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RESUMO 

SOUZA, L. M. Atualizando a educação prisional: Um estudo de caso com aplicação 
do Peer Instruction. 2019. 130 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. 

 

 

A educação ofertada em ambientes penais de reclusão total ou parcial é denominada 
educação prisional. Registros remontam a origem desta prática no século XVIII em 
que um grupo religioso alfabetizava os detentos para que estes pudessem ler a bíblia 
e, assim, alcançar o perdão e remissão de seus crimes. No passar do tempo e em 
diferentes regiões, esta prática educacional em unidades prisionais mudou, assim 
como os propósitos e finalidades da oferta de estudos aos alunos reclusos da 
sociedade. No Brasil, de forma fragmentada, alguns Estados ofertavam em seus 
presídios aulas e cursos para o público das penitenciárias. A regulamentação da oferta 
se deu por meio da resolução CNECEB nº 02 de 19 de maio de 2010 que estabeleceu 
as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação 
de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Assim, tais abordagens 
ganharam respaldo na Resolução Conjunta SE/SAP 1, de 16 de janeiro de 2013 que 
estabelece a responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
em proporcionar este ensino em âmbito estadual. Após as unidades prisionais 
possuírem seus programas educacionais, algumas práticas se mostraram adequadas, 
haja vista que este é um ambiente diferenciado e as práticas educacionais devem 
seguir estas peculiaridades. As metodologias ativas são estratégias de ensino que 
visam com que o aluno seja o agente da construção de seu conhecimento, de forma 
autônoma e proativa. Desta forma, estas metodologias podem auxiliar, além do 
processo de aprendizagem dos conceitos acadêmicos, o desenvolvimento de 
atributos e habilidades importantes para a melhoria pessoal do aluno. O presente 
trabalho analisou a utilização da Instrução por Pares (Peer Instruction), metodologia 
ativa de aprendizagem no âmbito da educação prisional, observando como esta pode 
auxiliar o aluno recluso na disciplina de Biologia na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Ensino Médio. A utilização deste método foi adaptada à realidade da 
educação prisional, atendendo aos diversos protocolos de segurança. Os alunos 
obtiveram um satisfatório desempenho nas verificações de aprendizagem, além de 
demonstrarem muito entusiasmo e seriedade durante a participação das atividades. 
Como metodologia de pesquisa, adotou-se o estudo de caso e análise de conteúdo. 
Conhecer e valorizar a educação nas prisões é de suma importância, haja vista que 
não é possível dissociar o processo educativo de todo o investimento de reintegração 
social das pessoas privadas de liberdade. 

 

 

Palavras-chave: Educação Prisional. Peer Instruction. Educação de Jovens e 
Adultos. Reinserção Social. 
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ABSTRACT 

SOUZA, L. M. Updating prison education: A case study with Peer Instruction 
application. 2019. 130 p. Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. 

 

 
The education offered in criminal settings of total or partial incarceration is called prison 
education. Records go back to the origin of this practice in the eighteenth century in 
which a religious group literitized detainees so they could read the bible and thus 
achieve forgiveness and remission of their crimes. In the course of time and in different 
regions, this educational practice in prisons has changed, as well as the purposes and 
purposes of the offer of studies to students in society. In Brazil, in a fragmented way, 
some states offered prison classes and courses to the prison population. Regulation 
of the offer came about through CNECEB Resolution No. 02 of May 19, 2010, which 
established the national guidelines for the provision of education for juveniles and 
adults deprived of their liberty in penal establishments. Thus, these approaches have 
gained support in the Joint Resolution SE / SAP 1, of January 16, 2013, which 
establishes the responsibility of the State of São Paulo Education Department to 
provide this teaching at the state level. After the prison units have their educational 
programs, some practices have proved adequate, since this is a different environment 
and educational practices must follow these peculiarities. The active methodologies 
are teaching strategies that aim to make the student the agent of the construction of 
their knowledge, in an autonomous and proactive way. In this way, these 
methodologies can help, in addition to the learning process of academic concepts, the 
development of attributes and abilities important for the personal improvement of the 
student. The present work analyzed the use of Peer Instruction, an active learning 
methodology in prison education, observing how it can help the reclusive student in 
the discipline of Biology in the Education of Young and Adults (EJA) of High School. 
The use of this method was adapted to the reality of prison education, taking into 
account the different security protocols. The students had a satisfactory performance 
in the learning checks, besides showing great enthusiasm and seriousness during the 
participation of the activities. As a research methodology, case study and content 
analysis were adopted. Knowing and valuing education in prisons is of the utmost 
importance, given that it is not possible to dissociate the educational process from all 
social reintegration investment of persons deprived of their liberty. 

 
 
 
 
Key Words: Prison Education. Peer Instruction. Youth and Adult Education. 

Social reinsertion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em um país com grande desigualdade social cuja violência é presente 

no cotidiano. O reflexo desta realidade é percebido quando nos deparamos com as 

superlotações das prisões do país (ALMEIDA, 2010). A população carcerária do Brasil 

é a terceira maior do mundo com cerca de 726 mil indivíduos vivendo em regime de 

privação de liberdade, ficando atrás somente dos Estados Unidos e China, com 

2.228.424 e 1.657.812 de reclusos respectivamente (BRASIL, 2016). 

Deste universo de reclusos, o Brasil possui um alto índice de reincidência nas 

prisões, que pode chegar a 70% (IPEA, 2015), caracterizando significativa ineficiência 

no processo de reinserção destes indivíduos à sociedade. O estado de São Paulo 

possui cerca de 240 mil indivíduos presos, distribuídos nas 169 unidades 

penitenciárias do Estado, o que corresponde a aproximadamente 33% da população 

carcerária do país. Aproximadamente 19% dos presos de São Paulo possuem o 

Ensino Médio incompleto, 45% ainda não concluíram o Ensino Fundamental e 2% não 

são alfabetizados (BRASIL, 2016). 

Como não é possível dissociar a educação de todo o investimento do Estado 

na reinserção social, o Ministério da Educação, por meio de seu Conselho Nacional 

de Educação, publicou a resolução - n° 2 - que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais 

para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade 

nos estabelecimentos penais (BRASIL, 2011).  

A regulamentação no Estado de São Paulo se deu por meio da Resolução 

conjunta n° 1 entre a Secretaria de Educação (SE) e a Secretaria de Administração 

Penitenciária (SAP) que dispõem sobre a oferta da Educação Básica - na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - a jovens e adultos que se encontram em 

situação de privação de liberdade, nos estabelecimentos penais do Estado de São 

Paulo e dá providências correlatas. O documento define que o projeto pedagógico, a 

que se refere o Programa de Educação nas Prisões – PEP contemplará, basicamente: 

a oferta de Ensino Fundamental, nos anos iniciais e finais, e de Ensino Médio; a 

formação de classes de alunos multisseriadas, de frequência flexível; a organização 

curricular estruturada em semestres letivos, denominados termos, observados os 

mínimos de carga horária e semestres, exigidos para cada nível de ensino; o 

desenvolvimento de um currículo acadêmico centrado, fundamentalmente, na 
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superação da fragmentação de disciplinas, mediante a utilização de eixos temáticos 

(SÃO PAULO, 2013). 

Não restam dúvidas que o papel da educação no cárcere deve ser de reeducar 

os criminosos e auxiliá-los a ter uma visão mais ampla de mundo, a buscar outras 

formas de inserção na sociedade. No contexto atual, foi identificado que os detentos 

que tem acesso à escola estão mais acessíveis ao mercado de trabalho e é através 

do ensino que os encarcerados têm a oportunidade de se humanizar e se transformar 

(SALLA, 1999). 

De acordo com Leme (2002), diversas são as características peculiares da 

educação prisional. Os alunos vivem em uma realidade que difere completamente 

quando comparada ao ensino realizado fora das prisões. No entanto, 

independentemente do local, a educação deve fornecer ao indivíduo uma 

possibilidade de mudança que, guiada por sua motivação individual, pode transformar 

a realidade na qual está inserido.  

