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Resumo: Estudar o Plano Plurianual de educação destinado à formação de alfabetizadores e coordenadores de turmas
do Programa Brasil Alfabetizado que trabalharam no sistema prisional do estado de Sergipe é no mínimo constatar que
há má resultados na política de ressocialização do preso. Levando em consideração que o preso possui direito à
educação garantida pela Constituição Federal brasileira (CFB) e Lei de Execução Penal (LEP), o que se pretende e
discutir que os conteúdos propostos no PPALFA são insuficientes para promover a ressocialização do preso, além de
analisar que sem um material específico e uma educação cunhada em valores humanitários o sistema prisional
continuará a forjar uma massa de reincidente.
 
Palavras-chave: Plano Plurianual, formação, sistema prisional.
 
 
Resumen: Estudiar el Plan Plurianual de la educación para la formación de maestro de alfabetización y grupos
Programa Brasil Alfabetizado de ingenieros que trabajaron en el sistema penitenciario del estado de Sergipe es al
menos ver que hay malos resultados en la política de rehabilitación del detenido. Teniendo en cuenta que el detenido
tiene derecho a la educación garantizado por la Constitución Federal de Brasil (CFB) y Ejecución Penal Derecho (LEP),
que tiene por objeto y discutir los contenidos propuestos en PPALFA son insuficientes para promover la rehabilitación de
los detenidos, y analizar que sin un material específico y una educación acuñada en los valores humanitarios del
sistema penitenciario forjando una masa de recaídas.

Palabras clave: Propuesta Plurianual, formación, sistema penitenciario.
 
 
 
 

I. APRESENTAÇÃO
 
O Plano Plurianual de Alfabetização (PPALFA) do Sistema Prisional do estado de Sergipe é o documento síntese da
proposta político-pedagógica de educação do Programa Sergipe Alfabetizado. O mesmo compreende que a
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alfabetização não se reduz a um processo de aquisição das habilidades de leitura/escrita e cálculo matemático.
Entende-se que resulta da interação do indivíduo num contexto cultural, das abordagens técnico-metodológicas da ação
alfabetizadora.
 
Nesse sentido, o Programa por meio da formação inicial dos Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas, norteam
suas ações para a exploração de referências sobre a realidade local e/ou regional. Além disso, considera-se também o
aprendizado da fala, do ler e do escrever, da construção numérica, do domínio das operações fundamentais presentes
no ensino matemático, além da ampliação do código linguístico, que se estabelece na vivência diária e nas relações
sociais.
 
No tocante a educação na prisão o PPALFA em nenhum momento ao longo das suas 120 laudas sinaliza qualquer
trabalho efetivo de ressocialização junto ao indivíduo preso. Neste sentido, para muitos presos a educação na prisão é a
primeira oportunidade de compreender sua história e de tratar de desenvolver novo projeto de vida livre.
 
Segundo Paulo Freire (1990), a alfabetização é capaz de contribuir para que o homem se descubra no lugar que
efetivamente ocupa, constituindo-se, assim, em meio de autoconhecimento e do grupo a que pertence. É um processo
que não pode ser reduzido a decifrar códigos, por ensejar a emancipação, a conscientização e a participação crítica e
criativa dos sujeitos na sociedade, que, por sua dinâmica econômica e política, divide as pessoas segundo a
propriedade dos meios de produção, exclui grupos, como as turmas do sistema prisional. A língua escrita, não poderia
deixar de ser, a expressão dessa mesma situação. Portanto, a necessária transformação social virá através desse
processo de conscientização cultural e política, ou seja, da emancipação.
 
