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RESUMO 

 

O presente estudo científico teve por objetivo investigar e analisar a atuação do pedagogo inserido no Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas em São Luís - MA, diante dos desafios enfrentados por ele e sua importância como 

agente participativo da educação nas prisões, para uma futura reinserção social de pessoas privadas de liberdade. 

Buscou-se, ainda, conhecer as metodologias adotadas e as competências necessárias para que esse profissional 

venha exercer suas funções diversas, sendo assim, utilizou-se a mesclagem da pesquisa de campo e bibliográfica, 

considerando ambas essenciais para os estudos abordados. Compreendeu-se, também, o protagonismo do labor do 

pedagogo para o processo ressocializador, considerando as condições adversas que constituem desafios para o 

desenvolvimento de suas atividades no contexto prisional. Durante a pesquisa, buscou-se coletar dados que 

descortinaram fatores comprobatórios acerca de dados reais que envolvem o campo como: a escassez desse 

profissional em meio a demanda e as condições de trabalho pouco apropriadas. Para finalizar a pesquisa, buscou-

se retratar a rotinização desse profissional, para viabilizar o enfrentamento aos fatores que possam comprometer a 

plena ressocialização dos que estão dentro ou fora do sistema prisional, contribuindo, assim, para o combate a 

violência e o cometimento de novos crimes, por fim edificando uma sociedade. 
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ABSTRACT 

 

This scientific study aimed to investigate and analyze the performance of the pedagogue inserted in the Pedrinhas 

prison complex in São Luís-MA, presenting the challenges faced by this professional and its importance as a 

participatory agent of Prison Education for future social reintegration of persons deprived of liberty.Sought to 

know the methodologies adopted and the necessary competences for the professional to perform his various 

functions, a mixture between field research and bibliographic research was used considering both essential for the 

studies addressed. It was also understood the protagonism of the educator's work for the process, considering the 

adverse conditions that constitute challenges for the development of their activities in the prison context. During 

the research we sought to collect data which revealed supporting factors about real data involving the field of this 

profession. To finalize the research it was sought to portray the routine of this professional to make possible coping 

factors that may compromise the full resocialization of those inside or outside the prison system, thus contributing 

to the fight against violence and the commission of new crimes, finally building a reintegrative society. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A presente abordagem destaca as competências do pedagogo no sistema 

penitenciário, buscando ainda investigar quais os principais desafios encontrados por esse 

profissional neste campo de atuação e quais meodologias são adotadas para obter melhores 

resultados. Toda investigação foi feita no Complexo Penitenciário de Pedrinhas em São Luís-

MA, um campo amplo que possui, aproximadamente, 3.411 detentos, enquanto deveria 

comportar 3.240, segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP) em 2019. Com base nesses dados, será investigada a participação e 

atuação do pedagogo, de forma protaganizada, na Unidade de Ensino João Sobreira de Lima, 

que pertence a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e funciona dentro do Complexo. 

Será visto em meio a essa demanda, a relação do labor do pedagogo com a ressocialização, para 

que ocorra uma possível reintegração na sociedade após o cumprimento da pena. 

O pedagogo com suas competências pode transformar a realidade de pessoas 

privadas de liberdade (PPL’s), dessa forma, o educar tem a função de agregar uma reinserção, 

para que o detento seja devolvido a sociedade e reintegrado ao convívio social, visando uma 

melhor qualidade de vida desse indivíduo, fazendo com que ele não volte as antigas práticas 

que os levaram a prisão, concretizando assim o processo ressocializador. Portanto, considera-

se esta pesquisa de grande relevância social, buscando a conscientização acerca da necessidade 

do pedagogo inserido no contexto prisional, com objetivos de transformar as futuras práticas 

sociais desses indivíduos que se encontram privados de liberdade, de maneira que, tal 

transformação favoreça a sociedade como um todo, (re)educando esses cidadãos para não 

voltarem às antigas práticas que os levaram ao cárcere.  

Busca-se aqui, descobrir de que maneira o pedagogo põe em prática suas 

habilidades no sistema penitenciário de Pedrinhas em São Luís-MA, quais os principais 

desafios encontrados por esse profissional e quais as metodologias adotadas, considerando, a 

princípio, que o pedagogo prisional influencia de forma considerável para melhor reintegração 

social dos infratores após o cumprimento da pena. Cabe destacar ainda, que a presente pesquisa 

também visou compreender de que forma o pedagogo, como profissional inserido no sistema 

penitenciário, produz resultados significativos quando desenvolve suas habilidades, 

valorizando os conhecimentos prévios dos indivíduos, considerando que a escassez de recursos 

possa constituir um desafio encontrado por esse profissional e que poderá prejudicar o processo 

de ensino aprendizagem, dificultando ainda o uso de determinadas metodologias de ensino. 

Tem-se como objetivo identificar a relevância do pedagogo frente a educação 

prisional, analisando como ocorre esse processo diante dos problemas existentes nessa 

realidade, examinando os possíveis resultados desse ensino para que ocorra a reintegração 

social dos detentos após o cumprimento da pena. Busca-se, ainda, descobrir quais são os 

desafios encontrados pelo educador ao lecionar aulas dentro do complexo penitenciário; 

conhecer as metodologias adotadas por esse profissional da educação no processo de ensino 

aprendizagem na prisão e enfatizar a importância do educador inserido no âmbito prisional, 

para melhor desenvolvimento individual e social dos indivíduos ali inseridos. 

Para a efetivação dessa pesquisa foi necessário a utilização de uma pesquisa 

bibliográfica associada à pesquisa de campo. Considerando que a pesquisa não se trata de um 

ato isolado e específico de um determinado tipo a ser defendido, viu-se o objeto de pesquisa 

como um todo, no entanto, buscou-se justificá-lo e investigá-lo de forma completa. O presente 

artigo está estruturado da seguinte forma: primeiramente, será abordado o histórico do campo 

de pesquisa; no segundo momento será elencado o pedagogo e suas especificidades no contexto 

prisional e como se dá o processo da práxis do pedagogo nesse campo de pesquisa; 

posteriormente serão descritas as competências e metodologias ativas adotadas no complexo 
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prisional de Pedrinhas e por fim veremos a importância do pedagogo no processo de 

ressocialização. 

 

 

2 DADOS RELEVANTES DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS EM 

SÃO LUÍS-MA 

 

 

O sistema prisional de São Luís do Maranhão, inicialmente, foi gerenciado pelo 

regulamento de 31 de outubro de 1846, que tinha como principal objetivo dividir as patentes 

dos internos de acordo com os graus de criminalidades de cada um. Iniciou-se no Bairro dos 

Remédios, fundado pelo Desembargador Manuel Cerqueira Pinto, cujo prédio inicial é onde, 

atualmente, funciona o Hospital Dutra, como presídio não funcionava de forma eficaz, essa 

primeira estadia era precária e comportava uma pequena quantidade de internos, no entanto, era 

considerada uma casa de correção, embora funcionasse como uma Penitenciária Estadual.  