O ensino na prisão possui uma dimensionalidade social diferenciada. Estes 

indivíduos foram julgados inaptos a conviver como parte de uma sociedade e a 

educação deve fornecer uma autonomia, para propiciar a sua reintegração, quando 

forem considerados aptos novamente. Assim, além de uma perspectiva conteudista, 

a escola deve auxiliar o indivíduo recluso em seu pleno desenvolvimento educacional 

(PORTUGUÊS, 2001). Além disso, para que o ensino seja efetivo nas unidades 

prisionais, faz-se necessário que o educador conheça as limitações impostas pelo 

protocolo de segurança e que utilize a criatividade para que estas limitações não 

inviabilizem os processos pedagógicos, tão pouco a qualidade das atividades 

educacionais (LEME, 2002). 

No modelo de educação prisional que atualmente é desenvolvido, as disciplinas 

são organizadas por área de conhecimento. Este sistema parece ser uma tendência 

nos currículos educacionais que estão sendo elaborados, porém, no contexto 

prisional, esta prática se dá por conta do protocolo de segurança, pois um professor 

de cada disciplina adentrando a unidade prisional diariamente aumentaria de forma 

significativa o trânsito de pessoas na unidade, o que poderia ser um risco em caso de 

alguma alteração. 
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Desta forma, as disciplinas Biologia, Física e Química estão agrupadas na área 

do conhecimento denominado Ciências da Natureza. Dentre as três disciplinas, a 

Biologia foi escolhida para esta pesquisa, pois acredita-se ter um importante papel no 

desenvolvimento das noções de ambiente, formações, relações existentes entre seres 

vivos e não vivos e, principalmente, por fomentar as discussões que nos permitem 

entender o universo do ponto de vista das ciências que buscam sua validação no 

próprio objeto de estudo. 

A promoção de alternativas metodológicas devido às especificidades da 

educação prisional deve ser incentivada e cabe ao Estado, Distrito Federal e a União, 

promover tais práticas (BRASIL, 2010). Uma possível alternativa metodológica é a 

aplicação de uma aprendizagem ativa que, na educação de adultos, se caracteriza 

por impulsionar a aprendizagem, a superação de desafios, a resolução de problemas 

e a construção do conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências 

prévias dos indivíduos (FREIRE, 1996).  

O presente trabalho visa realizar um estudo de caso de aplicação da 

metodologia ativa Peer Instruction (PI) no contexto da educação prisional, 

compreendendo como as limitações impostas pelo protocolo de segurança podem 

influenciar no processo, assim como evidenciar se o conteúdo de Biologia proposto 

foi assimilado pelo aluno, observando quais atributos desenvolvidos poderiam auxiliá-

lo no processo de reinserção social.  
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2 EDUCAÇÃO PRISIONAL 

A educação tem por finalidade ampliar as perspectivas e romper limites éticos 

e intelectuais, contribuindo para o pleno desenvolvimento humano, portanto, deve 

fornecer ao indivíduo a liberdade de alcançar aquilo que se almeja por meio de seu 

desenvolvimento pessoal. Muitas das mazelas sociais são diretamente relacionadas 

à educação (CLAUDE, 2005). Indivíduos sem acesso à educação tendem a possuir 

menos oportunidades e, dependendo das influências do meio, podem adentrar a uma 

vida de contravenções e crimes. É óbvio que educação deficiente não é o único fator 

para determinar uma vida criminosa, mas, quando o indivíduo é considerado inapto a 

viver em um meio social, sendo dele retirado e encarcerado, pode-se considerar que 

o processo educacional ao qual foi submetido não atingiu suas finalidades e 

perspectivas (ONOFRE, 2015). 

O termo educação prisional, em um primeiro momento, parece algo de fácil 

definição, sendo a educação em um ambiente de prisão, destinada às populações 

carcerárias, visando, entre outros objetivos, a sua ressocialização. Porém, o 

documento que expõe as principais diretrizes da educação brasileira, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), não prevê claramente essa modalidade. Pelo 

menos é o que defendem alguns pesquisadores, como Graciano e Schilling (2008), 

segundo os quais, do ponto de vista formal e administrativo, a chamada educação 

prisional não se constitui em modalidade de ensino específica, prevista na LDB 

(GRACIANO; SCHILLING, 2008).  

Ao retirar uma pessoa do meio social, pretende-se retirá-la da convivência 

social normal, restringindo-a a um espaço criado exclusivamente para mantê-la 

afastada do resto da sociedade. Essa condição torna a educação nas prisões 

brasileiras um grande desafio que, quando somado a todas as características do 

ambiente prisional e da regionalidade onde a prisão está situada, torna o processo 

educativo complexo e com difícil execução, apesar de possível, visto que em 

diferentes países atinge resultados muito significativos (ASSIS, 2007). 

Em um contexto geral, quando se trata do processo educativo nos espaços 

prisionais, ficam claros os limites que o sistema enfrenta. As limitações são evidentes, 

a peculiaridade do local e o público são fatores que também influenciam o processo. 

Com o intuito de que os objetivos educacionais sejam alcançados, é necessário 



17 
 

entender os reais interesses e as necessidades que o processo enfrenta, para que a 

população carcerária tenha verdadeira chance de aprendizagem.  

O contexto educacional em que o aluno encarcerado estará envolvido não deve 

assemelhar-se com o período no qual o indivíduo deixou de estudar em liberdade, 

enfrentando as mesmas dificuldades e obstáculos que o fez abandonar a escola. Os 

direitos sociais precisam ser garantidos em todo o seu significado, as situações que 

desfavoreçam a aprendizagem precisam ser extintas, pois existe uma relação direta 

com a qualidade de vida e de nada adiantaria os direitos adquiridos se, no fim, estes 

indivíduos continuassem nas mesmas condições de origem, presos nas limitações 

oriundas da pobreza e da violência (BENEVIDES, 2007). 

O estado deve fornecer as mínimas garantias dos direitos sociais para que o 

processo educacional ocorra, pois estes direitos exercem um papel importante na 

qualidade de vida em coletividade. Garantir aos indivíduos a capacidade de usufruir 

dos direitos de forma igualitária permite que tenham uma vida mais digna. Os sistemas 

prisionais e a educação prisional em si são um reflexo da realidade de um país, onde 

alguns direitos básicos são negados, como o acesso à educação e à saúde, assim 

como o bem-estar e a qualidade de vida (BOBBIO, 1987).  

Desigualdade social e oferta não igualitária de direitos a todas as parcelas da 

sociedade não são características exclusivas do Brasil, sendo que essa desigualdade 

de direitos está presente em diferentes regiões do mundo. Segundo Dallari (2007), 

este processo de fragmentação social teve início no Brasil colonial, pois foi um período 

de muita exploração, começando pelos índios sendo praticamente exterminados pelos 

portugueses. Outro grande problema foi a escravidão e o período posterior, pois os 

diversos negros libertados com o fim da escravidão, em 1888, começaram a cometer 

delitos pela falta de condições básicas de sobrevivência. Após esse longo período, 

surgiu a Constituição Federal de 1988 que, de forma geral, objetivou a garantia dos 

princípios sociais. Mas claramente não extinguiu a desigualdade, que ainda está 

presente na sociedade brasileira e nos direitos instituídos por lei, sejam estes direitos 

referentes ao acesso à educação de maneira geral ou em unidades prisionais 

(SADER, 2007). 

De acordo com Sader (2007), o Brasil não está garantindo na íntegra nenhum 

dos direitos propostos por lei. Atualmente, pode-se observar que ainda não temos 
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garantia dos direitos econômicos, sociais e ambientais. O Brasil está passando por 

uma grande crise econômica e principalmente política, fazendo com que o sistema 

apresente deficiência acentuada no papel importante que deveria exercer.  

A educação fornecida no sistema prisional integra a modalidade de ensino 

denominada Educação de Jovens e Adultos (EJA) que foi instituída na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, e define a EJA como aquela destinada 

a pessoas “que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino 

Fundamental e Médio na idade própria” (CARREIRA, 2009). 