O Plano Plurianual de Alfabetização – PPALFA do Sistema Prisional do estado de Sergipe está fundamentada em uma
visão crítica da sociedade e dos homens que a compõem, buscando caracterizar-se pela perspectiva da educação
problematizadora, o que significa dizer que o processo ensino-aprendizagem não está alicerçado somente nos
conhecimentos trazidos pelo custodiado, mas também nas situações de vida dos mesmos.
O pressuposto do programa é que o conhecimento, historicamente acumulado pela humanidade, é sempre produzido
nas relações entre as classes sociais, por isso o seu acesso é um direito de todos. Bem salientado na VI CONFITEA -
Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, conhecida como Marco de Ação de Belém (Brasil) em 2010,
quando foi afirmada que “a alfabetização é um instrumento essencial de construção de capacidades nas pessoas para
que possam enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da cultura, da economia e da sociedade.” (CONFITEA,
2010; p. 08).
 
Ou seja, aprendizagem de jovens e adultos de qualidade e no fortalecimento do direito à educação ao longo da vida
para todos. Alguns elementos são pertinentes para contribuirem na estruturação de uma prática pedagógica para
atuação junto aos custodiados, sendo assim organizados:
 
Qualquer processo pedagógico para fazer o custodiado avançar, deve partir do que esse mesmo sabe e não do que ele
não sabe;
O sujeito aprende na interação com o meio, com o objeto e com o outro sujeito;
O indivíduo adquire autonomia, caso ele seja um construtor do seu processo de aprendizado e participe na busca de
seu conhecimento;
O custodiado deve se expressar a partir de suas próprias hipóteses;
Cada sujeito possui um ritmo próprio de aprendizagem que deve ser respeitado;
A educação só se estabelece num ambiente de diálogo (PPALFA, 2013, p. 26).
 
Tais pressupostos que consideramos em nossa prática pedagógica, só serão levados em conta por meio de uma
dialética capaz de ajuda-lo a pensar, uma prática que transforme a sala de aula em um autêntico ambiente de
autonomia, onde os alfabetizadores e presos são parceiros em busca do conhecimento.
 
Vygotsky, apud Rego, 2002 também contribui para o embasamento desta proposta de trabalho, considerando que o
homem recebe suas primeiras influências no meio local, ponto de partida para a ampliação de sua compreensão “entre
si e o mundo que o cerca”, através da capacidade de fazer relação entre o local e o universal. Nessa dialética do saber
e o não saber, o “ainda não sei” emerge como categoria, que abre espaço para que o processo de aprendizagem possa
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acontecer resguardado a autoestima do custodiado.
 
A Formação inicial de Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Sergipe Alfabetizado concebida no
PPALFA tem por objetivo: capacitar oa agentes para trabalhar nas turmas de alfabetização de jovens e adultos junto ao
sistema prisional do estado de Sergipe, cadastrados no Sistema Brasil Alfabetizado - SBA, na perspectiva dialética. A
descrita formação possui a duração de 06 (seis) dias consecutivos, com 08 (oito) horas/diárias. No total de 48 horas de
efetivo trabalho pedagógico.
 
Durante o curso, os Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas devem adquirir, nas atividades pedagógicas e
culturais, o aporte teórico e metodológico necessários ao desempenho do processo de alfabetização que serão
desenvolvidos junto às classes de alfabetização no sistema prisional.
 
A metodologia adotada fundamenta-se na relação dialógico-dialética, numa concepção de educação problematizadora,
oportunizando a vivência dos pressupostos básicos, a saber: partir da realidade do custodiado, troca de experiências,
orientação para a construção coletiva do conhecimento, além do trabalho com a oralidade e o senso crítico, estimulando
o resgate da cidadania.
 