Anos depois, houve a necessidade de mudança devido ao crescimento do Estado, 

surgiu a precisão de garantir maior segurança para a sociedade, visto que, o presídio do bairro 

dos Remédios já não comportava mais todos os presos que vinham também dos outros 

municípios do Estado, além de residir em um bairro residencial de intensa movimentação e 

apresentar péssimas condições estruturais; foi aí que aconteceu em 1948, a transferência, 

autorizada pelo Governador Sebastião Archer da Silva, para o município de Alcântara, onde 

não passou muito tempo, pois além de apresentar os mesmos problemas do presídio anterior, 

foi instalado em um prédio colonial,  que acabou causando insatisfação da população, pois as 

visitações turísticas já existiam na época, por conta disso o município pediu o deslocamento da 

penitenciária para outra região. 

Foi assim, que em 1965 houve a retomada para a Ilha de São Luís, desta vez para 

uma localização bem mais distante da área urbana, ficou posicionada a 28 km da Capital, a 

margem da BR-135, km 13, com área de 122 hectares e 5.780,76 m² construída. A princípio, 

seu funcionamento, segundo informações disponibilizadas pelo Sindicato dos Servidores do 

Sistema Penitenciário do Maranhão (SINDSPEM-MA, 2005) nessa época: 
 

A Penitenciária começa a funcionar de forma precária e até mesmo improvisada. A 

cozinha, por exemplo, é localizada numa pequena casa feita de taipa, coberta de telhas; 

e fogão, uma pequena caldeira funcionando a lenha; a luz era fornecida por um motor 

a óleo e a água era de poço. É construída sem muro, e o prédio constituído de três 

andares dos quais apenas o térreo é ocupado pelos detentos.  

 

Vale ressaltar ainda, que, a princípio, o funcionamento da Penitenciária era de 

forma agrícola, construída durante o Governo de Newton de Barros Belo, também no ano de 

1965, embora o solo não fosse apropriado, pois era de natureza árida e o terreno acidentado, 

considerado quase impróprio para o plantio, com o passar do tempo com o aumento da 

quantidade de internos o presídio deixou de ser agrícola. Ao longo dos anos essa realidade foi 

sofrendo algumas mudanças, atualmente, as pessoas privadas de liberdade (PPL’s) passaram a 

ter acesso à educação, ao trabalho e ainda recebem benefícios por isso, seja redução de pena ou 

ajudas financeiras, como prevê o Artigo 126 da Lei de Execução Penal “O condenado que 

cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte 

do tempo de execução da pena (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)”; além de outras 

assistências, segundo consta em seus artigos 10 e 11 na LPE, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984 na Seção I das Disposições Gerais que nos diz: 
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Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 

o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III -jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. (BRASIL, 1984).  
 

Dentre as assistências citadas, tem-se em foco aqui, a assistência educacional, 

partindo do viés da participação do pedagogo nesse processo, entendendo-se, ainda, que o 

pedagogo no sistema prisional de Pedrinhas irá direcionar atividades sistemáticas, no que tange 

ao Ensino Fundamental, Ensino Médio, inclusive profissionalizante, ou ainda na (re) 

qualificação profissional. 

O sistema escolar do Complexo Penitenciário de Pedrinhas iniciou suas atividades 

no final da década dos anos 60, com o incentivo de alguns assistentes sociais que prestavam 

serviços no local e foi fundado pelo sargento militar estadual João Sobreira de Lima. As salas 

de aulas funcionavam na modalidade seriada, as primeiras aulas foram administradas por duas 

docentes, Maria Divinalva e Maria de Moraes Lobo Seguins. O projeto foi se estendendo, e em 

1970, foi implementado pela secretaria de justiça e administração penitenciária o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), com o intuito de erradicar o analfabetismo no interior 

do presídio. Já na década de 1980, foi instalada sala de aula de 1° a 4° série que atendia os 

internos do sexo feminino e masculino, com o funcionamento noturno e posteriormente 

matutino e vespertino. Partindo desse princípio, a educação no cárcere do Estado passou a 

funcionar integralmente pela rede estadual de ensino com a direção e coordenação da 

supervisão da educação de jovens e adultos. 

Com o crescimento dessa modalidade de ensino, em 2002 foi realmente 

concretizado o funcionamento da escola junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE/MA), 

nesse período a escola possuía 212 internos matriculados. E atualmente esse sistema faz todo 

um levantamento junto com o (CEE/MA) para atender a clientela no cárcere que vem 

aumentando ao longo dos anos. 

 

 

3 O PEDAGOGO E SUAS ESPECIFICIDADES NO CONTEXTO PRISIONAL 
 

 

Tendo a função do Pedagogo no contexto prisional como fator central dessa 

pesquisa, aborda-se aqui, as especificidades desse profissional inserido no contexto prisional. 

Primeiramente, entendendo que a palavra pedagogo é de origem grega que significa “aquele 

que conduz” e é por meio desse pensamento, que se fazem análises para chegar à compreensão 

de como ocorre essa condução no âmbito carcerário, no qual estas práticas educativas também 

podem acontecer. 

É possível, ainda, abrangermos esse raciocínio com uma definição mais ampla e 

descritiva feita por Libâneo (2010, p. 52) na qual afirma que: 
 

[...] pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, 

direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e 

assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação 

humana definidos em sua contextualização histórica. Em outras palavras, pedagogo é 

um profissional que lida com fatos, estruturas, contextos, situações, referentes à 

prática educativa em suas várias modalidades e manifestações. 
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O licenciado em Pedagogia pode contar com uma diversidade de campos de 

atuação, seja na docência, anos iniciais da Educação Básica (Ensino Fundamental), Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), na Educação nas Prisões, na gestão escolar, na coordenação, na 

Pedagogia Hospitalar, Empresarial dentre outros campos. No entanto, as discussões em pauta 

aqui serão sobre a Educação na prisão. 

O Pedagogo enquanto atuante no sistema prisional é um profissional da educação 

que atua em um dos espaços formais e profissionalizantes de ensino, embora muitos acreditem 

que a educação formal limita-se a escola, é um tanto distinto, mas não perde suas características 

formais, segundo esse pensamento Libâneo (2010, p. 89) ressalta que: 
 

Considera-se, pois equivocado o entendimento de que formas alternativas de educação 

se constituem como não formais ou informais. É preciso superar duas visões estreitas 

do sistema educativo: uma, que o reduz à escolarização, outra que quer sacrificar a 

escola ou minimizá-la em favor de formas alternativas de educação. Na verdade, é 

preciso ver as modalidades de educação informal, não-formal, formal em sua 

interpenetração. 

 

A princípio, vale destacar, sobre a didática do educador prisional, tendo em vista as 

três dimensões que precisam ser consideradas, sendo elas: a dimensão humana, política-social 

e técnica. Sabendo que a dimensão humana está direcionada ao relacionamento entre professor 

e aluno e vice versa; a Política tem o objetivo do desenvolvimento da cidadania e a técnica está 

relacionada com os recursos a serem utilizados no processo de ensino aprendizagem como 

técnicas avaliativas e o planejamento de ensino. Partindo dessa visão, precisa-se entender que:  
 

[...] a escola no presídio guarda especificidades que diferenciam de outros espaços e 

que a sociedade dos cativos mantém expectativas em relação à instituição escolar 

quanto à aquisição de conhecimentos e ao preparo para o convívio social. 

