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RESUMO

Neste artigo visa-se discutir as construções delineadas processualmente ao longo dos anos e os limites da
atuação do pedagogo em ambientes não-escolares, fato que constituído por conquistas e novas visões do
processo educativo. Nesse sentido, enfatiza-se o trabalho educativo desenvolvido no sistema prisional,
desvendando as dificuldades quanto às metodologias, o currículo e relação do pedagogo com o preso. Assim
sendo, o presente trabalho tem por objetivo principal compreender as construções e limites da atuação do
pedagogo na educação prisional. A metodologia contou-se de um estudo de caso, desenvolveu-se
primeiramente a partir de pesquisas bibliográficas acerca do objeto de estudo, verificando os registros
disponíveis, decorrentes das pesquisas anteriores, tais como, livros, artigos, teses etc. Após esses estudos
mais analíticos presente na pesquisa bibliográfica partiu-se, para a realização da entrevista com a pedagoga
funcionária da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará (SUSIPE) que atua na educação
carcerária.

PALAVRAS CHAVES: Ambientes não-escolares, Educação no Cárcere, Pedagogo.

ABSTRACTO

Este trabajo tiene como objetivo discutir los edificios procesalmente esbozadas en los últimos años y limita el
papel del educador en ambientes no escolares, lo que compone los logros y las nuevas visiones del proceso
educativo. En este sentido, destaca la labor educativa en el sistema penitenciario, que revela las dificultades
que las metodologías, el currículo y la relación maestro con el recluso. Por lo tanto, este estudio tiene el
objetivo principal de entender las construcciones y limita el desempeño del maestro en la educación en las
prisiones. La metodología se incluye un estudio de caso, desarrollado a partir de búsquedas bibliográficas
sobre el tema de estudio de control de los registros disponibles, derivados de la investigación anterior, tales
como libros, artículos, tesis, etc. Después de estos estudios más analíticos en esta literatura se acercaron a la
entrevista con el educador oficial de la Superintendencia del Sistema Penal del Estado de Pará (SUSIPE) que
participan en la educación de la prisión.

PALABRAS CLAVE Entornos no escolares en la prisión de Educación, Educador.

JUSTIFICATIVA

A educação não se restringe somente ao ambiente escolar, também em espaços não-escolares, tais como
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hospital, empresas, ONG’S, penitenciarias etc. Dessa forma, o pedagogo se configura como fator precípuo
desse novo cenário repleto de desafios contraditórios. Entretanto, precisa-se entender as construções e
limites que norteiam a atuação do pedagogo no sistema carcerário.

É indispensável assim, compreender as possibilidades que o pedagogo tem em atuar em espaços não
escolares. Fato que se entrelaçam com as habilidades desenvolvidas na formação inicial e com a consciência
profissional do pedagogo, para não recair em uma educação compensatória, que assume funções de outras
especialidades, tais como: assistente social, psicólogo, terapeuta e outros.

Outro aspecto a ressaltar, são as dificuldades para se educar os presos e a ausência de políticas públicas para
ascensão da educação no cárcere, fatores que colaboram nas condições de atuação do pedagogo no que diz
respeito às metodologias, currículo próprio para educação do cárcere e recursos voltados para esse público,
garantindo os direitos dos alunos encarcerados.

Além disso, com a educação prisional visualiza-se as dificuldades acesso a escolarização dentro dos presídios,
mesmo que seja assegurado, a realidade é complexa, pois nem sempre a educação atende a demanda dos
presos. E os alunos encarcerados também encontram problemas fora dos presídios, o preconceito e
discriminação impedem de se integrar novamente à sociedade.

Assim sendo, percebe-se a importância da Educação no Cárcere devido estar voltada para uma visão mais
complexa e de conflitos distintos daqueles da escola regular. Nesse sentido, a educação no sistema prisional
busca por meio do ensino não somente a alfabetização também auxiliar os presos na buscar de formas de
inserção na sociedade, proporcionando oportunidades de reflexão e conscientização de se transformarem
socialmente.

OBJETIVO GERAL

Compreender as construções e limites da atuação do pedagogo na educação prisional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Perceber quais políticas públicas que garantem a educação carcerária.

• Observar a existência de um currículo próprio para educação no cárcere.

• Identificar as metodologias usadas no contexto da pedagogia no cárcere.

• Verificar o perfil dos presos que tem acesso a escolarização.

METODOLOGIA

Nesta etapa, destacaremos, desde já, a importância que atribuímos ao estudo de caso, que segundo Severino
(2007) deverá ser significativo e bem representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma generalização
para situações análogas, autorizando inferências. Dessa forma, no estudo de caso, se objetivou compreender
as construções e limites da atuação do pedagogo na educação prisional.

Ressalta-se que o estudo de caso, desenvolveu-se primeiramente a partir de pesquisas bibliográficas acerca
do objeto de estudo, verificando os registros disponíveis, decorrentes das pesquisas anteriores, tais como,
livros, artigos, teses etc. Após esses estudos mais analíticos presentes na pesquisa bibliográfica como afirma
Severino (2007), partiu-se, para a realização da entrevista com a pedagoga funcionária da Superintendência
do Sistema Penal do Estado do Pará (Susipe).