O PPALFA - Exercício 2012/2013 do Programa Sergipe Alfabetizado está em conformidade com os princípios e
diretrizes da Formação Inicial e Continuada estabelecido pelo MEC/SECADI, a saber:
 
Compreensão do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) como parte da política de EJA na perspectiva da continuidade.
Discussão do Plano de Formação entre a instituição formadora e o Ente Executor, e desta forma contemplar: as
especificidades de cada localidade e a diversidade dos sujeitos envolvidos.
Realização da seleção de formadores tendo por base critérios técnico-pedagógicos e compromisso social.
Utilização de perspectiva emancipadora dos sujeitos.
Integração entre formação inicial e continuada, preferencialmente, que a entidade responsável pela formação inicial
também seja responsável pela formação continuada.
Conciliação dos aspectos teóricos e práticos, para que a partir da reflexão sobre a prática se realize melhoria no
processo e nas próximas práticas a serem desenvolvidas.
Apresentação de estratégias para potencializar o uso do resultado do teste cognitivo de entrada para planejar e
encaminhar o trabalho de alfabetização em sala de aula.
Apresentação de estratégias de utilização das competências indicadas na Matriz de Referência do teste cognitivo como
elemento para a definição das ações pedagógicas a serem desempenhadas.
Utilização de perspectiva de intersetorialidade, tratando de ações relacionadas ao pacto firmado entre governadores e o
presidente da república. (PPALFA Sergipe, 2013, p. 48).
 
Os conteúdos a serem trabalhados visam ao desenvolvimento de atividades teóricas e práticas com o objetivo das
turmas aprimorarem os conhecimentos voltados para o processo de alfabetização, letramento, educação matemática,
além de um conjunto de ações pedagógicas voltadas para a conquista da cidadania.
 
O Curso de formação inicial é fomentado em dois momentos: no primeiro as classes serão compostas apenas por
alfabetizadores; no segundo, classes compostas de coordenadores. Os conteúdos serão específicos a serem
ministrados para cada grupo de acordo com o quadro abaixo.
 
 
QUADRO N º 01: Disciplinas para Formação Inicial

 
Disciplinas

 
Alfabetizador

Coordenador
de Turmas

Princípios, fundamentos e ações no processo de
alfabetização.
 

 
10h

 
08h

Concepção e metodologia de leitura/escrita no processo de
alfabetização de jovens, adultos e idosos.

 
12h

 
16h
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 Alfabetização Matemática. 10h

Práticas para o ensino das Ciências Sociais e Naturais no
processo de alfabetização de jovens, idosos e adultos.

 
04h

 
00h
 

Planejamento Pedagógico com abordagem ao material
didático do PBA.
 

 
08h

 
12h

Avaliação da Aprendizagem (Matriz de Referência - Teste
cognitivo).
 
 

 
04h

 
04h

Gestão local do PBA. 00h 08h
TOTAL 48h 48h

  Fonte: PPALFA, 2014.
              
               É oportuno lembrar que os conteúdos elencados para serem trabalhados na formação inicial pressupõem que
tanto os alfabetizadores e coordenadores de turmas tenham certa experiência no processo de alfabetização, bem como
formação normal pedagógico ou licenciatura em pedagogia. Pois se percebe o nível de complexidade e exigência para
as turmas de alfabetização de jovens e adultos não vinculados oficialmente à rede municipal ou estadual.
 
 
II. A FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES: SERÁ CAPAZ DE PROMOVER UMA EDUCAÇÃO À
RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS
 
Listaremos aqui as disciplinas e conteúdos elencados para serem trabalhados durante os seis dias de formação inicial.
A leitura e análise em seguida guiarão para apontarmos algumas das razões da baixa busca da escolarização no
sistema prisional do estado de Sergipe, apesar da possibilidade de remição de pela pelo estudo a cada 12 (doze) horas,
redimir 01 (um) dia na prisão. Vejamos:
 
1. Na disciplina Princípios, Fundamentos e ações no processo de Alfabetização, propõe em 10 (dez) horas de trabalho
apontar o histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Estudo do (s) conceito (s) de analfabetismo no Brasil,
refletindo sobre causas/consequências desse fenômeno; concepções de aquisição do conhecimento (consciência
fonológica X método fônico X método global) e os desafios dos processos pedagógicos adotados na alfabetização em
língua materna (fonético, fônico, global de silabação e "método de Paulo Freire") e estudar os pressupostos
epistemológicos da Psicogênese da língua escrita de Ana Teberosky e Emília Ferreiro: possibilidades e propostas de
intervenção a partir dos níveis, envolvendo o jovem/adulto/idoso.
 