(SGUISSARDI et al. apud ONOFRE, 2007, p. 22). 

 

O pedagogo do contexto prisional subdivide-se em seis tipos, cada um com suas 

especificidades e atribuições: Pedagogo da SEAP, Pedagogo Itinerante, Especialista em 

Educação, no apoio pedagógico, Pedagogo Professor e Pedagogo Supervisor.  

A execução docente que se passa no presídio é toda baseada na Educação de Jovens 

e adultos, uma vez que o profissional necessita compreender essa modalidade, segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), como o próprio EJA, revendo a sua prática, 

tendo em vista que a graduação não dá tanta ênfase nesse tipo de educação quando se trata da 

realidade de jovens e adultos privados de liberdade, como afirmam Penna, Carvalho e Novaes 

(2016, p. 111) “[...] é demanda urgente se pensar na formação de um educador capaz de atuar 

com jovens e adultos em situação de privação de liberdade [...]”. Cabe destacar ainda que, 

ensinar exige convicção, e é  possível a transformação a partir do momento que o educador 

observa as questões do meio ali inserido e trabalhe temas geradores para melhor  atender as 

necessidades dessa  sociedade  de prisioneiros, fazendo sempre uma releitura de mundo: como 

ele  é, porque  ele  é  assim e como ele  deveria ser. Partindo desses princípios, a educação passa 

a ter significado na vida do encarcerado, sabendo que na EJA é de suma importância avaliar o 

meio para o desenvolvimento prático das atividades docentes. Confirmando esse pensamento 

vem nos dizer Freire (2017, p. 67) que: 
 

Outro saber fundamental à experiência educativa é o que diz respeito a sua natureza. 

Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso conhecer 

diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar 

mais seguro no meu próprio desempenho. 
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No entanto, compreende-se o exercício da atividade desse profissional por várias 

perspectivas, descobrindo as particularidades de cada forma de atuação e percebendo sua 

importância em seu agir prático de maneira que compreenda o universo de cada campo. 

 

 

4 A PRÁXIS DO PEDAGOGO NO SISTEMA PRISIONAL 
 

 

A prática do pedagogo frente à educação na prisão requer práticas significativas e 

reflexivas acerca dos fatores que são encontrados nesse meio. Ao desenvolver suas atividades 

nesse contexto de ensino, é necessário adequar seus conhecimentos por se tratar de alunos 

diferenciados, que se encontram privados de liberdade. O profissional que exerce essa função 

enquanto educador no cárcere precisa ter uma totalidade em relação ao processo de ensino 

aprendizagem nessa esfera de ensino, na qual está inserido, conforme afirma Oliveira (2019, p. 

175) “[...] a Educação é uma ciência prática que jamais pode ser capitada em sua integralidade, 

mas sim na dialética por meio da ação dos educadores que, referendados na sua prática, 

elaboram conhecimentos que contribui para alterar a prática existente”. Entendendo-se que o 

Pedagogo irá atuar exatamente na transformação da prática desse indivíduo. 

Partido desse embasamento faz-se necessário mencionar as dimensões dentro da 

didática: humana, político-social e a técnica. Tais dimensões devem ser trabalhadas no processo 

de ensino aprendizagem, para que os conhecimentos sejam desenvolvidos como um todo, visto 

que, cada dimensão foca em um ponto específico, no qual é trabalhado a inteligência, o 

comportamento, o relacionamento e o desenvolvimento da cidadania, procedendo dessa 

concepção o saber necessário quanto ao respectivo profissional da educação, conforme aponta 

Perrenoud (2000, p. 160):  
 

Toda prática é reflexiva, no duplo sentido em que seu autor reflete para agir e 

estabelece a posteriori uma relação reflexiva com a ação realizada. Uma parte de nossa 

vida mental consiste em pensar no que vamos fazer, no que fazemos, no fizemos. 

Todo ser humano é um prático reflexivo. Insiste-se nisso para a convidar uma reflexão 

mais metódica que não seja movida apenas por suas motivações habituais – angústias, 

preocupação de antecipar, resistências do real, regulação ou justificativa da ação –, 

mas por sua vontade de aprender metodicamente com a experiência e de transformar 

sua prática a cada ano. 

     

                  Partindo desse pressuposto da práxis do pedagogo, é fundamental repensar nas 

necessidades desse alunado, incorporando assim teorias para melhor se aperfeiçoar de acordo 

com o meio no qual está inserido, como nos diz Gadotti (2003, p. 57) “[...] o pedagogo, o 

educador, ao repensar a educação, está também repensando a sociedade. Não existe uma 

igualdade entre política e educação: existe uma identidade”. Vale ressaltar que o trabalho desse 

pedagogo depende das condutas de seguranças e de toda equipe vinculado no interior do 

presídio, como por exemplo, o apoio dos agentes penitenciários que auxiliam na locomoção dos 

confinados até as celas adaptadas para a realização das atividades pedagógicas. As ações 

educativas são pautadas nas especificidades dos presos advindo das formações que o pedagogo 

participa constantemente para a humanização desses indivíduos na prisão. 

As ações educativas no sistema prisional são desenvolvidas com base nas análises 

feitas no decorrer do exercício da profissão, através dessa vivência vai surgindo as necessidades 

de adequações de práticas significativas para melhor atender, a partir das observações feitas no 

interior das salas de aulas o pedagogo irá buscar medidas inovadoras de acordo com as diversas 

singularidades dos alunos. 
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5 AS COMPETÊNCIAS DO PEDAGOGO NO CÁRCERE 

 

 

O Pedagogo que exerce suas habilidades como profissional precisa conhecer a 

Educação em sua totalidade, no que diz a respeito às atribuições do pedagogo frente à Educação 

Prisional. É fundamental que esse educador tenha práticas relevantes para melhor atender as 

especificidades desses indivíduos privados de liberdade, tendo em vista que para exercer essa 

função, o pedagogo precisa ter responsabilidade própria para esse cargo e específica, 

respeitando as exigências da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), no 

edital n. 069/2019 que exige algumas competências, dentre elas:   
 

Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos 

convênios e programas de ensino e extensão; 
Conciliar as ações pedagógicas com a rotina da unidade; 
Assegurar os cumprimentos dos dias letivos e horas de aula, previsto no calendário; 
Orientar e analisar os trabalhos de oficinas de cursos, avaliando os processos de 

aprendizagem; planejar, executar e avaliar projetos e ações pedagógicas;  
Atuar como educador para a ressocialização; elaborar e acompanhar a execução de 

projetos socioculturais e esportivos. (MARANHÃO, 2019). 

  

                   Para o profissional que trabalha em meio a essa demanda é necessário que tenha 

uma visão ampla em relação ao processo de ensino aprendizagem em meio às necessidades da 

educação na prisão. O pedagogo pode atuar em diversas circunstâncias como pedagogo 

supervisor/coordenador, cada um com suas peculiaridades, para melhor atender os apenados. 

