ) trabalhador da produção industrial  

(   ) servidor civil ou militar ou agente da administração pública 

(   ) trabalhador da construção civil   (   ) trabalhador do comércio ou similar 

(   ) Outro. Especifique : ___________________________________________ 

 

4. CAMPO SOCIOECONÔMICO 

4.1 A sua residência é: 

(   ) alugada                                                          (   ) própria            

(   ) Encontra se em financiamento                      (   ) cedida 

 

4.2 A que tipo de serviços você tem facilidade de acesso, por proximidade da sua 

residência (marque quantas desejar): 

(   ) Igreja           (   ) área comercial/lojas                              (   ) espaços de lazer 

(   ) transporte coletivo (   ) posto médico                  (   ) biblioteca 

(   ) creche                     (   ) escola     (   ) Vida noturna (bares,restaurantes, etc)   

 

4.3 Com quais tipos de serviço público você possui na sua residência: 

(   ) água canalizada                              (   ) luz elétrica                            

(   ) asfalto ou calçamento de rua          (   ) rede de esgoto               
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(    ) coleta regular de lixo                     (   ) rede telefônica 

4.4 Quantos dos seguintes objetos há na sua residência (marque a quantidade 

correspondente a cada item ou zero quando não houver nenhum): 

OBJETOS NENHUM 1 2 OU MAIS 

Sala (separada do quarto)    

Banheiro    

Televisor de LCD ou de plasma    

Geladeira duplex    

DVD    

Computador    

Telefone fixo    

Telefone móvel (celular)    

Automóvel    

Máquina de lavar roupa    

Pontos de tv a cabo    

Impressora de computador    

Acesso à internet banda larga    

 

5. Práticas culturais: 

5.1 Você tem o costume de ler livros? 

(   ) sim                         (   ) não 

 

5.2 Em caso de resposta afirmativa, em quais categorias de gênero literário você 

classificaria os dois últimos livros que leu: 

 Último livro que leu Penúltimo livro que leu 

1. Autoajuda   

2. Didático/paradidático   

3. Esotérico   

4. Infantil ou 

infanto/juvenil 
  

5. Romance   

6. Religioso   

7. Técnico científico   

8. Outra   

9. Não me lembro   

 

5.3 Com que frequência você costuma ler revistas: 

(   ) Não leio                             (   ) raramente                

(   ) algumas vezes no mês       (   ) semanalmente                          

(   ) diariamente 



153 

 

 

5.4 Sinalize as categorias de revistas que você leu com maior frequência: 

(   ) Não leio revistas 

(   ) Canção Nova, Catolicismo,  Juventude esperta ou similares 

(   ) Caras, Ana Maria, Minha Novela, ou similares 

(   ) Carta Capital, Caros Amigos, Piauí ou similares 

(   ) Cláudia, Nova, Ella, Elle ou similares 

(   ) Crescer, Pais e Filhos, Guia do Bebê ou similares 

(   ) Istoé, Veja, Época ou similares 

(   ) Nova Escola, Revista Educação, Revista do Professor ou similares           

(   ) Outras. Especificar: _________________________ 

 

5.5 Que tipo de serviço de televisão você mais assiste? 

(   ) Não assisto  (   ) TV a cabo (   ) TV aberta 

 

5.6 Quantas horas, em média, você assiste televisão diariamente? 

(   ) Não assisto TV                         (   ) menos de 1 hora                   (   ) entre 1 a 2 horas 

(   ) entre 2 e 3 horas       (   ) entre 3 e 4 horas    (   ) mais de 4 horas 

 

5.7 Marque a frequência com que você assiste a filmes nos diferentes veículos 

citados abaixo: 

 Não 

assist

o 

Rarament

e 

Quinzenalment

e 

Semanalment

e 

Diariament

e 

1. TV      

2. Vídeo/DV

D 

     

3. Cinema      

 

5.8 Em caso de resposta afirmativa, marque com x a frequência com que você lê 

os seguintes tipos de jornal: 

Jornal de... Não leio Raramente Mensalmente Semanalmente Diariamente 

1. Circulação 

restrita à sua cidade 
     

2. Circulação 

restrita à sua região 

     

3. Circulação 

restrita ao Estado de 

Minas Gerais 

     

4. Outros 

Estados 

     

 

5.9 Em que lugar você utiliza o computador? (marque quantas opções desejar) 

(   ) Não uso computador         (   ) em casa          (   ) na escola 

(   ) na Lan House     (   ) outro lugar: Especifique:_____________ 
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5.10 Com que frequência você utiliza o computador na escola?  