A expressão “educação de adultos” se refere a um conjunto de métodos 

ordenados de educação, com o objetivo de proporcionar ao indivíduo uma educação 

básica, ou seja, independente do período em que estude, o aluno terá a garantia de 

cultura e afloramento das aptidões técnicas, sendo esses atributos indispensáveis no 

contexto social da atualidade (UNESCO, 2005). 

Os jovens e adultos na EJA possuem diversas características que os 

diferenciam dos demais alunos, pois, além de um denso contexto histórico e uma 

diferente realidade social, dividem o tempo entre empregos e responsabilidades 

familiares. São os estudantes que voltam às escolas porque procuram melhorar suas 

vidas através do processo de aprendizagem (GADOTTI, 2008). 

Nesse contexto, fica clara a grande a importância da educação de adultos no 

Brasil, pois os indivíduos que se encontram nesta modalidade de ensino, sendo na 

educação prisional ou não, devido a todos os problemas que o país enfrenta, 

acabaram perdendo vários benefícios sociais que poderiam ser explorados em sua 

plenitude se ocorressem no período dito como ideal. Cabe ao Estado fornecer uma 

alternativa compensatória para que estes alcancem uma espécie de equidade relativa 

(GADOTTI, 2008). 

A LDB regulamenta o direito previsto na Constituição brasileira em seu Capítulo 

II, Seção 1, Artigo 208, Inciso I que diz que todos os cidadãos têm o direito ao “Ensino 

básico obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele 

não tiverem acesso na idade própria”. Desta forma, estão inseridos, nesta categoria 

de ensino, os presidiários que tiveram o acesso ao Ensino Básico interrompido 

durante a idade apropriada. 
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2.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PRISIONAL NO BRASIL 

Os primeiros relatos sobre a oferta de educação nas unidades prisionais 

remetem ao fim do século XVIII, simultaneamente na França e nos Estados Unidos 

da América (EUA). Esses dois países utilizavam, em sua prática educacional, uma 

medida moralizante (SILVEIRA, 2009). Segundo Foucault (2001), nos EUA, um grupo 

religioso denominado Quackers organizou as primeiras práticas educacionais nas 

prisões que tinham como objetivo alfabetizar os detentos para que pudessem realizar 

a leitura da Bíblia e participar dos cultos religiosos em caráter obrigatório naquelas 

instituições penais. Esta obrigatoriedade ainda perdurou por muitos anos nos EUA.  

O próprio contexto histórico do surgimento da educação de adultos no Brasil 

possui semelhança quando comparada com o início da educação prisional. A 

alfabetização de adultos no Brasil inicia-se no período colonial, sendo os índios o 

público que recebia esse tipo de educação de forma prioritária. A Companhia 

Missionária de Jesus tinha a função básica de catequizar (iniciação à fé) e alfabetizar, 

na Língua Portuguesa, os indígenas que viviam na colônia brasileira (STRELHOW, 

2010). 

Em ambos os casos, a educação não objetivava fornecer autonomia e novas 

possibilidades para aqueles que a recebiam. A educação tinha, naquele período, um 

caráter mecânico e instrumental, evidenciado por Foucault (2001) em suas 

observações dentro das prisões que, posteriormente, será repetida na chamada 

Educação Prisional em seus primórdios, principalmente nos dois países acima 

citados: França e Estados Unidos.  

O principal marco legal para a disponibilidade mais ampla de educação foi a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que orienta as ações tomadas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e por seus países membros. Segundo o 

que rege o artigo XXVI da Declaração, é postulado que “todo ser humano tem direito 

à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais, afirma-se também que a educação deve assegurar o pleno 

desenvolvimento da personalidade, fortalecendo o respeito aos direitos humanos” 

(NOMA; BOIAGO, 2008). 
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No Brasil, o primeiro grande passo foi a inserção da educação prisional na Lei 

de Execuções Penais (LEP) n° 7.210, de 11 de julho de 1984 que, além de prever 

como devem ocorrer os processos punitivos e disciplinares, estabelece também que 

a educação deve ser concebida de forma obrigatória nos sistemas penitenciários, 

como expresso nos artigos de 17 a 21 do Capítulo II da referida lei (BRASIL, 1984).  

Posteriormente, com a nova Constituição Federal de 1988, é garantido o direito 

ao acesso à educação, incluindo os que estão em um contexto de privação de 

liberdade. O texto ainda designa ao Estado a responsabilidade de fornecer, de 

maneira gratuita, o Ensino Fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram 

acesso na idade adequada, o que inclui também os detentos (BRASIL, 1988). 

A LDB, Lei Federal n° 9.394, de 20 de outubro de 1996, definiu a modernização 

da educação e o acesso nos diferentes níveis. Mesmo a lei não possuindo um item 

específico sobre a normatização da oferta de educação nas unidades prisionais, a 

educação prisional foi inserida na modalidade da EJA, sendo defendida por diversos 

juristas e especialistas (NOMA; BOIAGO, 2008). 

O Plano Nacional de Educação (PNE) teve início em 2001, por meio da Lei nº 

10172, de 09 de janeiro de 2001, na qual foram definidos os novos objetivos e as 

novas metas para EJA. É inserido o contexto da educação prisional e para os menores 

infratores de modo que estes recebam educação de qualidade, o Ensino 

Fundamental, Médio e Profissionalizante. Também foi estabelecido o material didático 

utilizado, além de programas de educação à distância sendo o Ministério da Educação 

o precursor dessas medidas (BRASIL, 2001). 

Posteriormente, em 2005, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da 

Justiça (MJ) se uniram para articular uma estratégia comum de financiamento para os 

projetos educacionais que visavam o público recluso, com finalidade de evitar 

desperdício de finanças e estimular o desenvolvimento de iniciativas específicas para 

este público. Ainda em 2005, o MJ e o MEC, com apoio da UNESCO, realizaram o 

projeto “Educando para a liberdade” que teve como financiador o governo japonês 

(SANTIAGO; BRITO, 2006). 

A inclusão da remissão de pena como estímulo ao estudo pelos encarcerados 

ocorreu em 2006. O Superior Tribunal de Justiça deu parecer favorável após o 
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reconhecimento da remissão de um indivíduo em uma prisão no litoral de São Paulo; 

esta decisão foi expressa na Súmula 341 do STJ (CARREIRA, 2009). 

Em 2011, ocorre a publicação do Decreto nº 7.626/2011 que institui o Plano 

Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional. Esse plano deve contemplar 

a Educação Básica na modalidade EJA, a Educação Profissional e Tecnológica, além 

da Educação Superior. O documento possui as diretrizes definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP). A aprovação deste decreto facilitou e incentivou a elaboração 

de vários programas educacionais de jovens e adultos nos sistemas prisionais 

brasileiros (BRASIL, 2010). Foram definidas as principais finalidades das diretrizes 

pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, tais como:  

I - promoção da reintegração social da pessoa em privação de 
liberdade por meio da educação; II - integração dos órgãos 
responsáveis pelo ensino público com os órgãos responsáveis pela 
execução penal; e III - fomento à formulação de políticas de 
atendimento educacional à criança que esteja em estabelecimento 
penal, em razão da privação de liberdade de sua mãe (BRASIL, 
2011). 
 

Claramente pode-se observar como é caracterizado o ensino educacional 

estabelecido por lei em presídios. Essa nova realidade legislativa permite discutir a 

competência de cada órgão público, tendo que haver uma relação com a 

administração penitenciária e o órgão público responsável pela organização e 

aplicabilidade da educação no sistema penitenciário.  