No que diz respeito às instâncias de suas funções esse Pedagogo deve obedecer diversas 

atribuições requeridas pela (SEAP) no edital n. 069/2019: 
 

Fazer a interlocução entre a Unidade Prisional, a Escola e rede de ensino em geral;  
Realizar atividades de apoio técnico na área de educação; Acompanhar, divulgar e 

incentivara participação dos presos nos Exames de Massa (Supletivo, ENEM, 

ENCCEJA);  
Participar das ações que envolvem a oferta de educação básica na modalidade EJA;  
Manter um banco de vagas de presos com indicação para inserção nas atividades 

educacionais, profissionalizantes, socioculturais e esportivas atualizado, conforme 

indicação da CTC;  
Cumprir o previsto na Lei Nº 12.433 de 29 de junho de 2011 referente a remição de 

pena pelo estudo e trabalho; 
Orientar e encaminhar o pre-egresso às instituições próprias visando a reinserção 

social e continuação dos estudos ou profissionalização;  
Identificar o nível de escolaridade do preso e buscar a elevação de escolaridade; 
Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Individual de 

Ressocialização, acompanhando a evolução do preso; 
Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conselho Disciplinar; 

Identificar o nível de escolaridade do preso e buscar a elevação de 

escolaridade; (MARANHÃO, 2019).    

  
Esse profissional em meio à educação na prisão é atribuído critérios ao atuar nesse 

âmbito e por se tratar de um ambiente diferenciado faz-se necessário ressaltar a formação dos 

conhecimentos, que são fatores essenciais para o Pedagogo exercer seu papel de acordo com as 

normas e as ações que são impostas pelos órgãos de funcionamento do cárcere. 
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6 POSSIBILIDADES E DESAFIOS METODOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO NAS 

PRISÕES 

 

 

Ao falar em metodologias de ensino nos remete pensar em formas, em meios, 

métodos, em processos de como dirigir ou direcionar uma didática com intuitos pedagógicos. 

Com base nesses pensamentos aborda-se aqui como se dá esse processo. 

A presente pesquisa tem a intencionalidade de discutir as possibilidades que 

permeiam a metodologia que envolve o fazer pedagógico no atual contexto prisional, no qual 

iremos dá ênfase ao conjunto de engrenagens didáticas pedagógicas que fazem funcionar o 

trabalho nas prisões. Freire (2011, p. 107) afirma que “Não há palavra verdadeira que não seja 

práxis. Daí quer dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo”. Ao considerarmos o 

processo de ensino aprendizagem é necessário considerar as relações entre os diversos 

seguimentos que viabilizam o aprender ao longo da existência humana, seja na escola ou fora 

dela. Baseado em Paulo Freire, cuja Pedagogia tem como ponto central as vivências no campo 

da EJA, sendo necessário questionar a seguinte condição: 

1) Que metodologias seriam mais apropriadas para a educação nas prisões?  

2) Como podemos descrever as várias perspectivas e a prática nas atividades 

educativas envolvendo os saberes que de forma crítica e criativa possam romper 

com a tradição didática? 

No contexto prisional existe uma diversidade de capacidades: cognitivas físicas, 

estéticas, éticas e de interação social, embasadas na Lei de Diretrizes e Bases (2010, p. 21) art. 

3° inciso I e III, respectivamente: “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola e pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. 

A educação nas prisões busca a igualdade de condições para o acesso as atividades 

ressocializadoras e as não menos importantes condições de poder permanecer em tais atividades 

e concluí-las, fazendo uso e respeitando a pluralidade das ideias e das concepções pedagógicas 

que devem ser adaptadas para suprir as diversidades na busca da equidade do ensino. 

É preciso atentar para a tríade de noções e conceitos chaves: saberes, técnica e 

recursos didáticos (saber fazer) e aprendizagem para vida (saber ser). Quanto aos saberes, estes 

devem viabilizar sempre o desenvolvimento das capacidades habilidades e competências que 

possam gerar novos conceitos.  

Tomando por base a concepção andragógica, que valora os interesses do público 

adulto, torna-se indispensável desenvolver atividades críticas e criativas que viabilize uma 

aprendizagem significativa. A didática na construção metodológica deve ter como objetivo a 

emersão de sugestões que levem a reflexão frente à necessidade vigente de melhoria nas 

relações interpessoais e intrapessoal. Embora tenhamos muitos desafios em construir uma 

rotina sistêmica e eficaz é preciso viabilizar um aprendizado contínuo, fortalecendo o 

engajamento dos aprendentes apesar dos possíveis entraves por conta da segurança, da escassez 

de recursos, do contexto conflitante que comprometem a condição emocional salutar da maioria 

dos participes do cárcere, mediante situações de violência e repressão. Foucault (2014, p. 225) 

descreve a prisão como:  
 

A prisão: um quartel um pouco estrito, uma escola sem indulgência, uma oficina 

sombria, mas, levando ao fundo, nada de qualitativamente diferente. Esse duplo 

fundamento – jurídico-econômico por um lado, técnico-disciplinar por outro – fez a 

prisão parecer como a forma mais imediata e mais civilizada de todos as penas. E foi 

esse duplo funcionamento que lhe deu imediata solidez. 

   

Diante dos desafios da educação nas prisões é preciso constituir uma política 

pública educacional para jovens e adultos que se encontram privados de liberdade, sendo 
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primordial na formação do Pedagogo, que exerce suas funções neste meio, que ele seja: criativo, 

tolerante, amável, sensível, solidário, tendo como base uma política de humanização capaz de 

superar as mazelas que cercam os internos, como tristeza pela inexistência ou ausência da 

família, culpabilidade e distúrbios emocionais, psicológicos e psiquiátricos causados por 

modelos de pena que precisam ser discutidos e revistos. 

 

 

7 O PEDAGOGO NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO   
 

 

O pedagogo inserido no contexto prisional influência de forma significativa na vida 

das Pessoas Privadas de Liberdade, no que tange ao processo de transformação social, sendo 

necessária uma integração entre as equipes no âmbito carcerário, para que esse processo 

educativo venha se concretizar. Contemplando a educação na prisão pela visão de Martins, 

Fraga e Lawall (2018, p. 17) ele nos afirma que: “[...] a educação seria a ponte, o elo entre o 

muro e o extramuro”. No tocante à função do educador é relevante que ele faça um diagnóstico 

prévio para adentrar em suas atividades, conhecendo, assim, as especificidades de cada interno, 

que estão inseridos no processo educativo, pois a partir dessa análise esse profissional irá 

adequar suas práticas de ensino voltadas para atender esse alunado que se encontra no cárcere, 

observando a prisão em sua totalidade e regalias para o desenvolvimento de cada atividade, 

conforme afirma Foucault (2014, p. 227): 
 

A prisão não deve ser vista como uma instituição inerte, que volta e meia teria sido 

sacudida por movimentos de reforma. A ‘teoria da prisão’ foi seu modo de usar 

constante, mas que sua crítica incidente – uma de suas condições de funcionamento. 

A prisão fez sempre parte de um campo ativo onde abundaram os projetos, os 

remanejamentos, as experiências, os discursos teóricos, os testemunhos, os inquéritos. 