A entrevista estruturada como técnica de pesquisa conteve questões direcionadas e previamente
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estabelecidas. Assim, a pesquisa foi dirigida a pedagoga, proporcionou por meio de seus relatos de
experiência e conhecimentos, dados importantes para compreensão da temática.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A desmistificação da atuação do pedagogo no campo educacional.

Quando pensamos no pedagogo, vislumbramos um profissional capacitado apenas para desenvolver suas
atividades dentro da escola, haja vista que sua preparação esta voltada para a atuação nas séries iniciais do
ensino formal. Segundo Orzechowski (2009) historicamente a formação de professores/pedagogos no Brasil,
esteve vinculada a preparação de profissionais para atuarem dentro da escola no processo de ensino
aprendizagem. Desde a escola tradicional jesuítica até nossos dias.

Atualmente percebemos uma ampla e profunda discussão a respeito da atuação do pedagogo em diversos
ambientes. Muito tem se falado sobre essa atividade que vai além do espaço escolar e alcança locais que até
então não faziam parte do trabalho do pedagogo. Nesse sentido, teoria e prática tem trilhado esse caminho
por meio de pesquisas e estudos sobre o exercício da pratica pedagógica; perfil desse pedagogo; definição do
termo pedagogia e espaços de atuação.

Existem autores renomados no campo educacional, que se desdobram em pesquisas nesta área, mostram
suas experiências e teorias acerca da atuação pedagógica em diferentes espaços, autores como Libâneo
(2004;2011), Gohn (1999; 2010) que defendem o processo educativo fora da escola e mostra a
possibilidades da operação do pedagogo em locais como hospitais, empresas, movimentos sociais, espaços
jurídicos, instituições culturais, organizações não governamentais e inclusive o sistema penitenciário, o qual
será abordado no presente artigo.

Mesmo com os estudos acerca da temática, a atuação do pedagogo em ambientes não escolares, vem sendo
um desafio para a categoria, devido a existência de um currículo voltado basicamente para o ambiente
escolar. Sendo assim, muitos pedagogos ainda não tem consciência desse novo caminho a atuar, pensando
que sua formação está apenas destinada a escola. Além disso, o elo com espaços não escolar é baseado em
uma relação de conflitos e conquista.

Para Silva (2013) pensar no pedagogo atual, é pensar em um profissional que compreende, analisa,
implementa e avalia propostas educacionais e pedagógicas em diferentes ambientes, escolares e não
escolares. Ou seja, um profissional completo e competente, disposto a atuar em todos os lugares do campo
educacional.

Ratificando essa idéia, Libâneo (2004) menciona que esse campo educacional é muito vasto, e o curso de
pedagogia deve formar os pedagogos stricto sensu, isto é, profissionais qualificados para atuar em diversas
áreas para atender demandas educativas de tipo formal, não-formal e informal, decorrentes dessas novas
realidades.

Com isso, o poder das ações pedagógicas acentua-se, não apenas na família, e nas escolas, também nos
meios de comunicação, nos movimentos sociais, nas instituições não escolares, ou seja, o pedagógico está
em tudo, na televisão, nos rádios, no jornal, na revista, nos livros em quadrinhos etc.

Neste contexto, Orzechowski (2009) traz a discussão, a carência na formação do pedagogo, e propõem que
seja repensado o processo de formação desse profissional, para que outras áreas em que é necessário o
pedagogo sejam contempladas como: Pedagogia nas ONG’s, Penitenciárias, Hospitais e Empresas. Diante
disso, a pedagogia não apresenta-se como um curso, e sim como um campo cientifico, como afirma Libâneo
(2011).
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Por conseguinte, constata-se que a Pedagogia possui vários caminhos que podem e devem ser trilhados, uma
vez que a educação acontece em diversos espaços caracterizando a abrangência de locais onde é importante
haver um pedagogo. Logo, se a educação ocorre em múltiplos e diferentes ambientes, a mesma precisa ser
pensada de acordo com cada especificidade, como elucida Orzechowski (2009)

O espaço não-escolar se identifica em outras instituições que diferem em
muito da escola. A pedagogia empresarial vai sendo implantada a partir dos
objetivos empresariais, neoliberais. A pedagogia hospitalar por vezes
desempenhada pelo assistente social. A pedagogia social, atuante em ONG’s e
outros espaços da sociedade civil- penitenciarias e educandários, é rotulada
como educação compensatória. Portanto, trabalhar como pedagogo em outros
espaços, para além da escola requer esclarecimento de sua função como
educador e gestor do processo de ensino e de aprendizagem.
(ORZECHOWSKI,2009,p.3).

Vale ressaltar, que tais espaços não-escolares exigem do pedagogo conhecimentos específicos, por isso,
volta-se a frisar a importância de uma formação que venha abranger as particularidades da educação
não-formal.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, abriu caminho
institucional aos processos educativos que ocorrem em espaços não formais ao
definir a educação como aquela que abrange “processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais” (art. 1°, LDBEN, 1996) o termo foi incorporado ao Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos em 2003, o qual tive a oportunidade de
assessorar. As Diretrizes Curriculares nacionais para o curso de pedagogia e
Licenciatura, 2006, também assinala a importância e a necessidade de formar
educadores para atuarem também nos espaços não escolares. (GOHN,1999,p. 11)

Assim, para que se entenda a educação não-formal, é necessário diferencia-la das outras educações,
conceituando-a e percebendo em quais espaços ela ocorre. Para isso, se tem como base Gohn (2010), a qual
salienta que a educação formal é desenvolvida nas escolas com conteúdos previamente demarcados.