De acordo com o Artigo 3º, inciso lll, a EJA, em ambiente penitenciário, tem que 

envolver vários ramos de atividades, como ações culturais, programa de leitura, 

esporte e entre outros, pois essas atividades são engrandecedoras e auxiliam o 

processo de retorno à sociedade comum (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, pode-se observar e analisar que o ensino penitenciário requer 

muito mais que uma atividade em sala de aula especial, requer também programas 

que possam proporcionar ao indivíduo um suporte para que sua reintegração à 

sociedade tenha um aspecto positivo e bem significativo. O Artigo 3º deixa bem claro 

os diversos aspectos em que o sistema tem que investir para que o indivíduo tenha 

esse suporte social, primordiais à valorização da pessoa humana.  
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Junto a isso, o indivíduo que errou nas leis que regem a vivência em sociedade 

pode ter uma “segunda chance” em estabelecer seus princípios culturais e 

educacionais. Trata-se de um processo complexo que depende muito de sua intenção 

individual. Mais uma vez, o suporte educacional necessita de uma diretriz social, pois, 

além do indivíduo pagar de forma carcerária sua infração legal, também tem que ter 

ferramentas para conseguir interagir mais uma vez com a sociedade (BRASIL, 2009). 

A reeducação pode possibilitar ao “excluído” conhecimento e também uma 

redução de sua pena, ou seja, de acordo com a Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, 

que altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), o excluído 

consegue diminuir sua pena frequentando as aulas tanto no nível fundamental e 

médio, quanto também no Ensino Profissionalizante e Superior. O Artigo 1º afirma 

que, se o “excluído” frequentar 12 horas de ensino escolar, conseguirá diminuir sua 

pena em 1 dia.  

Nessa conjuntura do projeto instituído por lei, pode-se observar que houve um 

crescimento bem significativo para o desenvolvimento social desses “excluídos”, pois 

poderão agregar a importância de estudar à relevância de fazer parte de programas 

para que a pena seja mitigada.  

Esse ponto questionado pode proporcionar, principalmente para os órgãos 

públicos, a possibilidade de rever os principais aspectos positivos e negativos do 

sistema de ensino penitenciário.  

 

2.2 A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA LIBERTADORA 

O Brasil é um país cuja população carcerária cresceu muito nos últimos anos. 

O número de pessoas privadas de liberdade, no país, ultrapassou a marca dos 726 

mil, configurando a quarta maior população carcerária do mundo (BRASIL, 2016). 

Atualmente, existem cerca de 352,6 presos para cada 100.000 habitantes no país, 

entretanto, esse número não corresponde à quantidade de vagas prisionais 

disponibilizada pelo estado. O número de presos é consideravelmente superior às 

quase 368.049 mil vagas do sistema penitenciário, totalizando um déficit de 358.663 

vagas e uma taxa de ocupação média dos estabelecimentos de 161% (BRASIL, 

2016). 
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A deficiência de vagas chega a cerca de 358 mil, configurando um cenário de 

difícil mudança em um curto espaço de tempo. Políticas públicas precisam ser 

voltadas para o surgimento de vagas, porém a criação de novas não é única e 

exclusivamente a causa da superlotação e diversos fatores contribuem para que a 

realidade carcerária do país esteja tão distante de um padrão ideal. 

Nem toda a pena que um indivíduo condenado recebe é de reclusão total. 

Cerca de 45% das pessoas privadas de liberdade são presos sem condenação e, em 

sua grande maioria, de pessoas em regime fechado. Apenas 2% das pessoas 

privadas de liberdade estão em regime aberto e 8% em semiaberto. A reclusão total 

é a pena que mais ocorre. Considera-se esse indivíduo inapto para o convívio social, 

necessitando de algumas intervenções para que volte a integrar o quadro social 

(BRASIL, 2016). 

Os indivíduos que possuam a privação total de liberdade podem, durante o 

período de reclusão, ter sua progressão de pena alcançada a partir de uma série de 

requisitos para que assim possa, ao término da pena, encontrar-se em regime 

semiaberto. Isso pode ocupar parte do dia em um trabalho, aproximando para a 

realidade de liberdade. Predominantemente, a oferta de vagas nos estabelecimentos 

penais é para a população carcerária masculina, enquanto ao público feminino é 

destinada pouco mais de 7%. Existem também unidades mistas, com cerca de 17% 

de disponibilidades de vagas (BRASIL, 2016). 

A população carcerária é, em sua maioria, do gênero masculino, sendo essa 

distribuição de vagas um reflexo do contexto carcerário. 

Em relação à idade dos indivíduos privados de liberdade, a maior parcela 

possui idade de grande produtividade, sendo os jovens com idade até os 29 anos a 

faixa etária predominante nas unidades prisionais com cerca de 55%. Quando 

comparamos esta faixa etária encontrada nas unidades prisionais com a faixa etária 

equivalente da população brasileira, esta corresponde a cerca de 18,5% da população 

total do país (BRASIL, 2016). Este é o período da vida do homem em que são 

desenvolvidas mais atividades, sendo que um indivíduo encarcerado é uma perda em 

nossa sociedade, pois poderia contribuir para o desenvolvimento do local onde estaria 

inserido. 
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Grandes são os questionamentos sobre o contato que estes indivíduos tiveram 

com a educação no período adequado da vida. Aproximadamente oito em cada dez 

pessoas presas estudaram, no máximo, até o Ensino Fundamental, enquanto a média 

nacional de pessoas sem privação de liberdade, que não frequentaram o Ensino 

Fundamental ou o têm incompleto é de 50% (BRASIL, 2016). Não é possível afirmar 

que o indivíduo que optou pela prática criminosa o fez por não ter tido a oportunidade 

de estudar, pois são muitos fatores no entorno da realidade de cada um. 

O cumprimento da pena, muitas vezes, resulta em uma difícil adequação no 

retorno social, pois, no mundo dinâmico e globalizado em que vivemos, as alterações 

são muito aceleradas. Esse pode ser um fator determinante na não adequação deste 

indivíduo regresso, o que pode potencialmente causar uma reincidência criminosa e 

desqualificar todo o processo de reinserção. 

Para uma vivência adequada em uma sociedade dinâmica e globalizada, é 

necessária uma formação básica, pois o mundo atual é muito complexo e informativo. 

Por isso, além da formação profissional, é de suma importância que o regresso possua 

uma formação escolar, desenvolvendo, assim, novas possibilidades que, em uma 

realidade otimista, fará com que trilhe um caminho diferente do que havia escolhido 

no passado. 

A realidade da educação prisional é muito diferente quando comparada a 

qualquer outro cenário educacional. O ambiente é diferenciado e existe uma série de 

normas e protocolos que precisam ser cumpridos, com o intuito de desenvolver as 

atividades estudantis de maneira mais segura. 

A formação de professores destaca-se como um tema crucial e, sem dúvida, 

uma das mais importantes dentre as políticas públicas para a educação, pois os 

desafios colocados à escola exigem do trabalho educativo outro patamar profissional, 

muito superior ao existente hoje (BRASIL, 1999). 

Sendo assim, é muito importante que o professor, além de uma boa formação 

acadêmica, se enquadre nas diferentes peculiaridades que encontrará no 

desenvolvimento de sua profissão. A formação do professor, muitas vezes, é 

superficial e o fato de a educação prisional se dar na forma de EJA deve ser levada 

em consideração. O público por si só já é diferenciado por se tratar de adultos, sendo 
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que o fato de as aulas serem ministradas dentro de uma unidade prisional torna a 

realidade ainda mais diferenciada. 

O adulto que retorna à escola, mesmo no contexto prisional, não quer passar 

pelo mesmo processo novamente, como a criança, os filhos e netos deles estão 

passando. Ele espera uma outra relação com os conteúdos, com efeitos mais 

imediatos com aquilo que o professor diz em sala de aula. As metodologias devem 

ser diferentes. Os conteúdos devem ser diferenciados e aí reside o grande desafio do 

educador de adultos: construir uma metodologia nova e conteúdos significativos para 

aquele que está se educando (GADOTTI, 1993). 

Os componentes curriculares são propostos com o intuito de formar o cidadão, 

os conteúdos, no contexto prisional, necessariamente precisam atrair os alunos de 

forma problematizadora e contextualizada, tornando estas informações significativas 

para quem as recebe. As disciplinas são apresentadas em forma de área de 

conhecimento, pois as movimentações de professores nas unidades prisionais seriam 

muito intensas se cada disciplina fosse ministrada por um docente diferente, o que 

poderia conflitar com o sistema de segurança. O público estudantil é composto por 

adultos que estão normalmente há anos longe do convívio escolar, e estão inseridos 

na dura realidade do dia a dia do cárcere. 