Em torno da instituição carcerária, toda uma prolixidade, todo um zelo. 

 

Vale ressaltar que o educador desse sistema tem suas metodologias bem peculiares, 

sendo assim um sujeito participativo, criativo e dinâmico ao desenvolver seus exercícios. 

É fundamental repensar que a educação no sistema prisional tenha o foco voltado, 

sobretudo, para a reinserção social do apenado, sendo, portanto, necessárias ações educativas 

que influenciem a permanência dos internos nas atividades escolares. O Pedagogo como 

mediador desse processo de ensino, fará essa condução com intuito de resgatar a identidade 

desses sujeitos através da educação, visando assim, a transformação social na vida desses 

encarcerados. Nesse aspecto, a Lei de Diretrizes Nacionais da Educação Básica (2013, p. 319) 

afirma que:  
 

A educação é considerada como um dos meios de promover a integração social e 

aquisição de conhecimentos que permitam aos reclusos assegurar um futuro melhor 

quando recuperarem sua liberdade. Esta posição talvez seja compartilhada pelos 

apenados que compreendem que o encarceramento tem uma finalidade que vai além 

do castigo, da segregação e dissuasão e que, portanto aceitam voluntariamente e 

aprovam o aspecto reformador do encarceramento, em especial a educação 

profissional e as informações sobre a oportunidade de emprego. 

  

A educação prisional além de proporcionar o acesso à educação, busca fazer um 

resgate social, preparando esses indivíduos para voltarem a vida em sociedade com melhores 

práticas, como afirma Penna, Carvalho e Novaes (2016, p. 112) “O conceito indica a ideia de o 

indivíduo ter perdido a habilidade para o convívio social, ou mesmo de não a ter tido, e ser 

possível traçar estratégias para que volte ou passe a adquiri-la”. Além de tentar garantir  que o 

recluso tenha um convívio melhor durante e após o cumprimento da pena, o pedagogo precisa 
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ainda mais sensibilizar seu olhar sobre a educação, ao adentrar esse âmbito para exercer seu 

papel de educador, não podendo existir de maneira alguma olhares preconceituosos por parte 

deste profissional quanto aos preconceitos habituais como: cor, raça, religião, sexualidade, 

etnias e outros; mas também aos preconceitos quanto aos erros e crimes cometidos que os 

levaram a privação de liberdade, compreendendo e transmitindo a educação para os alunos de 

maneira que seja como afirma Feire (2015, p. 25): 
 

[...] permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política ou certo 

interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da 

finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mas 

ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas 

saber que viviam mas saber que sabia e, saber que podia saber mais. 

 

 O pedagogo precisa olhá-los como alunos que precisam de melhorias não somente 

intelectuais, mas também sociais, e assim como qualquer outro profissional, precisa ser 

pesquisador, investigador, articulador, mediador do conhecimento para que exista êxito neste 

processo e não apenas o aluno saia bem sucedido, mas também este profissional saiba que seu 

trabalho está sendo bem feito. Vale destacar o pensamento de Freire (2011), que discorre sobre 

a intencionalidade da constituição de um sujeito pode-se fazer a relação com os discentes 

privados de liberdade na importância de negar-se primeiro para que haja uma verdadeira 

reconstituição: “Na verdade, não há eu que se constitua sem um não eu. Por sua vez, o não eu 

constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Dessa forma, o mundo 

constituinte da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona.” (FREIRE, 2011, 

p. 99, grifo nosso). 

No entanto, a intencionalidade do ensino no cárcere precisa ser bem definida para 

que haja transformações e proporcione a negação do “eu”, que antes cometia práticas que 

infligiam normas sociais para um cidadão transformado e apto para retornar ao convívio social. 

 

 

8 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PESQUISA REALIZADA NO 

COMPLEXO PENITENCIÁRIO LUDOVICENCE 

 

 

Com base em estudos e pesquisas, obtiveram-se os seguintes resultados em relação 

à população carcerária: 

 
Gráfico 1 – População prisional 

 

 

 
                           Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
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Como pode ser observado no gráfico acima, apenas 21,46% da população do 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas em São Luís-MA, possui acesso à educação no sistema 

prisional, o que equivale a 732 detentos, considerando-se assim um número pequeno em relação 

à quantidade de internos que não estão usufruindo desse benefício. No caso os 78,54% 

caracterizam-se em 2679 indivíduos que não estão matriculados e, no entanto, não fazendo parte 

da escolaridade na prisão, visto que para o apenado ter acesso a essa educação ele precisa passar 

por um procedimento de triagem que é o Plano de Individualização da Pena (PIP), que serve 

para classificar a vida do interno quanto a seus antecedentes e personalidades. Dessa forma, 

será analisado o perfil desse aprisionado possibilitando ou não o acesso a essa educação, e, além 

disso, os demais ainda podem optar pelo trabalho, cursos profissionalizantes, dentre outras 

atividades. 

Em seguida, será apresentado o quantitativo de estudantes divididos por gênero: 

 
 

Gráfico 2 – População estudantil por gênero   

 
                            Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 

 

 

Durante a pesquisa pode-se perceber, que na escola João Sobreira de Lima 

predomina o sexo masculino com 630 homens em comparação com 102 mulheres matriculadas, 

quantidade essa dividida nas 10 unidades penitenciárias da região. A população de estudantes 

encontra-se dividida nas três fases do ensino, sendo: o Ensino Fundamental anos iniciais, 

Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. O gráfico abaixo mostra o quantitativo de 

estudantes por modalidade: 

 
Gráfico 3 – Escolaridade 

 

 
                            Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
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Todas as modalidades na escola funcionam por meio da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), independente de qual fase do ensino seja, todos os docentes inseridos nesse 

contexto precisam estar preparados para encarar essa realidade, focalizando que além dos 

desafios já existentes na EJA, precisa-se pensar em jovens e adultos que se encontram privados 

de liberdade e vendo assim a necessidade de saber lhe dar com a realidade e os desafios 

encontrados nesse ambiente. Com base nesses resultados, pode-se perceber a importância da 

participação do Pedagogo nesse processo, pois 82% dos detentos matriculados estão 

frequentando os anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, 599 precisam da participação do 

pedagogo em seu processo de ensino/aprendizagem. O gráfico a seguir evidencia os dados do 

número total de docentes do sistema prisional com a quantidade de pedagogos existentes em 

meio os demais profissionais da educação. 

 

 
Gráfico 4 – Total de professores do Sistema Penitenciário de Pedrinhas em São Luís-MA 

 

 

 
                           Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
 

 

Vejamos, pois, a atuação do pedagogo por meio de suas diversificadas funções 

quanto profissional da educação inserido no sistema prisional: 

 

 
Gráfico 5 – Particularidades do Pedagogo no Sistema Prisional 

 

 

 
                  Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
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Observa-se que o pedagogo no sistema penitenciário está presente por diversas 

formas de atuação seja como Pedagogo da SEAP, Pedagogo Itinerante, Especialista em 

Educação, no apoio pedagógico e Pedagogo Professor. Porém, nota-se que, esse profissional 

tem maior participação na docência. Buscou-se, pois, investigar e compreender de que forma 

ocorre a atuação docente desse profissional por meio de análises feitas por alunos, obtendo os 

resultados por meio de questionários. O gráfico a seguir traz resultados sobre os recursos mais 

utilizados pelos professores em sala de aula durante a aplicação de sua metodologia de ensino 

com base nas respostas dos discentes. 