2. Já na disciplina Concepção e metodologia de Leitura/Escrita no processo de Alfabetização de Jovens, Adultos e
Idosos deverão em 12 (doze) horas de trabalho pedagógico junto ao livro didático escolhido no PPALFA e oficinas
discutirem e apontar as conceitualização e exploração das múltiplas linguagens na alfabetização e letramento (a
linguagem oral como meio de comunicação de ideias/pensamentos e os modos de falar dos sujeitos poucos e não
escolarizados); discutir e apontar fazerem pedagógicos esclarecendo os métodos (analítico, sintético e
analítico-sintético) e metodologias a partir dessas visões (abordagens interacionista, construtivista e sócio
construtivista); efetuar trabalho de leitura como processo cognitivo, ação de ler e suas implicações em pertinência aos
diferentes discursos com os diferentes sujeitos do texto lido - introduzindo o alfabeto, partindo de experiências
significativas (diferentes tipos de letras; identificação de letras, sílabas, palavras e segmentação das palavras, sentido e
posição; momento da escrita na página).
 
Quanto ao material de leitura – textos e portadores de texto existentes em diferentes espaços sociais e implicações
metodológicas do ensino da leitura e da escrita, proponha a estudar as contribuições da (s) linguística (s) no processo
de aprendizagem da leitura/escrita (utilização de textos orais produzidos pelos alfabetizandos; identificação e utilização
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da narração/descrição; leitura em alta voz; instrução, perguntas e respostas, argumentação e debate; como avaliar a
linguagem oral). Práticas efetivas por meio de técnicas de leitura (utilidade da leitura e da escrita; finalidade da leitura e
da escrita; cuidados e sugestões no incentivo da leitura; trabalhando a leitura e a escrita partindo do texto, como avaliar
a leitura/escrita, utilização da cópia e do ditado com significado).
 
Estudo a partir da diversidade textual - identificação e produção de textos: listas; receitas, instruções;
formulários/questionários; anúncios, folhetos, cartazes; versos, poemas, letras de músicas; bilhetes, cartas; jornais;
contos, fábulas e anedotas; relatos, biografias; textos de informação científica, com estruturação do trabalho com a
leitura e escrita partindo do universo vocabular do alfabetizando.
 
3. Na terceira disciplina propõem que o ensino da Alfabetização Matemática preconizava: conceito de Alfabetização
Matemática e os processos de numeralização (diferentes concepções entre ensino de matemática e educação
matemática). Ou seja, matemática e alfabetização (compreender seus códigos e regras - ler, escrever números naturais,
ordenando-os na forma decimal, pela interpretação do valor posicional de cada uma das ordens).
 
Estudo da Teoria da Aprendizagem Significativa (representação de conceitos matemáticos e suas implicações na
aprendizagem: demonstração, o cálculo e o algoritmo - métodos de ensino/aprendizagem). E estudo e análise da
linguagem matemática: leitura, interpretação, escrita e autoria (representações matemáticas: representações sociais e
representações semióticas na interpretação da matemática). Bem como o estudo da etnomatemática voltada para o
processo de alfabetização, relações entre aspectos subjetivos e objetivos da aprendizagem da Matemática, o
estruturalismo e construtivismo na aprendizagem da Matemática.
 
Um ponto relevante do estudo recai na questão do erro da aprendizagem da Matemática a partir da resolução de
situações-problemas que envolvem contagem, medidas, os significados das operações, utilizando estratégias pessoais
de resolução e selecionando procedimentos de cálculo. Vivências dos alfabetizandos a partir da construção e
interpretação de representações espaciais simples (mapas, itinerários, maquetes) utilizando-se de elementos de
referências e estabelecendo relações entre eles.
 