Por outro lado, a educação não-formal é o aprendido no mundo da vida, via processos de compartilhamentos
de experiências, onde encontramos espaços e ações coletivas e cotidianas. E por fim, na educação informal os
indivíduos aprendem durante seu processo de socialização, gerada nas relações e relacionamentos intra e
extrafamiliares (amigos, escolas, religião, clube, etc.).

É importante frisar, que a educação não-formal possui espaços próprios onde se educa, assim como a
educação formal e informal. Entendido isso, os espaços educativos da educação não-formal, são territórios
que acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora da escola, em locais informais, onde há
processos interativos e intencionais. (GOHN,1999,p.17) Nesta concepção, enquadra-se a educação carcerária
como exemplo.

Neste sentido, pretende-se desmistificar a visão que se tem, onde pensa-se que a educação não- formal não
é sistemática e intencional, tendo em vista que a educação não acontece somente na escola, pois, ela
perpassa por todos os espaços. Corroborando com essa ideia, Orzechowski (2009), afirma que a educação
sendo não-formal, existe e exige-se uma intencionalidade, um eixo norteador que é o processo de
emancipação social dos sujeitos.

Educação carcerária: do contexto histórico às concepções atuais.
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Para entendermos sobre a Educação Penitenciária é preciso de alguns apontamentos sobre o contexto
histórico e, atentarmos para as influencias geradas na educação, por meio das mudanças sociais e
econômicas que ocorreram ao longo do tempo.

Sendo assim a formação social brasileira não foge a essa regra, desde a implantação e manutenção da grande
empresa colonial, por volta de 1530, como elucidada Pereira (2011) é que se estruturava a sociedade, quando
esta privilegiava os portugueses e seus descendentes e excluía os escravos e povos indígenas de todo e
qualquer direito.

Segundo Pereira (2011) a estrutura social de uma nação tem a ver com a forma como se organizou
historicamente a partir de determinados elementos, como a economia e a educação. Assim, na sociedade
colonial, a marginalização social então ocorria naquela época pela falta de oportunidades de fazer parte de um
processo produtivo excludente e de uma escolarização voltada para as elites, fato que configura a situação
social da época.

Já na época do Império, o Código Criminal, por exemplo, decorre também de um processo histórico de
formulação e de caracterização de conceitos. Ele era bastante repressor, pois condenava aqueles que certa
forma já eram condenados, pela condição material, por terem nascidos pobres, escravos entre outros.

Na época do Império o Código Criminal estava associado a ideia de privação da liberdade que originava-se
dos tribunais da igreja Católica, a qual que acreditava na possibilidade dos sujeitos se regenerar, retirando-os
do meio social - a privação da liberdade era a penitência imposta pela igreja. Neste sentido, observa-se que a
palavra penitenciária vem de penitência, no cristianismo, significava volta sobre si mesmo.

Já nos anos 1980 a 1990, em plena República a concepção subjacente de cidadania estava ligada a “basta ter
acesso a escrever e ler, ou a posse de um documento de identificação” para que o indivíduo fosse considerado
cidadão, quando na realidade o que iria determinar a cidadania era igualdade de condições materiais entre os
indivíduos. Dessa forma se estruturou a sociedade no que diz respeito às questões da prisão no contexto da
formação social brasileira, analisando como esse processo se configurou em nossa sociedade.

A educação penitenciaria abarca além de um contexto histórico, questões políticas, sociais e econômicas que
vão se configurando a partir de conquistas e reformulações políticas no código penal brasileiro, criando um
novo cenário para atuação do pedagogo uma vez que na Lei n 7.210/84 no Art.11 diz na íntegra.

A educação nos presídios deverá compreender “a instrução escolar e formação
profissional do preso e do internado”, sendo que o ensino fundamental disponibilizado
ao preso deve estar em concordância com o “sistema escolar do Estado”. Quando ao
ensino profissional, deveria ser ministrado em nível de iniciação ou aperfeiçoamento
técnico. (PEREIRA, 2011. p.44)

No entanto na prática, muitas das ações não foram cumpridas pelo o Estado, em particular a assistência
educacional que ainda não é realidade na maioria dos presídios. Assim essa educação ofertada aos detentos
não é um simples favor concedido pelo o Estado, todavia, direito de todo cidadão para promoção de uma vida
digna e com igualdade social, mas, nem todos tem ainda acesso a essa escolarização como afirma Aline
Mesquita pedagoga da SUSIPE.

Cerca de 72% da nossa população carcerário hoje de 12730 presos é nível
fundamental incompleto e a maioria são jovens de 19 à 25 anos que estão presos hoje
e automaticamente a maioria com o ensino fundamental incompleto, então a nossa
demanda maior é o ensino fundamental. Não são em todos presídios que se tem
educação. Só passou a ter ascensão a educação prisional de uns 8 anos pra cá,
quando o governo federal colocou alguns projetos para essa educação.

Talvez por causa dessa representação, a educação que vem acontecendo nas prisões ainda seja muito tímida
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em termos pedagógicos, parecida com a que acontece na escola regular, e diversas vezes ela é pautada no
ensino de regras para o bom comportamento do preso.