 

 
Gráfico 6 – Recurso 

 

 
                      Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
 

 

Com base nesses dados, notou-se que o material impresso é de grande utilidade 

durante o exercício da prática pedagógica desse profissional. Indagou-se, ainda, como se dá a 

relação professor/aluno no cotidiano das aulas e projetos e obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

 
Gráfico 7 – Relação Professor/Aluno 

 

 

 
                   Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
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A partir dessa observação, considerou-se que a relação professor/aluno é 

considerada pela grande maioria como boa, sendo assim, pode-se considerar que existe uma 

harmonia durante o exercício das atividades docentes. Ao indagar os alunos, buscou-se saber 

há quanto tempo encontravam-se distantes da escolaridade e qual o motivo de terem optado por 

ela na prisão, chegando-se assim, aos seguintes resultados: 

 
 

Gráfico 8 – Tempo distante da escolaridade 
 

 
                    Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
 

 

Fica evidente no gráfico acima que a educação na prisão por muitas vezes 

proporciona o retorno do indivíduo a vida escolar, como demonstrado 63% da população já 

estavam com 4 anos ou mais distantes da vida estudantil. 
 

 

 
Gráfico 9 – Motivação do estudo 

 

 

 
                       Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
 

 

O gráfico anterior mostra um equilíbrio entre os motivos que os levaram a estudar 

estando privados de liberdade e constatou-se que metade estuda pelo direito a remissão da pena 

e a outa metade para adquirir conhecimento.  
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9 ESTUDOS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO PEDAGOGO NA UNIDADE ESCOLAR 

JOÃO SOBREIRO DE LIMA 

 

 

Ao investigarmos os pedagogos da SEAP buscou-se fazer alguns questionamentos 

pertinentes com base em suas práticas na instituição de atuação na qual fazem parte. 

 
Quadro 1 – Questionamentos para o Pedagogo da SEAP 

 

 

 

1. QUAL A 

FUNÇÃO QUE 

VOCÊ 

EXERCE 

COMO 

PEDAGOGO? 

2. QUAIS OS 

DESAFIOS 

ENCONTRADOS NO 

SEU COTIDIANO NO 

SISTEMA 

PRISIONAL? 

3. COMO DESCREVE SUA 

PRÁXIS NO 

DESENVOLVIMENTO DE 

SUAS AÇÕES 

EDUCATIVAS? 

4. COMO DESCREVE 

A RELAÇÃO DO 

PEDAGOGO COM 

DEMAIS 

PROFESSORES? 

 Pedagogo I: 

“Pedagogo da 

SEAP” 

Pedagogo II: 

“Pedagogo da 

SEAP” 

Pedagogo III: 

“Supervisor 

Escolar” 

 

Pedagogo I: 

“Incumbências de 

múltiplas funções; 

Trabalhar com as 

especialidades da clientela 

como: baixos valores 

sociais, falta de 

compromisso, 

desmotivação e 

desinteresse; Articulação 

com os vários setores do 

contexto prisional.” 

Pedagogo II: “Dificuldade 

de deslocamento; Falta de 

agilidade no processo de 

ensino aprendizagem 

quanto a remissão, 

certificados, documentos 

diversos; Falta de 

documentação dos 

internos.” 

Pedagogo III: “Trabalhar 

em três unidades distintas; 

Fragmentação do 

acompanhamento do 

planejamento escolar; 

Falta de diversidade de 

atividades lúdicas, por 

restrição da segurança.” 

  Pedagogo I: “Promover o 

acesso e o sucesso dos internos 

no contexto prisional, 

acompanhando os professores e 

organizando as atividades 

educativas.” 

Pedagogo II: “É bastante 

satisfatório, pois busco 

incentivar a práxis dos alunos 

os quais convivo.” 

Pedagogo III: “devo favorecer 

a formação continuada na 

escola; acompanhar o fazer 

pedagógico da/na escola; 

implementar as ações da rede 

Estadual e consonância com as 

diretrizes da SEAP.” 

 

Pedagogo I: “Precisa ser 

democrática e baseada no 

respeito mútuo. Onde 

todos devem primar pelo 

cumprimentos das 

diretrizes da SEDUC e 

SEAP.” 

Pedagogo II: “Mesmo 

tratando indiretamente 

deve ser clara e dinâmica, 

onde todos devem zelar 

por um ambiente 

harmônico e favorável ao 

sucesso da 

aprendizagem.” 

Pedagogo III: “Deve 

obedecer aos princípios 

democráticos, a 

tolerância, fazer uso das 

diversas concepções 

pedagógicas, estabelecer 

relações interpessoais e 

zelarem juntos pela 

qualidade processo de 

ensino aprendizagem.” 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

 

 

A princípio, questionou-se qual função esses profissionais exercem no Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas em São Luís-MA, e obtiveram-se dois Pedagogos da SEAP e um 

Supervisor Escolar da SEAP. Prosseguindo com a investigação, tentou-se compreender quais 

os desafios identificados por eles ao desenvolverem suas atividades, e encontraram-se variados 

desafios de acordo com a visão de cada um, sendo elencados desafios como: a incumbência de 

várias funções que eles precisam desenvolver diariamente, mostrando assim que se sentem 

sobrecarregados; a falta de motivação e compromisso da clientela, juntamente com desinteresse 

e baixo valor social acabam por se tornarem desafios enfrentados pelos pedagogos; falta de 

agilidade e dificuldades no deslocamento, pois não trabalham em uma Unidade Prisional 
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somente; falta de agilidade no processo de ensino aprendizagem quanto ao processo de 

remissão, certificação e documentação dos detentos ainda dificultam bastante; falta de 

atividades lúdicas é outro desafio por conta da restrição imposta pela segurança exigida pelas 

UP's e ter um planejamento escolar fragmentado é mais uma dificuldade agregada nesses 

desafios. Logo após, quando questionados acerca de como ocorre o desenvolvimento de suas 

práxis educativas, responderam que se busca promover o acesso e o sucesso dos aprisionados 

em meio a esse contexto, além de acompanhar os professores e manter a organização nas 

atividades educativas e incentivar a práxis dos próprios alunos. Já o Pedagogo Supervisor 

ressaltou que sua função deve favorecer a formação continuada na escola, além de acompanhar 

o fazer pedagógico dos demais professores e implementar as ações na escola em consonância 

com as atribuições da SEAP. 

Buscando conhecer como era a relação do Pedagogo com os demais professores da 

instituição, foi questionado sobre como se dava tal relação em meio ao campo de atuação, sendo 

colocado em pauta o uso da democracia na necessidade de saber escutar o outro e ouvir opiniões 

e questionamentos para o melhor desenvolvimento de ambos, juntamente com o respeito mútuo 

entre eles. Entendendo, ainda, que devem primar pelas diretrizes da SEDUC e SEAP, 

valorizando ainda o dinamismo e a convivência harmônica entre eles, sendo tolerantes e 

favorecendo as relações interpessoais, buscando assim o sucesso em meio o processo de 

aprendizagem. 