(   ) Não utilizo  (   ) raramente      (   ) 1 a 2 vezes por semana 

(   ) 3 a 4 vezes por semana                               (   ) diariamente ou quase diariamente 

 

5.11 O que você mais faz na internet em sua casa ou em qualquer outro lugar 

FORA DA ESCOLA? Marque até 3 alternativas: 

(   ) Não costumo navegar na internet  

(   ) Atividades com os alunos 

(   ) Faz pesquisa sobre temas relacionados ao meu trabalho 

(   ) Faz pesquisa sobre temas variados 

(   ) Ler as últimas notícias em jornais ou provedores 

(   ) Ler blogs pessoais 

(   ) Olhar e-mails e me comunicar 

(   ) Pagamentos, banco, etc. 

(   ) Participar de projetos de desenvolvimento profissional à distância 

(   ) Planejamento de aulas 

(   ) Visitar sites de lojas, fazer compras, comparar preços. 

 

6. Trajetória escolar e formação continuada 

6.1 Das opções abaixo, assinale a que mais se aproxima da sua formação quando 

você se iniciou na docência: 

(   ) Ensino Médio – magistério                                     (   ) Ensino Médio –outros 

(   ) Magistério superior/Escola normal superior   

(   ) Ensino Superior – Educação Física     

(   ) Ensino Superior – outros: Especificar ___________________ 

 

6.2 Qual curso superior você fez ou está fazendo? 

(   ) Ensino Médio – magistério                                      (   ) Ensino Médio –outros 

(   ) Ensino Superior incompleto                                     (   ) Ensino Superior completo 

(   ) Pós-Graduação lato sensu (especialização) 

(   ) Pós-Graduação stricto sensu (mestrado) incompleto   

 (   ) Pós-Graduação stricto sensu (mestrado)  completo 

(   ) Pós-Graduação stricto sensu (doutorado) incompleto 

(   ) Pós-Graduação stricto sensu (doutorado) completo 

 

6.3 Qual curso superior você fez ou está fazendo? 

(   ) Não fiz curso superior                           (   ) Educação Física 

(   ) Normal superior                                     (   ) Outro. Especifique: ________________ 

 

6.4 Indique as principais razões que levaram você a optar por esse curso: 

(   ) Por dar maiores oportunidades de acesso ao mercado de trabalho 

(   ) Por influência ou tradição familiar 

(   ) Por interesse específico pela profissão 

(   ) Por motivos aleatórios 

(   ) Por não gostar dos outros cursos disponíveis 

(   ) Por não ter outra opção 

(   ) Por oferecer maior estabilidade no trabalho 

(   ) Por restrições financeiras 

(   ) Por ser uma profissão melhor remunerada 
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(   ) Outros. Especificar: __________________________ 

6.5 Em que tipo de instituição você fez o curso superior? Se estudou em mais de 

uma instituição, assinale aquela em que você obteve o seu título profissional 

(   ) Pública federal                                               (   ) Pública estadual  

(   ) Pública municipal                                         (   ) Privada  

(   ) Não se aplica. 

