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Introdução: Pensando nas diversas áreas de atuação do profissional em Pedagogia,
verificamos o que a lei 9.394/96 afirma a respeito da educação e da proposta dentro do
Sistema Prisional e seus objetivos. É de conhecimento público que o sistema prisional
é uma instituição que tem suas peculiaridades que interferem de forma marcante na
atuação de um professor. Muitos são os problemas que interferem no trabalho
pedagógico, a saber; metodologia de ensino, modalidade de educação EJA, perfil dos
alunos, critérios para escolha do professor, material didático e outros. Objetivo: O
objetivo é buscar informações de como funciona a educação pedagógica dos presos;
como é a sua aceitação aos conteúdos de ensino, as dificuldades encontradas, os
materiais didáticos que podem ser trabalhados e como esses profissionais executam
suas funções dentro dos presídios. Metodologia: Este estudo bibliográfico
fundamentou-se em artigos acadêmicos e leis que garantem a educação dentro do
sistema prisional. Por meio de um método analítico dedutivo e dos seguintes termos:
Educação, Lei nº 10.172/2001, Presos, Pedagogos, Sistema Prisional, Reinserção
Social e Remissão de pena, as bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Periódico
Capes, foram encontrados 15 artigos, porem 5  autores que discutem  sobre a educação
dentro do Sistema Penitenciário foram selecionados: LEME (2007); FOUCAULT
(2008); DE MAEYER (2014); DUARTE (2013); OLIVEIRA (2013), além da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e da Lei de Execução Penal. 
Resultados: A educação é um processo capaz de ajudar os sujeitos em sua
ressocialização, educar como ato de criar espaços para que o educando, situado de
forma integrada  no mundo, construa a si em termos individuais e sociais. O estudo
diminui a ociosidade dos presos e reduz a reincidência criminal. Um dos objetivos da
LEP, ao instituir a remição, é incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua
readaptação ao convívio social. (BRASIL, Lei 7.210/84).
A educação nos presídios faz parte da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A
formação dos profissionais que lidam com os apenados não é específica, pois lidam
com adultos que necessitam de uma educação especial, para fazê-los refletir, e
restaurar-se dos estigmas da sociedade. (OLIVEIRA, 2013).
O trabalho com os detentos é pouco divulgado, porque ocorre também a falta de
interesse pelo estudo por parte dos apenados, pois optam pelo trabalho que   é
remunerado. A infraestrutura não ajuda no desenvolvimento das aulas. Salienta-se que
é pequeno o índice de prisões que possibilita algum projeto educacional, apesar de sua
relevância. A educação na cadeia é apenas para uma elite. É preciso motivar aquele
que teve uma historia negativa de escolarização ( MAEYER, 2014). Conclusão: A
educação no sistema prisional no Brasil é precária e com baixo atendimento aos
detentos. Evidencia-se que a formação dos professores é insuficiente, há precariedade
de recursos humanos, didáticos, tecnológicos, e com ausência de programas
governamentais. Porém registram-se iniciativas que buscam a efetivação da educação e
ressocialização do indivíduo.

Palavras-chave: Reinserção social. Sistema prisional. Educação. 

Agências de fomento: Unileste

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