4. Na disciplina proposta no PPALFA consta a chamada Práticas para o ensino das Ciências Sociais e Naturais no
processo de alfabetização de jovens. adultos e idosos que propõem em apenas 08 (oito) horas trabalhar os seguintes
aspectos junto ao alfabetizadores, a saber: As ciências sociais e naturais com foco na alfabetização: concepção,
problematização, exploração dos fatos da vida e desmistificação dos fatos na construção de um caminho investigador
dos fenômenos sociais e naturais; a alfabetização científica e estudo do senso comum a respeito da vida dos seres
vivos e as produções humanas (a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade).
 
Um recorte de estudo sobre possibilidades de informação e reflexão no campo da História: a) Por que estudar História e
o como fazê-lo; b) História Local como fonte de compreensão; c) Fazer História enquanto apropriar-se do que já se é:
um sujeito histórico.
Estudo a respeito da participação e cidadania dos indivíduos nas suas comunidades (processo histórico de ocupação do
território brasileiro; formação do povo brasileiro; as relações de produção e trabalho no processo histórico brasileiro; as
manifestações culturais; organização e participação na sociedade; história da localidade; patrimônio cultural;
fundamentos da cidadania e da democracia aos valores na vida cotidiana).
 
Orientação e localização geográfica (formas de representação do espaço geográfico) a partir de excursões no entorno
da área da formação inicial dos alfabetizadores a fim de estabelecer estudo das relações do homem com o meio em que
vive com foco: objeto de estudo da Geografia; noções de lugar e localização; bairro, município e estado, caracterização
geográfica; o homem e as transformações das paisagens naturais; região e micro região. Bem como, aspectos
históricos e normativos da educação ambiental no mundo e no Brasil e o mundo do trabalho e suas relações sociais.
 
Estudo sobre Epistemologia ambiental (ambiente crise ambiental e o movimento ambientalista) e dimensão educativa
dos estudos ambientais: Nosso meio ambiente, a problemática do lixo – consequências, a reciclagem - uma alternativa
ao desperdício e uma fonte de renda, receitas alternativas – melhor utilização dos alimentos, a água/energia – utilidades
e cuidados, questão do aquecimento global.
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Estudo sobre saúde e higiene – foco nas principais doenças do século (estudo e prevenção): A dengue - A teníase - A
ascaridíase - A amebíase – Esquistossomose – Sexualidade e Hipertensão/colesterol/diabete/hepatite entre outros.
 
5. Na última disciplina estudar o Planejamento Pedagógico do material didático do Programa Brasil Alfabetizado – PBA:
Tipos de planejamento educacional, principais elementos constitutivos de um planejamento, os projetos de trabalho
como uma proposta integradora de alfabetização, a construção do conhecimento em rede – planejamento mensal,
elaboração do planejamento mensal do PBA/Sergipe e instrumentos de avaliação do Programa.
 
6. A Avaliação da aprendizagem (Matriz de Referência - Teste Cognitivo), podemos constatar que um material
obrigatório para diagnósticar o nível de acesso aos conhecimentos da leitura/escrita e matemática do aluno cadastrado
no sistema SBA, a saber: orientações para aplicabilidade e correção dos Testes cognitivos de entrada e saída
(Leitura/Escrita e Matemática), Estudo da matriz de referências dos testes cognitivos e avaliação como instrumento de
diagnóstico e reflexão permanente do processo educativo dos alfabetizandos e estratégia de mobilização e
encaminhamento dos egressos do PBA nas redes municipal e estadual de educação.
 
               De forma simples, percebe-se o quanto o PPALFA está repleto de conteúdos de vivência escolar formal. E
mediante enorme gama de exigência dos conteúdos em cada disciplina é imperativo que uma prática educativa de 08
(oito) meses com 04 (quatro) dias de aulas e no máximo 02 horas de efetivo trabalho nas classes de alfabetização no
sistema prisional muito destes conteúdos ficam a desejar. Efetivando apenas no fazer pedagógicas uma mera exigência
quanto à elaboração do PPALFA e sua execução. Ficando ao final de todo processo muito ou quase pouco para o
alfabetizador que em sua maioria das vezes terá no programa a primeira oportunidade de lecionar.
 