A integração professor-aluno é um aspecto fundamental na organização da 

“situação pedagógica” para se conseguir a transmissão e assimilação dos 

conhecimentos, dos hábitos e das habilidades (LIBÂNEO, 1992). Somente quando o 

aluno preso percebe o comprometimento sincero do educador, é que se inicia o 

processo de autoconfiança. Revitalizando seus próprios valores, a relação professor-

aluno é muito importante também na formação do conhecimento, sendo que, no 

contexto prisional, é mais evidente a admiração e respeito por parte dos alunos. Como 

os professores ministram aulas por áreas de conhecimento, os alunos passam mais 

tempo com cada professor, tendo um contato maior que teriam no ensino fora das 

unidades prisionais.  

Além disso, na prisão, os indivíduos encontram-se desenvolvendo as mais 

diversas atividades de forma coletiva, o que facilita quando as atividades se dão em 

grupos. O professor não tem condições de manter o ensino só centrado nele, pois, 

muitas vezes, o aluno entra em um conteúdo por via diferente da qual o professor 
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imaginou. Pela participação dos alunos, cria-se uma rede de mobilização que não fica 

polarizada no professor (VASCONCELLOS, 2000). 

Quando se trata de adultos, além do conteúdo, é importante levar em 

consideração o histórico de vida do indivíduo, visto que há uma grande vivência de 

diversas experiências (RIBEIRO, 2002). Cabe então ao professor conduzir a 

aprendizagem, em um processo de formação complexa, que contemple a reflexão dos 

conteúdos e de forma problematizadora, para que esse contexto torne o ensino 

libertador. 

Após reconhecer os diversos conhecimentos práticos que o aluno traz com ele, 

é possível identificar e elaborar estratégias que beneficiem o ensino. Ser responsável 

por seu aprendizado pode incentivar o aluno a adquirir atributos que serão úteis 

futuramente (FREIRE, 2002). 

Se os objetivos educacionais forem alcançados e os conhecimentos forem 

assimilados de forma significativa, todo o investimento no processo de reinserção 

social terá sido válido, pois esses indivíduos terão uma nova perspectiva e um novo 

horizonte que somente a educação pode fornecer. 

A finalidade primordial da pena no Brasil e a reinserção social, embora 

tenhamos diversas iniciativas, não são atingidas em sua plenitude. São irrisórios os 

casos de sucesso quando comparados com o todo. As situações cotidianas do 

indivíduo são de difícil mudança, além de diversas influências que os levam a reincidir 

no crime e retornar consecutivamente para o cárcere (SILVA, 2001).  

A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de 

um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da 

renda individual ou das chances de se obter um emprego. No caso da educação 

prisional, além dos benefícios anteriores mencionados, fornece uma nova 

possibilidade de deixar a antiga vida de marginalidade em busca de um recomeço no 

meio social. A educação prisional é uma importante ferramenta de inclusão porque faz 

parte do processo de ressocialização de pessoas reclusas em razão do crime que 

cometeram, porém, o número de detentos que procuram é muito pequeno em relação 

a quantidade de prisioneiros que cumpriam suas penas (PORTUGUÊS, 2001).  
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Esta modalidade educacional passou por uma série de alterações ao longo do 

tempo, visando atender o aluno de maneira eficiente e qualificada. O panorama atual 

é muito diferente dos anteriores. 

O ensino é considerado como um dos meios de promover a integração social e 

a aquisição de conhecimentos que permitam aos reclusos assegurar um futuro melhor 

quando recuperar a liberdade. Essa posição talvez seja compartilhada pelos 

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

do castigo, da segregação e da dissuasão e que, portanto, aceitem o aspecto 

reformador do encarceramento, em especial as atividades de educação profissional e 

as informações sobre oportunidades de emprego (FOUCAULT, 2001). 

Levando-se em consideração que o cárcere tem como objetivo central a 

reinserção social do apenado, deverá estar estruturado de forma que possibilite, a 

qualquer custo, garantir os direitos fundamentais do interno (integridade física, 

psicológica e moral), viabilizando sua permanência de forma digna e capacitando-o 

para o convívio social e para seu desenvolvimento pessoal e social (GOHN, 2006). 

Todos que atuam nessas unidades (pessoal dirigente, técnico e operacional) 

são educadores (socioeducadores) e devem, independente de sua função, estar 

orientados nessa condição. Todos os recursos e esforços devem convergir, com 

objetividade e celeridade, para o trabalho educativo. Ou seja, todas as unidades 

devem possuir um Projeto Político-Institucional que oriente as ações, defina os 

recursos e viabilize uma atuação consciente e consistente com o plano individual de 

trabalho do interno. O planejamento nesse processo é fundamental e muitas são as 

variantes e tentar prever os pontos fortes das atividades e reconhecer as ineficientes 

são de fundamental importância (LEME, 2002). 

O aprisionado sofre uma mudança de sua própria identidade, e lhe é forjada 

uma nova. Isso implica na desadaptação dos padrões convencionais e adaptação aos 

novos impostos pela instituição. Não existe um código e, sim, a cautela que é 

imprescindível ao convívio. Em suas ações cotidianas, ele sabe a quem deve 

obedecer; vê, ouve e tem conhecimento do que acontece, mas tem consciência de 

que, às vezes, é melhor não expressar verbalmente seu pensar (SALLA, 1999). 
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Desta forma, percebe-se que o papel da educação prisional é de reeducar os 

criminosos e auxiliá-los a ter uma visão mais ampla de mundo, a buscar outras formas 

de inserção na sociedade, pois observamos que os detentos que têm acesso à escola 

estão mais acessíveis ao mercado de trabalho. É através do ensino que os 

encarcerados têm a oportunidade de se humanizar e se transformar. A Educação é 

transformadora quando se quer transformar. O ensino-aprendizagem se faz com o 

professor porque ele é o mediador. 

  

2.3 EDUCAÇÃO PRISIONAL EM SÃO PAULO 

O contexto histórico da educação prisional no estado de São Paulo remete ao 

começo dos anos 70, em que os presídios eram vinculados a uma escola pública 

estadual, similar com o que o ocorre nos dias de hoje. A diferença reside no fato de 

que a educação para os presos era uma extensão das atividades educacionais da 

escola vinculadora. Do mesmo modo, os docentes da escola atuavam na prisão sem 

que as peculiaridades do ambiente fossem levadas em consideração pelos dirigentes 

educacionais, e não havia uma remuneração diferenciada também. Não existia uma 

coordenação pedagógica própria, tampouco um corpo docente exclusivo para aquela 

unidade, o que tornava a qualidade do trabalho educativo, nessas circunstâncias, 

seriamente prejudicado (PORTUGUÊS, 2001). 

A Secretaria de Educação estadual encerrou as atividades em presídios em 

1979, no governo de Egídio Martins. Depois deste período, algumas tentativas foram 

realizadas para conduzir a educação prisional. Foi proposta a utilização de agentes 

penitenciários como docentes, mas logo a ideia foi descartada, pois tanto os turnos 

de trabalho como a rotina educacional conflitavam com a vinculação funcional do 

servidor. Tentou-se também a utilização dos próprios reclusos no papel de docente, 

selecionados de acordo com a instrução obtida anteriormente. Estes teriam as suas 

atividades e regulamentações atribuídas pela então Fundação de Amparo ao 

Trabalhador Preso (FUNAP) que, criada em 1976, realizava os trâmites de escolha 

dos docentes, remuneração e remissão de pena (MELLO, 2008).  

Esse sistema era desorganizado e sem uma proposta bem definida. Ainda 

assim, perdurou por muitos anos e a adesão ao processo educacional era pouco 
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abrangente devido ao fato do corpo docente ser limitado em quantidade e não possuir 

um espaço físico destinado à educação nos presídios. 