 

6.6 Qual era ou é a natureza dessa instituição? 

(   ) Faculdade isolada (   ) Centro Universitário 

(   ) Universidade  (   ) Não se aplica 

 

6.7 De que forma você fez o curso superior? 

(   ) presencial (P) (   ) semipresencial (SP) 

(   ) à distância (EAD)  (   ) não se aplica (NA) 

 

6.8 Em caso de ter feito ou estar fazendo um curso de pós-graduação, assinale o 

curso de mais alto nível, o ano em que completou ou completará o curso, o tipo de 

instituição e a forma de realização: 

Nível do curso Ano  Tipo de instituição Forma de realização 

Especialização  (   ) pública (   ) privada (   ) P     (   ) SP     (    ) EAD    (   ) NA 

Mestrado  (   ) pública (   ) privada (   ) P     (   ) SP     (    ) EAD    (   ) NA 

Doutorado  (   ) pública (   ) privada (   ) P     (   ) SP     (    ) EAD    (   ) NA 

 

6.9 Em caso de especialização ou mestrado/doutorado, em que área foi o curso? 

(   ) Área ligada ao ensino                                                   (   ) Área não ligada ao ensino 

 

6.10 Você fez curso (s) de formação continuada promovido (a) pela Secretaria 

Estadual de Educação ou por outra entidade? 

(   ) sim  (   ) não  (   ) estou fazendo 

 

7. SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

7.1 Há quantos anos você exerce a função de docente? 

(   ) há menos de 1 ano                             (   ) De 1 a 2 anos 

(   ) de 2 a 3 anos                                       (   ) De 3 a 4 anos 

(   ) de 4 a 5 anos                       

 

7.2     Há quantos anos você é docente nessa escola prisional? 

(   ) há menos de 1 ano                             (   ) De 1 a 2 anos 

(   ) de 2 a 3 anos                                       (   ) De 3 a 4 anos 

(   ) de 4 a 5 anos          

 

7.3    Qual sua situação funcional da escola? 

(   ) Efetivo                             (   ) Contrato temporário 

(   ) Prestador de serviço sem contrato                                       (   ) Designado 

(   ) Estágio probatório                         
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7.4 Considerando toda a sua experiência profissional, há quantos anos você 

leciona em escolas prisionais? 

(   ) há menos de 1 ano                   (   ) De 1 a 2 anos 

(   ) de 2 a 3 anos                            (   ) De 3 a 4 anos 

(   ) de 4 a 5 anos                  

           

7.5 Quais turmas que você leciona atualmente nessa escola?  

(   ) Ensino fundamental anos iniciais (   ) Ensino fundamental anos finais 

(   ) Ensino médio - 1º ano      (   ) Ensino médio - 2º ano     (   ) Ensino médio - 3º ano 

 

7.6 Qual sua carga horária semanal de trabalho? (considere a carga de horas-

aula mais as horas de atividades se houver)  

(   ) Menos de 16 horas aula     (   ) de 16 a 19 horas aula      (   ) 20 horas aula     

(   )21 a 23 horas aula    (   ) 24 a 25 horas aula    (   ) 26 a 29 horas aula 

(   ) 30 horas aula    (   )31 a 35 horas aula    (   )36 a 39 horas aula     

(   ) 40 horas aula    (   )Mais de 40 horas aula 

 

7.7 Em quantas escolas você trabalha? 

(   ) apenas nesta escola       (   ) 2 escolas                          (   ) 3 escolas 

(   ) em 4 ou mais escolas 

 

7.8 Você trabalha ou trabalhou em outra escola além desta nos últimos 5 anos? 

(   ) sim  (   ) não 

 

7.9 Se você trabalha ou trabalhou em outra (s) escola (s), além desta nos últimos 5 anos, 

informe rede e carga horária para cada escola no quadro abaixo:  

Rede  Carga horária 

Estadual  

Municipal  

Federal  

Particular  

7.10 Nos últimos 5 anos, você exerceu outra função nesta escola? (Você pode marcar 

mais de uma alternativa) 

(   ) direção                 (   ) vice direção                    (   ) Coordenação 

(   ) Secretária ou auxiliar de secretária            (   ) orientação educacional 

(   ) Bibliotecária        (   ) Supervisão escolar         (   ) só desempenhei funções docentes 

 

7.9 PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA E A VIDA PROFISSIONAL 

7.9. 1 Você participa (ou participou) do Colegiado ou outro órgão de deliberação 

coletiva nesta escola? 