Para Pereira (2011), a criação da Lei nº 12.245/2010 reforça ainda mais as questões educativas no sistema
penitenciário, quando determina que sejam construídas salas de aulas nos presídios, como forma de
concretizar a educação para os presos, e que a educação se inicie na alfabetização, passando pelo ensino
fundamental, médio até o profissional, garantindo, dessa forma, a escolarização completa aos encarcerados,
fato que constata-se na prática da educação prisional como salienta Aline Mesquita da SUSIPE.

A demanda dos alunos matriculados que hoje temos é de 1715 alunos, e os níveis de
escolaridade fundamental é: alfabetização, estamos com o programa Brasil
Alfabetizado do Governo Federal, ensino fundamental, médio e os cursos
profissionalizantes da PRONATEC hoje estamos com 4020 vagas do PRONATEC
passadas Federal, e 10 unidades já estão com o curso profissionalizantes, e
automaticamente quando acaba uma turma começamos outra, com SENAI, SENAC,
GETULIO VARGAS e várias outras parceiras que nós temos.

Cabe frisar que para a educação penitenciária ocorra, é indispensável ter esclarecimentos sobre seus
objetivos e para quem é ofertada. Haja vista que é um tipo de educação de adultos que visando escolarizar,
firmar e qualificar pessoas temporariamente encarceradas. Para que, depois que cumpram o tempo de
privação da liberdade, possa reinserir-se com dignidade no mundo social e do trabalho, já que essas pessoas,
em sua maioria, têm baixa ou nenhuma escolarização.

Nesse sentido, ela está no campo da Pedagogia Social porque esta é “[...] uma ciência pedagógica, de caráter
pedagógica, de caráter teórico-prático, que se refere à socialização do sujeito, tanto a partir de uma
perspectiva normalizada como de situações especiais, assim como aos aspectos educativos do trabalho social”
(Diaz, 2006, p.93).

Coaduna-se que educação é um elemento importante no processo de ressocialização do preso, mas não é
apenas um dos elementos. Não significa que seja o principal, pois outras políticas precisam ser construídas a
favor deles, a qual lhes garanta os direitos que não terminam porque eles são presos. Então, educação no
cárcere seria um processo de acessar conhecimentos para aquelas pessoas que estão presas,
desenvolvendo-as cognitiva e socialmente para que possam se reintegrar a sociedade.

Dessa forma, busca-se uma educação no cárcere que dê conta da humanização desse espaço e ao mesmo
tempo em que haja transformação da pessoa presa, independente do crime cometido, tornando-a com
melhores condições de vida. Que os educadores possam ter consciência da educação como via de direito a
dignidade, igualdade e reinserção na sociedade.

O trabalho pedagogo do desenvolvido na educação carcerária.

Ao fazer apontamentos acerca do sistema penitenciário brasileiro, logo é feito alusão a um ambiente hostil,
enclausurado e com condições mínimas de higiene, conforto etc. Entretanto, ao contrário que muitas pessoas
pensam, mesmo encarcerados por motivos fúteis aos mais hediondos, os indivíduos presos, isto é,
condenados, privados de sua liberdade, possuem direitos como qualquer outro cidadão.

E é deve do Estado assegurar a assistência material no que diz respeito à alimentação, ao vestuário e
instalações higiênicas. Direito à saúde (atendimento médico, curativo etc.); à jurídica para os presos que não
tem recursos financeiros e direito à educação, destacando que esta última deveria ser fator preponderante
para ocorrer a ressocialização e a integração do preso à sociedade.

No entanto, além das garantias citadas serem burladas, por meio de enormes violências; condições
subumanas, celas lotadas, falta de segurança e as dificuldades de ter profissionais por vezes treinados e
comprometidos com a realidade conflituosa. O direito à educação não é visto pela maioria dos presos como
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porta de saída para novos comportamentos, valores e sua reinserção na sociedade, todavia como via de
alternativas com objetivos diferentes da educação.

Uns procuram a escola para se mostrar “um exemplo vivo de conduta e disciplina”
(visando um parecer positivo no laudo criminológico), outros frequentam as aulas
para receberem o material escolar (que pode ser trocado no raio por outros
produtos, como por exemplo, carteira de cigarros). Ao frequentar a escola no
presídio, os sentenciados têm a possibilidade de sair do pavilhão, encontrarem
presos que habitam outros pavilhões, ter acesso a informações e participarem de
atividade de cunho sócio-educativo, tais como aulas de música, informática,
artesanato, dentre outras (LEMME, 2007.p APUD MELLO; SANTOS. p.5.).

.

Neste sentido, a educação torna-se um desafio, pois não adianta somente estar assegurada e implementada
em Lei, mas é preciso oferecer condições ao pedagogo que irá atuar no contexto da pedagogia no cárcere.
Sendo assim, tal ambiente requer boa infraestrutura, recursos didáticos pedagógicos disponíveis e políticas
públicas que colaborem para o desenvolvimento do trabalho.

Diante disso, cabe ao pedagogo buscar metodologias diferenciadas capazes de atender os alunos presos a fim
de oportunizar não somente a escolarização em forma de conteúdos, porém, educar para vida em sociedade,
refletindo seu papel social enquanto cidadão como é bem frisado pela pedagoga da SUSIPE.