São Paulo contém a maior parcela de encarcerados do Brasil, com cerca de 

33% do total nacional. Logo, possui o maior número de presídios, cerca de 169 

unidades (BRASIL, 2016). Por esse motivo, São Paulo foi o último estado a se adequar 

à Resolução CNE/CEB n.º 2/201 que, somente em 2013, com a Resolução Conjunta 

SE/SAP 1, de 16 de janeiro de 2013, viabilizou o acesso à educação nos 

estabelecimentos prisionais do estado, assim atendendo aos critérios da lei federal 

supracitada (SÃO PAULO, 2013). 

O número de reclusos nas penitenciárias paulistas revela um crítico cenário em 

que há quase 500 presos para cada 100 mil habitantes. A população geral do Estado 

de São Paulo equivale a 20% da nacional, enquanto a população carcerária de São 

Paulo equivale a 33% da prisional do país. Quando comparamos as proporções, 

observamos que o desafio no processo de reinserção social é de grande relevância 

no contexto prisional nacional, visto que uma concentração massiva dos detentos 

brasileiros se encontra em solo paulista (BRASIL, 2016).  

O decreto citado estabelece as normas e aponta a responsabilidade do governo 

do estado em desenvolver e aplicar os programas de educação aos privados de 

liberdade. É de responsabilidade dos órgãos políticos gerar decisões coletivas que 

devem favorecer toda a sociedade. O processo de transformação social que estes 

indivíduos realizam deve ser contínuo e assegurado pelos órgãos competentes, pois, 

mesmo que não alcance os objetivos de forma plena inicialmente, a somatória de 

ações consolida as políticas direcionadas à educação prisional (BOBBIO, 1987). 

O fato de a região sudeste ter o maior desenvolvimento social e econômico do 

país pode ter influência na formação da realidade prisional no Estado de São Paulo, 

ou seja, a história do crescimento demográfico do Estado é formada pela chegada de 

pessoas de todas as regiões brasileiras que vieram à procura de desenvolvimento 

social e, principalmente, pelo crescimento econômico. Infelizmente, alguns desses 

indivíduos não conseguem a tão sonhada oportunidade de trabalho, o que, aliados a 

outros fatores, os impulsionam a cometer crimes e, consequentemente, são 

destinados à reclusão no sistema carcerário. Essas reflexões tornam ainda mais 
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relevante o investimento nos programas de ensino para os privados de liberdade no 

Estado de São Paulo.  

A desigualdade social é um problema crônico de difícil resolução, pois ainda 

existe uma grande ausência das engrenagens políticas e sociais, o que gera um 

crescente na violência e, como reflexo deste processo, a população carcerária sofre 

um aumento gradativo. 

A Resolução Conjunta SE/SAP 1, de 16 de janeiro de 2013 diz que é dever do 

Estado garantir o direito público subjetivo à EJA a reclusos em estabelecimentos 

penais do Estado de São Paulo, assim como delibera a respeito da criação do 

Programa de Educação nas Prisões (PEP) pelo Decreto 57.238, de 17 de agosto de 

2011 que foi implementado pela Secretaria da Educação, em parceria com a 

Secretaria da Administração Penitenciária. 

O PEP, no contexto atual, é o programa que oferta educação nas unidades 

prisionais estaduais de São Paulo e é vinculado a uma escola estadual onde a vida 

funcional dos educadores é administrada. A fim de assegurar a qualidade da 

educação ofertada, todo docente do PEP deve, obrigatoriamente, ser portador do 

diploma de licenciatura plena nas disciplinas abrangidas por cada uma das áreas do 

conhecimento (SÃO PAULO, 2013). 

Em relação ao perfil das turmas, em média, possuem cerca de vinte alunos, de 

idades que variam de 18 a 65 anos, possuem graus de instrução diferentes, o que faz 

com que, na maioria das vezes, sejam turmas multisseriadas. Normalmente, a gestão 

tenta organizar as classes pela série do indivíduo, porém nem sempre é possível fazê-

lo, pois a rotatividade de alunos é intensa, o que justifica as frequências destas turmas 

serem flexíveis. 

Dentre vários motivos, inclusive o de segurança, a matriz curricular para a 

educação prisional foi disposta por áreas de conhecimento, sendo que, no Ensino 

Fundamental, as áreas são: área de Linguagens: Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte com todas as expressões artísticas e, 

obrigatoriamente, Música e Educação Física; área de Matemática: Matemática; área 

de Ciências da Natureza: Ciências, Físicas e Biológicas e área de Ciências Humanas: 

História, Geografia e, opcionalmente para o aluno, Ensino Religioso. No Ensino Médio, 
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a disposição dos componentes curriculares foi organizada da seguinte forma: área de 

Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou 

Espanhol), Arte em suas diferentes linguagens (Artes Cênicas, Artes Plásticas e, 

obrigatoriamente, Música) e Educação Física (se existir o espaço destinado a esta 

disciplina); área de Matemática: Matemática; área de Ciências da Natureza: Física, 

Química e Biologia; área de Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia (SÃO PAULO, 2013). 

O semestre letivo possui 100 (cem) dias de efetivo trabalho escolar, totalizando 

400 (quatrocentas) horas, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) aulas, de 

cinquenta minutos cada, distribuídas de 2ª a 6ª feira. As cargas horárias de estudos 

do Ensino Fundamental, nas classes dos anos finais, são desenvolvidas em 4 (quatro) 

semestres/termos e as do Ensino Médio, em 3 (três) semestres/termos. 

Para as classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na hipótese de se 

desenvolver apenas o mínimo de carga horária, o número de semestres/termos, 

necessário à finalização do processo de alfabetização, ficará na dependência dos 

resultados alcançados pelos alunos ao longo do(s) semestre(s) cursado(s). 

Quando posto em liberdade, o aluno que concluir o curso do Ensino 

Fundamental ou do Ensino Médio ou apresentar rendimento satisfatório no termo 

frequentado fará jus ao histórico escolar, que será fornecido pela escola vinculadora, 

atestando os estudos já realizados para possível prosseguimento do curso em 

qualquer unidade escolar. 
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3 O ENSINO DE BIOLOGIA  

A área das Ciências Naturais que estuda as diferentes manifestações da vida 

e sua diversidade é a Biologia. Faz parte de suas competências um enorme conjunto 

de processos de diferentes escalas e níveis de organização, desde moléculas 

orgânicas até a biosfera terrestre, da célula ao organismo como um todo, além de 

suas relações com indivíduos de mesma espécie ou de outras, numa interação com o 

meio biótico ou abiótico (BRASIL, 1997). 

 Como as diferentes formas de vida estão sempre sujeitas a transformações 

por processos evolutivos, que ocorrem gradativamente, a Biologia tem esse caráter 

de mudança e compreender como estes organismos em todas as suas interações se 

relacionam, é fundamental para o indivíduo que estuda os conceitos biológicos. Dessa 

forma, a disciplina Biologia procura contribuir, além do conhecimento de origem e 

desenvolvimento dos organismos, para o desenvolvimento de um pensamento crítico 

a respeito da vida e, consequentemente, para uma integração cada vez maior entre 

os elementos da biosfera (PAULINO, 2000). 

O ensino de Biologia tem um importante papel no desenvolvimento das noções 

de ambiente, pois leva o aluno a obter o conhecimento do meio onde está inserido e 

o seu papel nessa dinâmica e revela muitas situações cotidianas e de interesse de 

sua realidade. Por outro lado, o ensino de Biologia, em muitas oportunidades, é 

pragmático e não aborda questões mais atuais e relevantes, o que não favorece as 

discussões sobre temas importantes. É necessário fomentar assuntos que nos 

permitam entender o universo do ponto de vista das ciências que buscam sua 

validação no próprio objeto de estudo (KRASILCHIK, 2004).  

Segundo a Seção IV da LDB, uma das finalidades do Ensino Médio é  

a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina, e seu currículo destacará a educação tecnológica 
básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes 
(BRASIL, 1996, p.14). 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o aluno que está 

cursando o Ensino Médio teria que ter plenas condições de assimilar e compreender 

as informações referentes à Biologia e desenvolver um pensamento consciente 



33 
 

referente às suas competências. Cabe ao professor tornar os conceitos desta ciência 

compreensíveis (FRANZIN, 2001). 