(   ) sim (   ) não 

7.9.2 O conselho de classe é formado por todos os professores que lecionam em cada 

turma/série. Com que frequência acontece essa reunião? 

(   ) nenhuma vez (   ) bimestral   

(   ) mensal       (   ) anual (   ) não existe conselho de classe   

(   ) outro: ________________________ 

7.9.3 Como foi desenvolvido o Projeto Político Pedagógico dessa escola nesse ano? 
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(   ) pela aplicação de modelo encaminhado pela Secretaria Estadual de Educação 

(   ) foi elaborado pelo (a) diretor (a) 

(   ) O (a) diretor (a) elaborou uma proposta de projeto, apresentou-a aos professores para 

sugestões e, depois, chegou à versão final. 

(   ) foi elaborado pela (a) diretor (a) e por uma equipe de professores 

(   ) não sei como foi desenvolvido 

(   ) não existe Projeto Pedagógico na escola 

(   ) outro:    ________________________________________________________ 

 

7.9.4 Escolha a melhor definição para o trabalho da Supervisão Pedagógica desta escola 

em relação à prática do professor de Educação Física: 

(   ) Positiva/boa         (   ) Neutra/não influencia         (   ) Deixa a desejar 

 

7.9.5  Escolha a melhor definição para o trabalho da Direção/Coordenação desta escola 

em relação à atuação profissional do professor de Educação Física: 

(   ) é positiva/boa        (   ) é neutra/não influencia         (   ) deixa a desejar 

 

7.9.6 Com que frequência você é solicitado (a) a participar de atividades fora da sua 

jornada de trabalho nesta escola? 

(   ) nunca sou solicitado (a)   (   ) pouco solicitado (a)    (   ) muito solicitado (a) 

 

7.9.7 Em qual das seguintes atividades fora da sua jornada de trabalho você gasta mais 

tempo? 

(   ) reuniões com outros membros da equipe escolar  

(   ) reuniões com os pais/outros membros da comunidade 

(   ) oficinas/formação continuada (   ) festas/ cerimônias  

(   ) mostras/feiras (   ) outra: _____________________ 

 

7.9.8 Você concorda que participar dessas atividades faz parte do seu trabalho de 

professor (a)? 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo (   ) discordo 

(   ) discordo totalmente  (   ) não tenho opinião formada 

 

7.9.9 Em relação ao seu salário como professor (a), você está satisfeito (a)? 

(   ) satisfeito (a)                            (   ) insatisfeito (a)  (   ) muito satisfeito (a) 

(   ) muito insatisfeito (a)                                 (   ) nem satisfeito (a), nem insatisfeito (a) 

                                        

7.9.10 Em relação à sua profissão, de um modo geral, você está satisfeito (a)? 

(   ) satisfeito (a)                            (   ) insatisfeito (a)  (   ) muito satisfeito (a), 

(   ) muito insatisfeito (a),                                 (   ) nem satisfeito (a), nem insatisfeito (a), 

 

7.9.11 Você enfrenta dificuldades como professor de educação física na escola prisional? 

(   ) às vezes                            (   ) muitas vezes 

(   ) raramente                         (   ) nunca 

 

7.9.12 Em caso de sim na resposta anterior: Quais aspectos dificultam sua pratica 

profissional? ( é permitido marcar mais de uma opção) 

 (   ) regras do sistema prisional  

(   ) pouca participação os alunos  

(   ) espaço inapropriado para as aulas de Educação Física 
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(   ) restrição de entrada de materiais    

(   ) falta de material pedagógico 

(   ) indisciplina                                                

(   ) carga horária reduzida 

(   ) outro. Especificar. ________________________________ 

 

7.9.13 A realidade dentro da escola prisional limita sua pratica pedagógica?  

(   ) Não 

(   ) Sim.  

Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.9.14 Com relação a sua formação inicial, de maneira geral, você considera que foi 

suficiente para atuar em uma escola prisional? 