O currículo da educação do cárcere é o mesmo para os não privados de
liberdade, é o mesmo para quem está aqui fora educação geral, é o mesmo
currículo Língua Portuguesa, História e Geografia...O que tivemos que alterar
dentro do tribunal foram as metodologias e está dando certo agora. E
entramos agora também com o Telecurso, que antigamente era aquele
Telecurso do segundo grau, que hoje são centros, que firmamos convênio com
Roberto Marinho, que cada unidade tem esses cursos, que tanto presencial
como semipresencial estamos conseguindo um bom êxito pra eles também.
Todo dia é desafio, nem sempre a mesma atividade desenvolvida em um
presídio dar certo em outro, é como jogo de xadrez o que não dar aqui, tira e
põe ali porque o perfil do preso é diferente.

As metodologias devem atender questões tais como: adequações de acordo com a faixa etária, pois o
processo de escolarização não pode ter uma única vertente, mas sim proporcionar ao sentenciado a
consciência e reflexão. Dessa maneira, a atuação do pedagogo perpassa não apenas transmitir
conhecimentos, porém, em ser transformador de uma realidade difícil que exige práticas que considerem o
perfil, as condições de vida dos alunos encarcerados.

A dedicação dentro de um presídio ela é totalmente diferente da de um
pedagogo que trabalha fora, elas acreditam na transformação deles, e podem
ter certeza que quem estuda consegui sair dali pessoas melhores, pagam sua
pena, porque é a justiça que tem que julga-los, e estamos ali para tratá-los
para que eles saiam melhores. (FALA DA PEDAGOGA DA SUSIPE)

Nesse contexto, cabe salientar que o educador deve segundo Pereira (2011), incorporar teorias educativas e
pedagógicas para que o fazer educativo social esteja comprometido com a libertação, humanização,
ressocialização dos adultos presos.

Assim sendo, é coerente pensar em currículo próprio para educação do cárcere, a fim de não se ter um
currículo o qual desvalorize a especificidade dos alunos em questão, não visualize a dimensão de conflitos e
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contradições existente no sistema penitenciário, haja vista o currículo possuir uma cultura própria como
aborda Sacristán (2013).

A cultura inserida nos conteúdos do currículo é uma construção cultural
especial, “curricularizada”, pois é selecionada, ordenada, empacotada,
lecionada e comprovada de acordo com moldes sui generis. Os usos escolares
delimitam o significado do que chega a se converter em uma cultura
especifica: o conhecimento escolar. (SACRISTÁN,2013.p.20).

Nessa perspectiva, constata-se na entrevista com Aline Mesquita Pedagoga no Sistema Penitenciário do
Estado do Pará, uma grande preocupação com um currículo próprio para educação no cárcere, uma vez que o
perfil dos alunos é diferenciado, o que requer metodologias, avaliações e atividades considerando as
especificidades desse público.

É possível sim pensarmos um currículo próprio, inclusive fechamos com várias
outras parceiras como: SENAC, SENAI, para modificar o currículo dentro do
presídio por que?
Porque temos várias situações específicas para se trabalhar como fator tempo
e a gente não pode trabalhar 40 minutos 50 minutos de aula, estamos
trabalhando com circuito que são 25 professores em dois anos eles vão dar
todas as disciplinas, então é um circuito de 50 dias de aula de cada disciplina e
aí eles entram nove da manhã e vai até meio dia, diminuindo assim a evasão
que tínhamos antes, então rediscutimos esse currículo, na verdade nem é o
currículo é a metodologia e a logística que tivemos que modificar e por conta
disso fizemos essa alteração e começou a dar certo e fora também que temos
um dos fatores de dificuldades muito grade que é a tensão do preso para
estudar. (FALA DA PEDAGOGA DA SUSIPE).

Outro aspecto importante é a relação do pedagogo com os detentos não se resume em trocas de
conhecimentos, também perpassa pela insegurança, medo e tentativas que nem sempre alcançam os ideais
educacionais por esbarrem na ética penitenciária (organização, procedimentos, normas e atividades,
configuradas para proporcionar a reabilitação dos criminosos. PORTUGUES, 2001, p.4 APUD PEREIRA,
2011.p.47), como elenca a pedagoga da SUSIPE.

Nós, não podemos infelizmente ainda colocar qualquer preso para estudar, é
preciso passar por uma triagem, essa triagem faz uma análise cognitiva desse
preso. Ele passa pelo pedagogo, terapeuta e psicólogo e ai eles fazem um
diagnóstico e ai quando eles estão aptos realmente são direcionados para
educação. Por que isso?
Porque temos todo tipo de preso no presidio. Tem presos acusados por abuso
sexual e em todos podem participar das atividades se não passarem pelo
psicólogo, porque eles surtam, de repente estão se masturbando e ai a gente
não pode deixar uma professora sozinha, embora não fique. Mas que vinte
cinco presos sentados nas cadeiras com um agente penitenciário, não vai dar
conta, não dar. Então tudo isso é analisado. A maioria dos professores para
trabalhar nesses tipos presídios são homens, mas tudo isso é especificado. Se
for uma pedagoga, é fundamental o uso de dialeco. Não são qualquer atividade
que podem ser realizadas, no caso de um curso oferecido pelo Pronatec,
embutidos de carne, precisa de faca, tudo isso não pode levar para dentro do
presidio. Para se ter uma ideia, os cadernos vem com espiral, as meninas
tiram todos os espirais e elas colocam fios, pois já houve casos que os presos
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fizeram estoque de espiral, quer dizer tudo isso é dificuldade dentro do
presídio.