 

3.1 IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE BIOLOGIA 

Os sistemas educacionais visam transformar o indivíduo em um cidadão flexível 

e autônomo, com virtudes que os façam viver bem em sociedade (POZO, 2003). 

Vivemos em uma época de abundância de informações. O desenvolvimento científico 

e a propagação da informação tornam praticamente impossível que uma pessoa se 

aproprie efetivamente de toda informação disponível, principalmente quando estas 

informações possuem um viés biológico (PEDRANCINI et al. 2007). 

Este volume de informação não afeta somente os discentes. Este processo 

dificulta até mesmo a rotina de trabalho dos docentes, pois possui um impacto direto 

na compreensão de novos conceitos e posterior acompanhamento e avaliação da 

aprendizagem de conteúdos relacionados às novidades científicas e biotecnológicas 

(AMORIN, 1997). 

Dentre as finalidades do ensino de Biologia, compreende-se que a 

aprendizagem das informações desta área do conhecimento deve subsidiar o 

julgamento de questões de ampla discussão e polêmicas, com temas relacionados, 

por exemplo, ao uso adequado da biotecnologia e a degradação dos ambientes 

naturais cuja avaliação deve levar em conta inúmeras informações como o processo 

em si e a dinâmica dos componentes envolvidos (KRASILCHIK, 2004). 

Muitas são as competências a serem desenvolvidas no ensino de Biologia. Os 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) destacam algumas como prioritárias por 

conta da relevância social e econômica.  

Dentre estas competências e habilidades, pode-se destacar o desenvolvimento 

da genética e das biotecnologias que envolvam a manipulação do DNA, assim como 

a clonagem e a utilização de organismos geneticamente modificados, presentes no 

cotidiano de quase todos os alunos. A Bioquímica também traz luz a diversas 

interações no estado molecular, fundamental na compreensão do macro. Neste tipo 

de aprendizagem, o aluno necessita possuir a base dos conhecimentos da disciplina 

de Química para sua melhor compreensão. É destaque também o entendimento da 
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dinâmica do ambiente, abordado na área da Ecologia, apresentando grande 

relevância nos dias de hoje devido ao aumento populacional. O desenvolvimento dos 

diferentes segmentos econômicos é também fundamental para compreender as 

relações dos seres vivos nos diferentes ambientes e entre si, para, assim, o aluno 

desenvolver uma melhor leitura de mundo (BRASIL, 1997).  

Além de temas específicos, existem aqueles propostos dentro dos PCN que 

são considerados transversais e devem ser abordados em qualquer disciplina ou ano 

do Ensino Básico. Os conceitos referentes à Biologia estão diretamente relacionados 

a três dos cinco temas transversais dos PCN para o Ensino Fundamental. Os temas 

Saúde, Orientação sexual e Meio ambiente são componentes apresentados com certo 

direcionamento no Ensino Fundamental na disciplina Ciências Naturais e, 

posteriormente, aprofundados em Biologia no Ensino Médio (BRASIL, 1997). 

O ensino de Biologia foi, ao longo dos anos, organizado de modo a privilegiar 

a aprendizagem de conceitos e linguagens ligados diretamente a esta área de 

conhecimento. Desta forma, apresenta um conjunto de vocábulos específicos e de 

pouca familiaridade aos que não se relacionam a esta área, o que pode ser um 

dificultador no processo de interpretação e na aplicabilidade dos conceitos na 

realidade do aluno, dificultando, assim, o processo de aprendizagem (BORGES ; 

LIMA, 2007). 

Os sistemas educacionais nem sempre acompanham o desenvolvimento 

científico, pois demanda tempo para que as diversas informações sejam atualizadas 

e inseridas no material didático, ou, até mesmo, para que o professor tenha domínio 

destas novas informações. Na disciplina Biologia, esta realidade não é diferente, pois 

os avanços tecnológicos e a facilidade de obtenção de informações fazem com o 

conhecimento se desenvolva rapidamente, sendo este mais um desafio para o 

professor que leciona esta disciplina. 

Um aspecto importante no ensino de Biologia é a própria formação do 

professor, pois existe uma série de limitações que podem tornar este processo pouco 

efetivo em relação a sua prática. Dentre estas limitações, destaca-se a separação 

entre a prática a teoria devido à construção de um currículo basicamente conceitual, 

propiciando a fragmentação do conhecimento e sua baixa aplicabilidade e correlação 

do cotidiano, o que torna a aprendizagem limitada para aquele que futuramente irá 
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exercer esta função de docente. Outro fator é a realização de um ensino unidirecional, 

com conceitos descontextualizados e restritos a áreas muito específicas, dificultando 

a associação de informações, o que inviabiliza a compreensão dos conceitos 

biológicos como um todo (SILVA; SCHENETZLER, 2001). Estes são alguns aspectos 

que devem ser revertidos no processo de formação para que a prática docente, 

juntamente com boas condições físicas e materiais, sejam plenamente desenvolvidas. 

 

3.2 BIOLOGIA NOS DIFERENTES NÍVEIS EDUCACIONAIS 

O contexto atual de educação em Ciências remete aos idos da década de 60, 

em que, a partir de uma forte influência norte-americana, o Brasil formatou o seu 

currículo de acordo com a pedagogia tecnicista que prioriza os princípios científicos 

para solucionar os problemas educacionais. Desta forma, enfatiza os conhecimentos 

derivados da Ciência em comparação com os demais que apresentam linhas mais 

subjetivas (VEIGA, 1978). 

Na década de 70, o governo federal apoiou o Ensino das Ciências por meio do 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN). Neste período, houve uma 

ampla utilização de “kits” no contexto da aprendizagem científica. Esta premissa 

contava com a intensa participação do aluno que realizava as experimentações, 

fundamental para o processo e uma meta a ser alcançada para o ensino de Ciências 

(GOUVEIA, 1992).  

A estrutura curricular neste período fora organizada pela Lei nº 7.044/82 que 

orientava a organização das séries iniciais em Ciências e deveria possuir um caráter 

pautado na resolução de atividades. Após esta fase, já no final do 1º grau, esta 

disciplina era denominada Ciências Físicas e Biológicas. No 2º grau, a disciplina se 

ramificava em três áreas: Biologia, Física e Química. 

Na década de 80, devido ao cenário político e social, houve uma reformulação 

do sistema educacional. As propostas educacionais passaram a ser fundamentadas 

nas teorias cognitivas explicitando a necessidade de que o aluno não se comportasse 

de forma passiva no processo de aprendizagem, sendo este um agente ativo do 

processo. Surge, também, no período, uma didática baseada na resolução de 

problemas (NASCIMENTO; FERNANDES ; MENDONÇA, 2010). 
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 Surgem, neste período, alguns segmentos com o intuito de melhorar o ensino 

de Ciências, dentre eles um novo Projeto para Melhoria do Ensino de Ciências e 

Matemática, juntamente com o Subprograma Educação para Ciência (SPEC) cujos 

principais objetivos eram melhorar o ensino de Ciências e Matemática, estimular a 

pesquisa, além da implementação de novas tecnologias (KRASILCHIK, 1987). 

Em dezembro de 1996 foi aprovada a LDB, Lei nº 9.394, na qual a educação é 

dividida em Educação Básica e Ensino Superior. A Educação Básica passa a ser 

composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) e 

Ensino Médio.  

Em 1998, foram lançadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e também para o Ensino Médio. A disciplina Biologia ficou sendo 

ofertada no currículo escolar do Ensino Básico, configurando uma das disciplinas 

fundamentais para formação do aluno pertencente ao Ensino Médio (BORGES, 2001).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) ofertam, de maneira mais 

específica, a disciplina Biologia nos três anos do Ensino Médio. Contudo, os conceitos 

referentes a esta área do conhecimento estão inseridos na disciplina Ciências, sendo 

ofertada nas diferentes séries do Ensino Fundamental (BRASIL, 1997). 