(   ) Não 

(   ) Sim.  
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APÊNDICE D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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APÊNDICE E  

 
Quadro 3. Unidades prisionais do estado de Minas Gerais 

Munícipio                    Unidade Prisional 

Alfenas 

Alfenas 

Presídio de Alfenas 

Apac Alfenas 

Almenara Presídio de Almenara 

Andradas 

Arcos 

Presídio de Andradas 

Apac Arcos 

Araçuaí Presídio Doutor Carlos Vitoriano 

Araguari Presídio de Araguari 

Araxá Presídio de Araxá 

Baependi Presídio de Baependi 

Barão de Cocais Presídio de Barão de Cocais 

Barbacena Hospital psiquiátrico e judiciário Jorge Vaz 

Barbacena Presídio Barbacena 

Belo Horizonte Casa do Albergado Presidente 

Belo Horizonte Centro de Remanejamento Gameleira 

Belo Horizonte Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto 

Betim Centro de Remanejamento do Sistema Prisional 

Bicas  Presídio de Bicas 

Boa Esperança Presídio de Boa Esperança 

Brumadinho Presídio de Brumadinho 

Caeté Presídio de Caeté 

Campo Belo 

Campo Belo 

Presídio de Campo Belo 

Apac Campo Belo 

Campos Gerais Presídio de Campos Gerais 

Canápolis 

Canápolis 

Presídio de Canápolis 

Apac Canápolis 

Caratinga 

Caratinga 

Presídio de Caratinga 

Apac Caratinga 

Carmo do Paranaíba Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo 

Caxambu Presídio de Caxambu 

Cataguases Presídio de Cataguases 

Conceição das Alagoas Presídio de Conceição das Alagoas 

Congonhas Presídio de Congonhas 

Conselheiro Lafaiete Presídio de Conselheiro Lafaiete 

Conselheiro Pena Presídio de Conselheiro Pena 

Contagem Centro de Remanejamento do Sistema Prisional 

Contagem Complexo Penitenciário Nelson Hungria 

Coromandel Presídio Sargento Jorge 

Coronel Fabriciano Presídio de Coronel Fabriciano 

Curvelo Presídio de Curvelo 

Diamantina Presídio de Diamantina 

Divinópolis Presídio Floramar 

Ervália Presídio de Ervália 

Extrema Presídio de Extrema 

Formiga Penitenciária de Formiga 

Francisco Sá Penitenciária Francisco Sá 

Frutal 

Frutal 

Governador Valadares 

Presídio de Frutal 

Apac Frutal 

Apac Feminina Governador Valadares 

Governador Valadares Penitenciária Floriano de Paula 

Governador Valadares Presídio de Governador Valadares 
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Guaranésia Presídio de Guaranésia/Gaxupé 