.

O trabalho desempenhado pelo pedagogo no sistema penitenciário, destacando para o da Superintendência
do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), possibilita desvendar a complexidade dessa realidade,
averiguando os pré-requisitos necessários para que o pedagogo desempenhe funções no contexto da
pedagogia social. Fato que passa da formação inicial às diversas possibilidades de atuação.

Além do mais, outros fatores agregam-se aos desafios, um deles é a questão de relações interpessoais, pois é
indispensável trabalhar a relação interpessoal entre os presos e pedagogos, devido os diversos tipos de
problemas que podem envolver emocionalmente o profissional.

Um dos desafios da atuação do pedagogo é a questão emocional mesmo, ele
precisa ser preparado. E aqui na Divisão de Assistência do Servidor uma vez
no mês elas são preparadas fazendo acompanhamento com psicólogo,
terapeuta, e precisamos trabalhar isso nelas o tempo todo, pois acabam vendo
situações desumanas dentro do presídio, tipo as dos filhos. As crianças quando
vão visitar, e aí quando tiram as crianças dos pais elas saem chorando
desesperadas porque sabem que o pai não vai. Quando um Pedagogo se
depara com um preso que está pedindo “pelo amor de Deus” para levar uma
carta pra sua esposa que ela não visita mais, aí a questão emocional ela passa
muito além que o próprio profissional pedagogo. Então tudo isso precisamos
trabalhar com elas, e aí automaticamente quando tu consegue que o teu
emocional esteja bem com o teu profissional tu consegue êxito, procuramos
fazer um trabalho bem constante com a questão emocional do pedagogo.

As contribuições da educação para sistema prisional é fundamental não somente pelos princípios de direito,
também uma forma de perceber as mudanças que precisam ser repensadas e implementadas a partir de
projetos, leis e políticas públicas que transformem o cenário atual da educação no cárcere. Dessa maneira, é
imprescindível a luta por políticas que garantam mais espaços educativos nos presídios atendendo a demanda
e os antagônicos perfis dos presos.

Nem todos os presos tem perfil para estudar, e quando tem os presídios não
tem capacidade para atender a demanda, por isso já foi transformado muitas
selas em salas de aula. O ideal é ter salas de aulas. O presidio não foi feito
para ter salas, uns 8 anos para cá, que a educação prisional teve ascensão,
porque começaram a jogar projetos para sistema prisional. Hoje 29 unidades
com educação, dessas 29 nós temos 1715 internos, e esses 1715 eles não se
envolvem em brigas, em roubo, em motim e nem rebelião. Então o que agente
tem trabalhado agora dentro do presídio juntamente com o subintendente do
Governo do Estado é que cada unidade que tem educação, fique uma sela
somente para os internos da educação, por que são blocos carcerários e dentro
de cada bloco temos 15 ou 20 homens. O que pedimos para o subintendente
pra fazer essas mudanças pra gente, por exemplo: tem estudante aqui, tem
estudante ali, e é difícil pra você estar tirando eles porque você passa por
várias recruza até você tirar o que está aqui estudando já acabou o horário de
aula. E aí o que pedimos para o subintendente para que botem todos que
estudam em uma sela, aí acontece que quando eles estão envolvidos em
atividades educacionais automaticamente eles acabam dominando as outras
celas e as coisas vão ficando mais amenizadas.
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Centro de Ciências Sociais e educação

Licenciatura Plena em Pedagogia

Entrevistada: Pedagoga Aline Valéria Mesquita.

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA.

1. Quais as dificuldades para se ter acesso a escolarização no espaço carcerário?

Nós, não podemos infelizmente ainda colocar qualquer preso para estudar, é preciso passar por uma triagem,
essa triagem faz uma análise cognitiva desse preso. Ele passa pelo pedagogo, terapeuta e psicólogo e ai eles
fazem um diagnóstico e ai quando eles estão aptos realmente são direcionados para educação. Por que isso?
Porque temos todo tipo de preso no presidio.

Tem presos acusados por abuso sexual e em todos podem participar das atividades se não passarem pelo
psicólogo, porque eles surtam, de repente estão se masturbando e ai a gente não pode deixar uma professora
sozinha, embora não fique. Mas que vinte cinco presos sentados nas cadeiras com um agente penitenciário,
não vai dar conta, não dar. Então tudo isso é analisado.

A maioria dos professores para trabalhar nesses tipos presídios são homens, mas tudo isso é especificado. Se
for uma pedagoga, é fundamental o uso de dialeco. Não são qualquer atividade que podem ser realizadas, no
caso de um curso oferecido pelo Pronatec, embutidos de carne, precisa de faca, , tudo isso não pode levar
para dentro do presidio. Para se ter uma ideia, os cadernos vem com espiral, as meninas tiram todos os
espirais e elas colocam fios, pois já houve casos que os presos fizeram estoque de espiral, quer dizer tudo
isso é dificuldade dentro do presídio.

1. É possível falar de um currículo carcerário que atenda as necessidades dos alunos
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encarcerados?