O Complexo Penitenciário de Pedrinhas em São Luís-MA conta com um total de 

10 pedagogos discentes de sala de aula, distribuídos em suas unidades, dos quais se investigou 

30% deles, por meio de questionários nos quais se buscou estudar suas respostas. 

 
Quadro 2 – Questionamentos para o Pedagogo Professor 

 

 

 

1. COMO UM 

PROFISSIONAL DA 

EDUCAÇÃO É 

INSERIDO NO 

COMPLEXO 

PENITENCIÁRIO DE 

PEDRINHAS EM SÃO 

LUÍS -MA? 

2. QUAIS OS 

PRINCIPAIS 

DESAFIOS 

ENCONTRADOS 

NESSE CONTEXTO 

DE ENSINO? 

3. QUAIS AS 

COMPETÊNCIAS DO 

PEDAGOGO QUE 

VOCÊ CONSIDERA 

ESSENCIAIS PARA O 

EXERCÍCIO DA 

PRÁTICA 

EDUCATIVA NO 

CONTEXTO 

PRISIONAL? 

4. OS RECURSOS 

FORNECIDOS SÃO 

SUFICIENTES PARA 

O EXERCÍCIO DE 

SUAS ATIVIDADES 

DIDÁTICAS 

PEDAGÓGICAS? 

Pedagogo 1: “Através de 

concursos públicos, 

seletivos e experiências na 

área penitenciária.” 

Pedagogo II: “Através de 

indicação curricular, 

concursos e seletivos” 

Pedagogo III: “Através da 

SEDUC o profissional 

adentra no complexo 

penitenciário e com a 

didática e o conhecimento 

que possui, não encontra 

grandes dificuldades no 

processo de ensino-

aprendizagem.” 

Pedagogo I: “Falta de 

salas adequadas e um 

melhor ambiente de 

trabalho.” 

Pedagogo II: “Falta de 

recursos didáticos 

pedagógicos e materiais 

diversos.” 

Pedagogo III: “Os 

alunos não podem levar 

para as selas canetas, 

cadernos, livros, 

pesquisas, com isso não 

há continuidade no 

processo de ensino 

aprendizagem durante o 

turno oposto.” 

Pedagogo I: “Ser pós 

graduado, e saber como 

lidar com certos 

desafios.” 

Pedagogo II: 

“Observação diária do 

profissional em suas 

práticas de ensino, 

acompanhamento nas 

atividades desenvolvidas 

pelo corpo discente.” 

Pedagogo III: 

“Orientação no processo 

ensino-aprendizagem 

dando sugestões para a 

melhoria da nossa prática 

pedagógica.” 

Pedagogo I: “Sim.” 

Pedagogo II: “Em 

parte” 

Pedagogo III: “Em 

parte” 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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Quadro 3 – Continuação dos Questionamentos para o Pedagogo 
 

 
 

5.QUAIS OS 

RECURSOS 

MAIS 

UTILIZADO

S? 

6.VOCÊ 

ACREDITA QUE O 

PEDAGOGO 

INSERIDO NO 

CONTEXTO 

PRISIONAL TEM 

CONTRIBUIDO 

NO PROCESSO DE 

RESSOCIALIZAÇ

ÃO DOS 

INTERNOS? 

7. EM SUA PRÁTICA 

DOCENTE, QUAIS 

AS 

METODOLOGIAS 

ADOTADAS? 

8. A 

INFRAESTRU

TURA 

FORNECIDA 

É 

FAVÓRAVEL 

PARA A 

REALIZAÇÃ

O DE SUAS 

ATIVIDADES 

EDUCATIVA

S? 

 9.COMO VOCÊ 

CLASSIFICA A SUA 

RELAÇÃO 

PROFESSOR/ALUN

O? 

Pedagogo 1: 

“Caderno, 

material 

impresso e 

quadro 

branco” 
Pedagogo II: 

“livros, 

cadernos, 

material 

impresso e 

quadro 

branca.” 
Pedagogo III: 

“livros, 

cadernos, 

material 

impresso e 

quadro branco 
  

Pedagogo I: “Sim” 
Pedagogo II: “Sim, 

todo processo de 

ressocialização passa 

pelo profissional de 

educação assim como 

outros serviços 

auxiliares como o 

serviço social.” 
Pedagogo III: “Sim, 

através dos 

conhecimentos que 

possui perpassa para 

os alunos que eles têm 

condições de voltar 

ao convívio com a 

sociedade.” 

Pedagogo I: “Aulas 

discursivas vídeo-aula, 

debates e etc.” 
Pedagogo II: 

“Desenvolver os 

conceitos estudados 

através de leitura, 

pesquisa e participação 

das atividades 

desenvolvidas.” 
Pedagogo III: “Leitura 

oral, escrita, produção 

textual, exercícios orais 

e escritos trabalhos 

audiovisuais.” 

Pedagogo I: 

“Não” 
Pedagogo II: 

“Em parte” 
Pedagogo III: 

“Em parte, está 

faltando 

melhorar a 

questão de salas 

mais equipadas 

e climatizadas.” 

Pedagogo I: “Muito 

boa” 
Pedagogo II: “Boa” 
Pedagogo III: 

“Excelente” 

 Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
 

 

Buscou-se, primeiramente, questioná-los a respeito da inserção do pedagogo nesse 

sistema educacional, e ao decorrer das respostas, pode-se notar que o pedagogo tem diversas 

formas para adentrar esses espaços, seja por seletivos, concurso público, SEDUC, indicações e 

experiências na área que facilitam o processo de admissão. 

Ao serem questionados sobre os desafios encontrados no exercício das suas 

atividades no complexo penitenciário, os profissionais entrevistados foram unânimes em dizer 

que alguns dos seus principais desafios são a falta de recursos e infraestrutura inadequados, 

tornando o ambiente impróprio para o desenvolvimento de suas técnicas e metodologias de 

ensino. Embora um dos entrevistados tenha alegado, ainda, que outro desafio que implica no 

rendimento dos alunos é a falta de continuidade do exercício do conhecimento no turno oposto 

ao horário das aulas regulares, pois os discentes não podem levar para as celas livros, cadernos, 

materiais impressos ou atividades, dificultando o desenvolvimento mais eficaz dos 

conhecimentos explanados na sala de aula que são celas adaptadas. Foi possível observar que 

existe outro desafio que não foi enfatizado no decorrer das respostas, que consiste na 

necessidade de conciliar as aulas com os procedimentos necessários a serem feitos na 

penitenciária, que por vezes influencia na rotina escolar dos indivíduos privados de liberdade. 

Posteriormente, quando questionados sobre quais as principais competências que o 

pedagogo precisa ter para exercer sua função no cárcere, foi elencada por eles a necessidade de 
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ser um profissional inovador, compreensivo, dinâmico e que saiba lidar com os desafios 

encontrados nessa realidade. No tocante aos recursos disponibilizados para as atividades 

didáticas, somente um dos pedagogos alegou ser suficiente, os demais afirmaram que em parte 

não suprem toda a necessidade. Destacaram-se, ainda, posteriormente, os recursos mais 

utilizados por eles em sua prática docente, como livros, cadernos, material impresso, e quadros 

brancos. 