               A imensa listagem de conteúdos a serem trabalhos nas turmas no sistema prisional do estado de Sergipe
também pouco ou quase nada promove uma educação promissora destinada ao processo de ressocialização do preso.
Aliada a pouca experiência da equipe do programa Sergipe Alfabetizado que no ano de 2014 encaminharam para o
Ministério da Educação (MEC) juntamente pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão (SECADI) a aprovação de o PPALFA sem incluir os princípios orientadores da educação para os presos
presentes na Matriz Curricular Nacional para a Educação em Serviços Penitenciários, alijando ainda, mas o foco para a
educação ressocializadora do preso.
 
 
 
 
III. QUAL O MÉTODO ALFABETIZAÇÃO ADEQUADO PARA O PRESO
 
O conceito “alfabetização” dedica-se ao ensinar/aprender a ler e a escrever, já o conceito ”letramento” não consiste
apenas em ler e escrever mais sim no cultivo de atividades de leitura e escrita que respondam as demandas sociais.
 
A alfabetização para Freire não é a repetição mecânica das famílias silábicas, nem a memorização de uma palavra
alienada, mas sim a difícil aprendizagem de nomear o mundo. Nesse sentido, aprender a ler e escrever envolve reflexão
e ação sobre a realidade na qual os sujeitos encontram-se inseridos. Paulo Freire defendia a ideia de que a leitura de
mundo precede a leitura da palavra, pois para ele a alfabetização vai muito além do aprendizado das letras, a
alfabetização é a aquisição da língua escrita através da construção do conhecimento.
 
O termo letramento tem sido utilizado por alguns estudiosos para designar o processo de desenvolvimento das
habilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais e profissionais. As demandas da sociedade centram-se cada dia
mais na escrita, exigindo um ritmo acelerado e de constante atualização e grande mobilidade para ocupar os novos
postos de trabalho. E o termo “alfabetização não seria adequado para essa nova sociedade”.
 
Alfabetizar não é letrar, alfabetizar é reinventar a escrita e letramento seria apenas uma parte da alfabetização, existem
várias visões do processo de alfabetização, concebidas de diferentes maneiras. Foi por sua concepção política da
alfabetização que Paulo Freire foi exilado. Para ele os métodos de alfabetização se apresentavam como puramente
“técnicos” escondendo seus objetivos políticos.
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A alfabetização se concentrou, durante quase um século, na questão dos métodos de ensino da leitura e escrita, em
formas para promover o aprendizado das primeiras letras e o desenvolvimento das habilidades de codificação e
decodificação.
O ensino da escrita passou antes da escola, por espaços domésticos e por iniciativas informais e improvisadas. A
questão dos métodos de alfabetização só ganhou importância quando a instituição escolar responsabilizou-se pela
alfabetização da população, passando seu ensino e aprendizado a constituir-se numa função típica da escola,
circunscrita a esse âmbito.
 
Até hoje, muitas são as disputas entre os que se consideram portadores de um eficiente e revolucionário método de
alfabetização e na atribuição dos resultados insatisfatórios dos processos de ensino aos métodos e às didáticas
empregadas pelos educadores.
 
O método de alfabetização é uma expressão que pode designar: um método específico, como o silábico, o fônico, o
global; um livro didático de alfabetização proposto por algum autor; um conjunto de princípios teórico-procedimentais
que organizam o trabalho pedagógico em torno da alfabetização, filiado ou não uma vertente teórica explícita ou única;
um conjunto de saberes práticos ou de princípios organizadores do processo de alfabetização, criados ou recriados pelo
professor em seu trabalho pedagógico.
 