É possível sim, inclusive fechamos com várias outras parceiras como: CENAC, CENAI, para modificar o
currículo dentro do presídio por que?
Porque temos várias situações específicas para se trabalhar como fator tempo e a gente não pode
trabalhar 40 minutos 50 minutos de aula, estamos trabalhando com circuito que são 25 professores em
dois anos eles vão dar todas as disciplinas, então é um circuito de 50 dias de aula de cada disciplina e aí
eles entram nove da manhã e vai até meio dia, diminuindo assim a evasão que tínhamos antes.

Então rediscutimos esse currículo, na verdade nem é o currículo é a metodologia e a logística que tivemos
que modificar e por conta disso fizemos essa alteração e começou a dar certo e fora também que temos
um dos fatores de dificuldades muito grade que é a tensão do preso para estudar.

O currículo é o mesmo para os que não privado de liberdade, é o mesmo para quem está aqui fora
educação geral, é o mesmo currículo Língua Portuguesa, História e Geografia...o que tivemos que alterar
dentro do Tribunal forram as Metodologia e está dando certo agora. E entramos agora também com o
Telecurso, que antigamente era aquele Telecurso do segundo grau, que hoje são centros, que firmamos
convênio com Roberto Marinho, que cada unidade tem esses cursos, que tanto presencial como
semipresencial estamos conseguindo um bom êxito pra eles também.

1. Quais os maiores desafios da atuação do pedagogo neste espaço?

Os maiores desafios da atuação do pedagogo na verdade, é a questão de relações interpessoais. Quando se
trabalha numa sociedade que é tudo que não prestou está dentro do presídio, sabemos que tudo que faltou
pra ele aqui fora, por conta disso eles estão presos.

Vocês podem até questionar dizendo “a professora, mas também o meu vizinho, por exemplo, ele tinha uma
família estruturada, que não faltava nada e ele foi preso”, mas de 12 mil e cento e poucos que nós temos
hoje de presos um tiver nessa situação, que tinha tudo e foi preso porque quis, é muito pequena a maioria
dos nossos internos alunos faltou tudo pra ele inclusive a educação.

Então quando um Pedagogo se depara com um preso que está pedindo “pelo amor de Deus” para levar uma
carta pra sua esposa que ela não visita mais, aí a questão emocional ela passa muito além que o próprio
profissional pedagogo.

Então trabalhamos muito essa relação interpessoal entre presos e pedagogos, porque não é uma questão de
amor, não é relações entre homem e mulher, não é isso, mas são questões que acabamos nos envolvendo
demais na vida do preso e que as vezes isso também causa um problema porque você se apega, quando
trabalhamos com amor, e hoje temos 12 técnicas na região metropolitana, trabalhamos com 29 unidades
prisionais com educação das 42, na região Metropolitana temos 12 presídio em cada presídio temos uma
técnica pedagogo formada em Pedagogia especialista em educação, e elas se deparam com essas situação
que muitas vezes não tem estudo que consiga lhe dar.

O maior desafio pra gente hoje não é a metodologia não é o professor em sala não é a logística em sala de
aula. Tem escolas públicas que elas estão muito além das nossas salas de aula no presídio e nem é estrutura
física e sim a questão emocional que precisamos trabalhar muito no pedagogo e isso às vezes é complicado,
mas também é o êxito que temos do bom trabalho, porque quando você se dedica mesmo ao que você faz. A
dedicação dentro de um presídio ela é totalmente diferente da de um pedagogo que trabalha fora, elas
acreditam na transformação deles, e podem ter certeza que quem estuda consegui sair dali pessoas
melhores, pagam sua pena, porque é a justiça que tem que julga-los, e estamos ali para tratá-los para que
eles saiam melhores.

Concluindo um dos desafios da atuação do pedagogo é a questão emocional mesmo, ele precisa ser
preparados e aqui na Divisão de Assistência do Servidor uma vez no mês elas são preparadas fazendo
acompanhamento com psicólogo, terapeuta, e precisamos trabalhar isso nelas o tempo todo, pois acabam
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vendo situações desumanas dentro do presídio, tipo as filhos “crianças” quando vão visitar, e aí quando tiram
as crianças dos pais elas saem chorando desesperadas porque sabem que o pai não vai.

Então tudo isso precisamos trabalhar com elas, e aí automaticamente quando tu consegue que o teu
emocional esteja bem com o teu profissional tu consegue êxito, procuramos fazer um trabalho bem constante
com a questão emocional do pedagogo até por que não é está dentro do presídio para a questão de
insegurança que você vive, tipo eu entro num presídio, eu mesma digo “ seja o que Deus quiser”, por que ali
tem todo mundo “que não presta”, é o que todos dizem e aí você não sabe se você sai, mas enfim, é o que
agente tem é o que agente precisa trabalhar.

1. Qual a demanda de alunos matriculados e os níveis de escolaridade deles?

Cerca de 72% da nossa população carcerário hoje de 12730 presos é nível fundamental incompleto e a
maioria são jovens de 19 à 25 anos que estão presos hoje e automaticamente a maioria com o ensino
fundamental incompleto, então a nossa demanda maior é o ensino fundamental.