Ibirité Presídio de Ibirité 

Inhapim 

Inhapim 

Presídio de Inhapim 

Apac Inhapim 

Ipaba Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho 

Ipatinga Centro de Remanejamento do Sistema Prisional 

Itabira Presídio de Itabira 

Itajubá Presídio de Itajubá 

Itambacuri Presídio de Itambacuri 

Itaobim Presídio de Itaobim 

Itaúna 

Itaúna 

Itaúna 

Presídio Itaúna 

Apac Itaúna 

Apac Feminina Itaúna 

Ituiutaba 

Ituiutaba 

Presídio de Ituiutaba 

Apac Ituiutaba 

Iturama Presídio de Iturama 

Jaboticatubas Presídio de Jaboticatubas 

Janaúba Presídio de Janaúba 

Januária 

Januária 

Presídio de Januária 

Apac Januária 

Jequitinhonha Presídio de Jequitinhonha 

João Monlevade Presídio de João Monlevade 

João Pinheiro Presídio João de Pinheiro 

Juatuba Presídio de Juatuba 

Juiz de Fora Centro de Remanejamento do Sistema Prisional 

Juiz De Fora Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa 

Juiz De Fora Penitenciária José Edson Cavalieri 

Juiz De Fora Penitenciária Professor Ariovaldo Campos Pires 

Lagoa Da Prata 

Lagoa da Prata 

Presídio de Lagoa Da Prata 

Apac Lagoa da Prata 

Lagoa Santa Presídio de Lagoa Santa 

Lavras Presídio de Lavras 

Leopoldina Presídio Leopoldina 

Manga Presídio de Manga 

Manhuaçu 

Manhuaçu 

Presídio de Manhuaçu 

Apac Manhuaçu 

Manhumirim Presídio de Manhumirim 

Mantena Presídio de Mantena 

Mariana Presidio de Mariana 

Matozinhos 

Minas Novas 

Presídio de Matozinhos 

Apac Minas Novas 

Monte Carmelo Presídio de Monte Carmelo 

Montes Claros Presídio de Alvorada 

Montes Claros Presídio Regional de Montes Claros 

Muriaé Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Junior 

Muriaé Presídio de Muriaé 

Nanuque Presídio de Nanuque 

Nova Lima 

Nova Lima 

Presídio de Nova Lima 

Apac Nova Lima 

Nova Serrana Presídio de Nova Serrana 

Oliveira Presídio Doutor Carlos Nelson Pires 

Ouro Fino Presídio de Ouro Fino 

Ouro Preto Presidio de Ouro Preto 

Pará de Minas Complexo Penitenciário Doutor Pio Caneado 

Paracatu Presídio de Paracatu 
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Paracatu Apac Paracatu 

Passos 

Passos 

Presídio de Passos 

Apac Passos 

Patos de Minas Presídio Sebastião Satiro 

Patrocínio 

Patrocínio 

Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares 

Apac Patrocínio 

Pedra Azul 

Pedra Azul 

Presídio de Pedra Azul 

Apac Pedra Azul 

Pedro Leopoldo Presídio de Pedro Leopoldo 

Pirapora Presídio de Pirapora 

Pitangui Presídio de Pitangui 

Piumhi 

Perdões 

Pirapora 

Presídio de Piumhi 

Apac Perdões 

Apac Pirapora 

Poços de Caldas Presídio de Poços de Caldas 

Pompeu Presídio de Pompeu 

Ponte Nova Complexo Penitenciário de Ponte Nova 

Pouso Alegre 

Pouso Alegre 

Pouso Alegre 

Presídio de Pouso Alegre 

Apac Pouso Alegre 

Apac Feminina Pouso Alegre 

Prata Presídio de Prata 

Presidente Olegário Presídio de Presidente Olegário 

Ribeirão das Neves Centro de Apoio Médico e Pericial 

Ribeirão Das Neves Penitenciária José Maria Alkmin 

Ribeirão Das Neves Presídio Antônio Dutra Ladeira 

Ribeirão Das Neves Presídio Feminino José Abranches Gonçalves 

Ribeirão das Neves Presídio Inspetor José Martinho Drumond 

Ribeirão das Neves Penitenciaria Público Privada 

Rio Piracicaba 

Rio Piracicaba 

Presídio de Rio Piracicaba 

Apac Feminina Rio Piracicaba 

Sabará Presídio de Sabará 

Sacramento 

Santa Barbara 

Presídio de Sacramento 

Apac Santa Barbara 

Santa Luzia 

Santa Luzia 

Santa Maria do Suaçuí 

Presídio de Santa Luzia 

Apac Santa Luzia 

Apac Santa Maria do Suaçuí 

Santa Rita do Sapucaí Presídio de Santa Rita do Sapucaí 

Santos Dumont Presídio de Santos Dumont 

São Francisco Presídio de São Francisco 

São João Del Rei 

São João Del Rei 

São João Del Rei 

Presídio de São João Del Rei 

Apac São João Del Rei 

Apac Feminina São João Del Rei 

São Joaquim De Bicas Penitenciária Professor Soares Albergaria 

São Joaquim de Bicas Presídio de São Joaquim de Bicas 1 

São Joaquim de Bicas Presídio de São Joaquim de Bicas 2 

São Lourenço Presídio de São Lourenço 

São Sebastião do Paraíso Presídio de São Sebastião do Paraíso 

Sete Lagoas 

Sete Lagoas 

Presídio Promotor José Costa 

Apac Sete Lagoas 

Teófilo Otoni Presídio de Teófilo Otoni 

Teófilo Otoni 

Teófilo Otoni 

Penitenciária de Teófilo Otoni 

Apac Teófilo Otoni 

Timóteo Presídio de Timóteo 

Três Corações Penitenciária de Três Corações 

Três Pontas Presídio de Três Pontas 
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Tupaciguara Presídio de Tupaciguara 