Portanto, a ação alfabetizadora em qualquer instância, caracteriza-se pelo uso de um ou mais métodos para ensinar a
ler e a escrever, combinados a formas de conceber os sujeitos, os objetos de ensino, a organização e progressão das
aprendizagens, bem como o que se espera como resultado desse processo.
 
a) Métodos Sintéticos: São aqueles que seguem o caminho indutivo, das partes para o todo, e podem ser organizados
de variadas formas a partir da eleição de um princípio ou unidade: a letra, a sílaba, o fonema, por exemplo. Todos esses
privilegiam a memorização de sinais gráficos (letras) e de suas correspondências fonográficas (sons).
 
Nele compreendem o método alfabético que toma como unidade à letra: o método fônico toma como unidade o fonema
e o método silábico toma como unidade um segmento fonológico mais facilmente pronunciável, que é a sílaba. De
maneira geral, a escolha por apenas um caminho para sistematização das relações fonema-grafema (a letra, o fonema
ou a sílaba) é o que diferencia o tratamento em torno das correspondências fonográficas do sistema alfabético de
escrita.
 
b) Métodos Analíticos: São aqueles que alternativamente seguem um caminho dedutivo, do todo para as partes, e
procuram romper com o princípio da decifração.
 
Esses métodos tomam como unidade de análise a palavra, a frase e o texto e, baseando-se no reconhecimento global
como estratégia inicial supõe que os aprendizes podem realizar posteriormente um processo de análise de unidades
que, dependendo do método (global de contos, sentenciação ou palavração), vão do texto à frase, da frase à palavra, da
palavra à sílaba. Embora não se possa atribuir os resultados da alfabetização unicamente à opção metodológica,
certamente ela ocupa um lugar considerável nesse processo.
 
Entretanto, as opções didáticas no processo de alfabetização extrapolam a escolha de um ou outro método,
pautando-se pelo modo como se compreende o sujeito da aprendizagem e o objeto de ensino, a linguagem escrita e
seus usos sociais. Nessa perspectiva, é possível superar polarizações, combinando métodos diversos em função dos
diferentes momentos do processo de alfabetização do preso.
 
 
IV. CONSIDERAÇÃO FINAL
 
Após a elaboração o PPALFA pela equipe da SEED é enviado ao MEC/SECADI para análise e aprovação. O PPALFA
do Programa Sergipe Alfabetizado já realizou a citada tramitação e obteve a sua aprovação pelo MEC/SECADI. A
próxima ação é a formação de alfabetizadores e coordenadores de turmas. No decorrer da mesma aplica-se
questionários para avaliar o desempenho do curso e o processo de aprendizagem dos envolvidos.
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Outros resultados esperados da aplicabilidade do PPALFA por meio da formação dos alfabetizadores e coordenadores
de turmas são; a) a compreensão por parte dos cursistas das concepções de alfabetização de pessoas jovens, adultos e
idosos, bem como o entendimento que o processo de educação de pessoas jovens adultas e idosas ocorrerem ao longo
da vida; b) o aporte metodológico para o desenvolvimento das aulas de alfabetização; c) instrumentalização dos
coordenadores de turmas para que os mesmos possam desempenhar as suas funções mediante aos princípios e
diretrizes do PPALFA referente ao exercício 2012/2013.
 
Espera-se também que o PPALFA existente reavalie que a educação prisional bem alicerçada em conteúdos e práticas
condizentes ao público em questão venha a possibilitar a cada indivíduo que adquira a capacidade de auto conduzir o
seu próprio processo formativo. Para tanto se faz urgente a elaboração de material didático específico para os presos
junto com os agentes penitenciários, assistente social, psicólogo e pedagogo.
 
E recomenda-se na política de reinserção do preso junto ao SEED e Secretaria de Cidadania e Justiça (SEJUC) oferta
da proposta Educação para o Futuro Livre no trato a educação prisional pautada em valores humanitários, como
instrumento na ressocialização dos presos à luz dos princípios de Nina Rosa.
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