Ao falar em educação na prisão não se pode deixar de associá-la com sua 

importância no processo de ressocialização dos PPL's. Tendo em vista a importância do 

Pedagogo nesse processo, indagou-se aos profissionais sobre acreditar ou não na importância 

do pedagogo para fins de ressocialização, e todos foram unânimes em afirmar que sim, pois 

todo esse processo de ressocialização se passa por um profissional da educação e de outros 

serviços associados como o serviço social. 

Quando questionados sobre as metodologias adotadas, houve algumas variações em 

suas respostas, mas foram abordadas: aulas discursivas, debates, vídeo aulas, leituras, 

pesquisas, exercício orais e escritos, dentre outros. Buscou-se questioná-los sobre a 

infraestrutura oferecida e constatou-se que não estão totalmente satisfeitos, como reiterado por 

um dos profissionais que discorreu sobre a necessidade de salas mais equipadas e climatizadas. 

Em geral, pode ser observado que a relação professor/aluno é harmoniosa. 

 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A educação nas prisões no desenvolvimento das funções do pedagogo, contibui na 

reabilitação das pessoas privadas de liberdade, quando, através das atividades educativas, atinge 

o desenvolvimento das capacidades, das habilidades e das competências indispensáveis para a 

(re) socialização da pessoa humana que se encontra segregada do convívio social, tendo até 

mesmo um efeito terapêutico quando diminui os conflitos e as tensões nas unidades prisionais 

(UP). Outro ponto relevante é a tipificação desse profissional, seja: Pedagogo da SEAP, 

Pedagogo Itinerante, Especialista em Educação, no apoio pedagógico e Pedagogo Professor 

uma vez que pode diminuir a reincidência quanto a novos crimes e ainda instrumentalizar para 

uma vida social com mais condições de competir no mercado de trabalho e no convívio em suas 

comunidades. Ao descortinar as concepções tradicionais no cárcere são perceptíveis atividades 

criativas, lúdicas, como o dinamismo em sala de aula, a pedagogia de projetos, oficinas 

educativas, dentre outros. 

A partir das análises bibliográficas e de campo, considera-se de grande relevância 

a participação do pedagogo nas unidades prisionais, levando em conta a quantidade desse 

profissional ainda insuficiente em meio à quantidade de internos que precisam da assistência 

educacional no Complexo Penitenciario de Pedrinhas em São Luís-MA, tendo em vista que 

82% da população carcerária que participa da Educação na prisão pertencem aos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, no qual é de competência do pedagogo lidar com esse público, o que 

por vezes sobrecarrega os que se encontram em atividade. 

Quando se pensa em educação na prisão significa pensar em transformação, uma 

vez que somente a educação transfoma, refletindo assim na reintregração desses indivíduos 

privados de liberdade, buscando modificar suas antigas práticas, vendo o Pedagogo como 

agente ativo nesse processo. No entanto, os desafios são diversos, mas cabe a esse profissional 

saber usar estratégias que venham diminuí-los em sua prática, remanejando e adequando suas 

metodologias de ensino com base na realidade encontrada. A educação nas prisões ainda é vista 

como um desafio e ainda possui um olhar preconceituoso em relação a se tratar de promover o 

ensino a pessoas que já cometeram delitos que foram contra as normas sociais. 
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Em decorrência disso é preciso projetar Políticas Públicas que venham melhor 

valorizar o trabalho desses profissionais, tornando o ambiente mais propício para a execuçao 

das atividades. É preciso ainda, pensar na formação desses profissionais para estarem 

preparados para executar suas funções com conhecimentos aguçados, que a priori venham 

favorecer o desenvolvimento de suas habilidades e competências. Entendendo que compete a 

esse profissional ser articulador, dinâmico, compreensivo, equilibrado, criativo, inovador e que 

esteja pronto para lidar com os desafios quando surgirem. Educadores, estes, que pensem em 

uma educação verdadeiramente libertadora, que transforma a vida dessas pessoas que se 

encontram cativas, promovendo, assim, um bem para a sociedade como um todo. 
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APÊNDICE A – MATERIAL DE COLETA DE DADOS – ALUNOS 

 

 

1.Quais os recursos utilizados pelos professores nas aulas? 

 

(  ) Data show 

(  ) Livros 

(  ) Cadernos  

(  ) Material impresso 

(  ) Quadro branco  

 

2.Há quanto tempo você estava fora da escola? 

 

(  ) 1 ano 

(  ) 2 anos  

(  ) 3 anos  

(  ) 4 anos  

(  ) outros  

 

3. Porque você optou por frequentar a escola no sistema prisional? 

 

(  ) Por remissão 

(  ) Por conhecimento 

 

4. Enquanto aluno, como você descreve sua relação com o pedagogo? 

 

(  ) Boa 

(  ) Muito boa 

(  ) Ruim 

(  ) Regular 

(  ) Excelente 

(  ) péssima  
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APÊNDICE B – MATERIAL DE COLETA DE DADOS – PEDAGOGO DA SEAP 

 

 

 

1. Qual a função que você exerce como pedagogo? 

 

(  ) Pedagogo da SEAP 

(  ) Professor(a) 

(  ) Supervisor escolar 

 

2. Quais os desafios encontrados no seu cotidiano no sistema prisional? 

 

 
 
 
 
 

 

3. Como descreve sua práxis no desenvolvimento de suas ações educativas? 

 

 
 
 
 
 
 

 

4. Como descreve a relação do pedagogo com professores? 
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APÊNDICE C – MATERIAL DE COLETA DE DADOS – PEDAGOGO DOCENTE 

 

 

1.Como um profissional da educação é inserido no Complexo Penitenciário de Pedrinhas em 

Sã Luís- MA ? 

 

2. Quais os principais desafios encontrados nesse contexto de ensino? 

 

3.Quais as competências do pedagogo que você considera essenciais para o exercício da prática 

educativa no contexto prisional? 

 

4. Os recursos fornecidos são suficientes para o exercício de suas atividades didáticas 

pedagógicas? 

(   )  Sim 

(   )  Não 

(   ) Em parte 

 

5.Quais os recursos mais usados? 

 

(  ) Data show 

(  ) Livros 

(  ) Cadernos 

(  ) Material impresso 

(  ) Quadro branco  

 

6.Você acredita que, o pedagogo inserido no contexto prisional tem contribuído com o processo 

de ressocialização dos internos? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em parte 

Justifique: 

 

7. Em sua prática docente, quais as metodologias adotadas? 

 

8.  A infraestrutura oferecida é favorável para a realização de suas atividades educativas? 

 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Em parte 

Justifique: 

 

9. Como você classifica a sua relação Professor/aluno? 

 

(  ) Boa 

(  ) Muito boa 

(  ) Ruim 

(  ) Regular 

(  ) Excelente 

(  ) Péssima 

68 