A demanda doa alunos matriculados hoje temos 1715 alunos, e os níveis de escolaridade fundamental é:
alfabetização estamos com o programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal, ensino fundamental, médio e
os cursos profissionalizantes da PRONATEC hoje estamos com 4020 vagas do PRONATEC passadas Federal, e
10 unidades já estão com o curso profissionalizantes, e automaticamente quando acaba uma turma
começamos outra, com SENAI, SENAC, GETULIO VARGAS e várias outras parceiras que nós temos.

1. Como os alunos encarcerados concebem o processo de escolarização?

Temos duas vertentes aqui nessa questão de como eles concebem isso, primeiramente quando há a remissão
de pena, o primeiro objetivo deles é esse “eu quero sair, preciso fazer alguma coisa para remir a minha
pena”, e aí agente acolhe eles com esse objetivo, e depois que eles começam a estudar eles começam à se
transformar, e aí o trabalho do pedagogo que é insistentemente tipo: “fulano por que você não veio ontem?
Haaa porque eu não quis. _ então amanhã você está cortado, você não vem mais ”, e é aquele trabalho corpo
a corpo que elas fazem dentro da unidade, e aí eles começam à ver que tem pessoas ali dentro da unidade
que estão preocupadas com eles, com a frequência.

Quando um preso sai para estudar, o pedagogo tem aquela visão clinica de que ele não tá bem, de que ele tá
doente, de que ele vai surtar, está com um problema, que ele está emocionado, então várias doenças são
diagnosticadas pelo pedagogo por que quando ele está em atividade educacional, e aí ver que ele está com
febre vê que ele não está se sentindo bem, que ele desmaiou que ele está com dor de cabeça, e o pedagogo
vai pedindo o apoio da assistência da saúde que existe dentro do presídio.

E o pedagogo começa ter esse vínculo de se preocupar diretamente com o preso primeiramente sobre a
remição de pena que é o objetivo deles e aí a partir desse interesse que agente colhe e vai fazendo a
mudanças colocando outras atividades pra eles já coloca uma oficina e eles acabam interagindo se
transformando e automaticamente na segunda semana eles já estão com o livro na porta da sela já
esperando o horário deles, muitos esquecem até a remição de pena, alguns esquecem até de assinar a
frequência, por que as coisas começam à ser cativadas começam à ser trabalhadas com aquele objetivo que
nós temos de educá-los.

Então o processo é esse primeiro é de desconfiança e depois é aquela confiança que começa entre o
pedagogo a unidade o corpo técnico é todo um processo de educação gerado entre eles.

1. Quais contribuições da educação para o sistema penitenciário?

Hoje 29 unidades com educação, dessas 29 nós temos 1715 internos, e esses 1715 eles não se envolvem em
brigas, em roubo, em motim e nem rebelião. Então o que agente tem trabalhado agora dentro do presídio
juntamente com o subintendente do Governo do Estado. É que cada unidade que tem educação, fique uma
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sela somente para os internos da educação, por que são blocos carcerários e dentro de cada bloco temos 15
ou 20 homens.

O que pedimos para o subintendente pra fazer essas mudanças pra gente, por exemplo: tem estudante aqui,
tem estudante ali, e é difícil pra você estar tirando eles porque você passa por várias recruza até você tirar o
que está aqui estudando já acabou o horário de aula, por isso mudamos a metodologia para ser circuito de 50
dias cada disciplina por que com 30, 40 minutos de aula já atrapalhava todo o primeiro horário.

E aí o que pedimos para o subintendente para que botem todos que estudam em uma sela, aí acontece que
quando eles estão envolvidos em atividades educacionais automaticamente eles acabam dominando as outras
celas e as coisas vão ficando mais amenizadas. Todas as unidades que tem educação hoje, os internos delas
estão trabalhando eles trabalham no própriaunidade pelos cursos do PRONATEC de eletricista ele já está
utilizando isso dentro da unidade aí já começa a ser uma ação pacífica entre eles.

Quando temos esses homens em atividades educacionais as coisas vão ficando mais amenizadas dentro da
unidade, eles começam eles mesmos à dizer pro diretor” olha aquele ali está alterado, está prometendo que
vai pegar o outro...” e aí eles já vão se tornando parceiros do diretor, não é o X9 , é por que eles conseguem
mesmo ter uma questão de controle, vão ficando mais tranquilos os próprios diretores clamam pela educação
dentro do presídio, por que automaticamente eles percebem que com isso a gente trabalhar mais tranquilo
dentro do presídio.

Os internos que estudam eles conseguem dominar todo o presídio levando a leitura, pois temos projetos de
leitura que são os carrinhos móveis que vão pra dentro das selas e eles vão levando livros para as pessoas
lerem, e só o fato de você dar um livro para alguém ler ou ele escolhe aquele livro que ele quer ele já passa
aqueles horários dele lendo, estudando, passando o tempo.

E tudo isso já começa a tirar a ansiedade pois tudo o que ele quer é fugir, então as quatro horas de aula, eles
meio que esquecem em armar planos pra fugir, e automaticamente a vida fica mais tranquila, com essa
contribuição o sistema penitenciário tem um ganho muito grande principalmente com o PRONATEC agora
levando oportunidade pro preso dentro do presídio, e assim passando a contribuir para o sistema.

[1] Graduanda do 8º Semestre do curso de licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do
Pará; Monitora de Filosofia da Educação pelo Departamento de Filosofia e Ciências Sociais; Assistente de
Pesquisa do Professor Doutor Diniz Antônio de Sena Bastos.
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