Ubá Presídio de Ubá 

Uberaba Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira 

Uberlândia Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga 

Uberlândia 

Uberlândia 

Presídio Professor Jacy de Assis 

Apac Uberlândia 

Unaí Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior 

Unaí Presídio de Unaí 

Varginha Presídio de Varginha 

Vespasiano Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade 

Vespasiano Presídio de Vespasiano 

Viçosa 

Viçosa 

Presídio de Viçosa 

Apac Viçosa 

Visconde do Rio Branco Presídio de Visconde do Rio Branco 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS - 2017 
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APÊNDICE F - MAPEAMENTO DE TRABALHOS 

 
Quadro 4. Dissertações e teses na temática de professores na educação prisional 

Titulo Autor Ano Dissertação/

tese 

Área Instituição 

O Trabalho de professores/as em um 

espaço de privação de liberdade: 

necessidades de formação continuada. 

Andréa 

Rettig 

Nakayam

a 

2011 Dissertação Educação UFSC 

Um Mundo Dentro de Outro Mundo: 

Educação Prisional no Estado de 

Pernambuco. 

Francisco 

Carlos de 

Figueired

o Mendes 

2011 Dissertação Educação UFPE 

Educação de jovens e adultos privados 

de liberdade e o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens em Unidades 

Penais do Estado no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Alexandre 

da Silva 

Aguiar 

2012 Tese Educação UFMG 

O exercício da docência entre as 

grades: reflexões sobre a prática de 

educadores do sistema prisional do 

estado de São Paulo. 

Camila 

Cardoso 

Menotti 

2013 Dissertação Educação UFSCar 

Direito e desafios: a educação no 

ambiente prisional. 

Karina 

Camargo 

Boaretto 

Lopes 

2013 Dissertação Educação UNIVILL

E 

Práticas de leitura, escrita e letramento 

na Penitenciária Feminina em Cuiabá-

MT a visão da professora e suas alunas  

Luciana 

Ferreira 

da Silva 

Moraes 

2013 Dissertação Educação UFMT 

A professora nos entremuros do 

cárcere. 

 

Carla 

Veronica 

Albuquer

que 

Almeida 

2014 Tese Educação  UNEB 

Aproveitando brechas: experiência 

com cinema em escolas prisionais do 

Rio de Janeiro. 

 

Vanusa 

Maria de 

Melo 

 

2014 Dissertação Educação PUC-RJ 

Entre a cela e a sala de aula: um estudo 

sobre experiências educacionais de 

educadores presos no sistema prisional 

paulista. 

Odair 

Franca de 

Carvalho 

 

2014 Tese Educação UFU 

Entre grades e trancas: o currículo da 

educação de jovens e adultos no 

conjunto penal de Eunápolis-BA. 

 

Maria 

Natividad

e Almeida 

de Jesus 

Souza 

2015 Dissertação Educação  UNEB 

Primeira escola prisional do Ceará: A 

avaliação da aprendizagem dos alunos 

privados de liberdade. 

Carla 

Poennia 

Gadelha 

Soares 

2015 Dissertação Educação UFC 

Libertas ad discendum: o ensino de 

língua inglesa para alunos 

Rita de 

Cassia 

2015 Dissertação Educação UFLA 
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encarcerados. Batista 

 

A formação do pedagogo para atuar no 

sistema penitenciário. 

 

Silvana 

Barbosa 

de 

Oliveira 

2015 Tese Educação PUC-PR 

Organização do trabalho pedagógico 

na educação prisional. 

 

Lucia 

Regina 

Salvalagg

io 

2016 Dissertação Educação UTP 

Educar em prisões: um estudo na 

perspectiva das Representações Sociais 

Karol 

Oliveira 

de 

Amorim 

2016 Dissertação Educação UFMG 

Educação de jovens e adultos: escola 

no cárcere e ressocialização de 

mulheres cearenses no regime 
semiaberto. 

João 

Milton 

Cunha de 
Miranda 

2016 Tese Educação UFC 

A educação de jovens e adultos em 

privação de liberdade: um estudo da 

unidade prisional de Goianésia-GO 

 

Nilda 

Goncalve

s Vieira 

 

2016 Dissertação Educação UEG 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 5. Dissertações e teses na temática de professores de Educação Física em início de carreira 

Titulo Autor Ano Dissertaçã

o/tese 

Área Instituição 

 A manifestação dos saberes docentes 

na prática pedagógica de professores de 

educação física iniciantes e experientes 

Bruna 

Varoto da 

Costa 

2010 Dissertação Educação UNESP 

A Aprendizagem dos professores de 

educação física na fase inicial da 

docência: conhecimentos e práticas 

Fabio da 

Penha 

Coelho 

2011 Dissertação Educação UFMT 

Estudo multicasos sobre a socialização 

profissional de professores de educação 

física em início de carreira 

Rosineide 

Cristina de 

Freitas 

2011 Dissertação Educação UFRRJ 

Construindo saberes a partir do 

exercício da docência: o processo de 

aprendizagem do professor iniciante de 

educação física 

Amanda 

Luiza 

Aceituno 

da Costa 

2012 Dissertação Educação UEL 

O Ingresso na carreira de professores de 

educação física: Currículo e atuação 

docente 

Leandro 

Pedro de 

Oliveira 

2012 Dissertação Educação UNINOVE 

Práticas pedagógicas de uma professora 

de educação física de início de carreira: 

um estudo de caso 

Catia 

Silvana da 

Costa 

2013 Dissertação Educação UFSCar 

Programa de acompanhamento docente 

no início da carreira: influências na 

prática pedagógica na percepção de 

professores de educação física 

Viviani 

Dias 

Cardoso 

2016 Dissertação Educação UNESC 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 6. Artigos em periódicos Qualis A1 em educação 

Revista Trabalhos 

publicados 

(2010 a 

2016) 

Professores 

iniciantes 

(em início de 

carreira) 

Professores 

iniciantes de 

Educação 

Física 

Professores 

em escolas 

prisionais 

Educação 

prisional em 

outras 

perspectivas 

Educação 

Física em 

outras 

perspectivas 

Cadernos 

de pesquisa 

267 3 0 0 0 1 

Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

279 1 0 0 2 0 

Educação e 

Sociedade 

428 0 0 0 0 0 

Educação e 

Realidade 

397 1 0 2 7 2 

Educação e 

Pesquisa 

403 1 0 0 2 3 

Cadernos 

do Cedes 

142 0 0 3 6 2 

Educação 

em Revista 

507 1 0 0 0 8 

Educação 293 0 0 0 0 5 

Educar em 

Revista 

507 0 0 0 0 3 

Pro-

Posições 

234 1 0 0 0 3 

Total 2657 8 0 3 19 27 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Quadro 7. Artigos na temática de professores na educação prisional em periódicos QualisA1 em educação 

Revista Ano Autor (es) Titulo 

Educação e 

Realidade 

2013 Elisabeth de Lima Gil 

Vieira 

A Cultura da Escola Prisional: entre o 

instituído e o instituinte 

Educação e 

Realidade 

2013 Maria Hermínia Lage 

Fernandes Laffin 

Andréa Rettig Nakayama 

O Trabalho de Professores/as em Um 

Espaço de Privação de Liberdade 

Caderno 

Cedes 

2016 Odair França de Carvalho A educação que leva ao trabalho - o trabalho que 

leva à escola: superando a dicotomia entre 

educação e trabalho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 