Como forma organizacional, no Ensino Fundamental, a disciplina Ciências da 

Natureza foi subdividida em quatro eixos temáticos, com o intuito de contemplar, nas 

diferentes séries, os conceitos fundamentais para que o aluno, apropriado de uma 

base, os retome e aprofunde no Ensino Médio. Os subtemas são: a Vida e Ambiente, 

Ciência e Tecnologia, Ser Humano e Saúde, assim como Terra e Universo (SÃO 

PAULO, 2012). 

No currículo do Estado de São Paulo, os conceitos referentes à Biologia, no 

Ensino Fundamental, dividem frente com outras áreas do conhecimento na disciplina 

Ciências Naturais. De maneira geral e superficial, são apresentados os conceitos 

referentes à vida e ambiente, à origem e manutenção da vida, aos sistemas biológicos 

funcionais, à diversidade biológica e ao desenvolvimento da pesquisa nas diferentes 

áreas da Biologia. É discutida também a relação do homem com o ambiente onde 

vive. 
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Existe, em alguns momentos, a abordagem mais específica da Biologia em que 

conceitos são apresentados sistematicamente, como, por exemplo, no 7º ano do 

Ensino fundamental dos anos finais, são definidos conceitos referentes à 

caracterização da vida, às teorias sobre o início e o desenvolvimento da vida na Terra, 

à reprodução biológica, às histórias da formulação de teorias referentes aos processos 

evolutivos e à demonstração dos diferentes grupos biológicos por meio da 

classificação biológica. No 8º ano do Ensino Fundamental dos anos finais é 

apresentado o estudo e caracterização da fisiologia do corpo humano, observando os 

diferentes sistemas e caracterizando os órgãos que os compõem e a relação entre 

eles em um complexo funcional, assim como conceitos referentes à reprodução dos 

humanos e doenças que os acometem (SÃO PAULO, 2012). 

Tanto a organização quanto o currículo, em um primeiro momento, contemplam 

o ensino considerado como regular. Porém, existem diferenças na prática do ensino 

de Biologia quando esta ocorre com o público da EJA, pois, além das características 

normalmente encontradas nesta modalidade de ensino, como alunos já na fase adulta 

e com variáveis situacionais como cansaço e rotina de trabalho, o tempo de aula é 

reduzido e a série se restringe a um semestre, o que dificulta a aprendizagem de 

conceitos mais complexos (GEGLIO et al., 2011).  

Especificamente no ensino de Biologia na EJA, em um contexto prisional, os 

alunos se interessam muito pelos conceitos relacionados a esta disciplina, 

principalmente nos tópicos relacionados à saúde e fisiologia humana, já que 

encontram uma aplicação prática, sendo mais significativa. 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 

Dentre as diversas possibilidades de se desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem, as metodologias ativas se caracterizam como uma forma crítica de se 

conduzir os processos interativos de conhecimento, favorecendo, como prioritária, a 
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autonomia do educando, desenvolvendo a capacidade de análise, estudos, pesquisas 

e decisões individuais ou coletivas, objetivando encontrar a resolução de problemas e 

desenvolver-se no processo (BASTOS, 2006). Essa proposta de aprendizagem ativa 

destoa das mais utilizadas nas instituições de ensino atualmente. Na maioria dos 

casos, a aprendizagem se dá de forma passiva ou tradicional de ensino, de modo que 

o aluno acompanha a matéria que é proferida pelo professor em aulas expositivas, 

sendo o professor o protagonista do processo de aprendizagem (SANTOS, 2011).  

Freire (1968) conceitua este método tradicional como educação bancária, em 

que o professor é o narrador e os alunos são os ouvintes, e cabe ao professor narrar 

o conteúdo e ao aluno fixar estas informações, mesmo que estas informações, em 

algumas circunstâncias, não façam sentindo a ele.  

Outra desvantagem deste modelo tradicional é que os alunos assimilam o que 

é repassado pelo professor, de forma direta e replicada, impedindo, assim, o 

desenvolvimento de um pensamento crítico (MEZZARI, 2011). 

Na metodologia ativa, este protagonismo é transferido para o aluno que se 

torna o maior responsável por seu processo de aprendizagem. O objetivo central 

desse modelo é desenvolver a autonomia no aluno e, consequentemente, torná-lo 

mais participativo e crítico em relação ao seu desenvolvimento (BACKES et al., 2010). 

O papel do professor também se altera durante o processo de ensino no 

método ativo, de forma que este não é mais o sujeito ativo da aprendizagem, tornando-

o um agente facilitador que orienta e organiza, não só profere informações, dando 

condições para que o aluno consiga se desenvolver e aprenda a buscar as 

informações necessárias nas mais variadas fontes disponíveis (HADDAD et al., 1993). 

Diversas são as vantagens da utilização das metodologias ativas. O fácil 

acesso às diferentes fontes de informação é uma vantagem para utilização destes 

métodos, como livros, internet, revistas, televisão, entre outros. Além da possibilidade 

do aluno selecionar organizar de forma criteriosa os conteúdos que desejam aprender, 

dando-lhe autonomia, atributo este fundamental para o seu desenvolvimento 

profissional. Cabe ao professor orientar como estas buscas devem ser realizadas, pois 

o excesso de informação, muitas vezes, não condiz com a veracidade dos fatos 

(CHAHUÁN-JIMÉNEZ, 2009). 
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4.1 DESENVOLVIMENTO DAS METODOLOGIAS ATIVAS 

É de suma importância que o aluno desenvolva a capacidade de aprender a 

aprender, ou seja, que ele desenvolva a habilidade de elaborar mecanismos que 

favoreçam a sua aprendizagem (PINTO ; SANTOS, 2006). 

 As metodologias ativas são processos de ensino-aprendizagem que 

descentralizam o professor do núcleo do ensino, transferindo este protagonismo para 

o aluno, desenvolvendo-o como um sujeito reflexivo, autônomo, capaz de construir o 

próprio conhecimento (COTTA et al., 2012). 

Este método segue a concepção de educação problematizadora que, segundo 

Freire (1968), baseia-se no diálogo entre o educador e o educando no qual o educador 

não é apenas o que educa, pois, ao mesmo tempo em que educa o aluno, ele também 

é educado. Nesta relação, ambos podem desenvolver o pensamento crítico. 

Esta problematização possibilita uma aprendizagem significativa, relacionando 

os aspectos que já se sabe, ou seja, o conjunto de informações organizados na 

memória, juntamente com as informações a serem assimiladas e, desta forma, a 

aprendizagem se dá de forma eficiente (AUSUBEL, 1982). 

Existem, hoje, muitas modalidades de metodologias ativas. Elas variam de 

acordo com o conjunto de técnicas e objetivos específicos que contemplam, mas os 

fundamentos norteadores centralizam o aluno como o agente principal de sua 

aprendizagem. 

Umas das mais utilizadas metodologias ativas são a Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP) e a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj). Também, em 

inglês, representadas, respectivamente, pelas siglas – PBL, para designar Problem 

Based Learning e PjBL para designar Project Based Learning. As propostas tiveram 

seu início na década de 1960, no Canadá, na área de saúde e, posteriormente, foram 

disseminadas em outras áreas do conhecimento (PEREIRA; ARAÚJO JUNIOR, 

2011). 

A ABP objetiva fazer com que aluno, através da resolução de problemas reais 

e cotidianos, adquira o conhecimento durante este processo, desenvolvendo a 

capacidade de pesquisa e organização, além de exigir autonomia e proatividade. 
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Desta forma, o aluno necessita explorar o máximo das soluções possíveis dentro do 

contexto do problema proposto, utilizando os diversos recursos disponíveis, o que 

favorece o desenvolvimento investigativo do aluno (RIBEIRO, 2008). 

Em muitos casos, a ABP é confundida ou considerada sinônimo da ABPj, pois 

a maior parte de suas características são similares. No entanto, além do enfoque na 

resolução de problemas, a ABP está mais focada na resolução de um desafio 

utilizando os conceitos assimilados, enquanto a ABPj se direciona na obtenção de um 

produto final, ou seja, na praticidade dos conceitos (SCHMIDT, 2001). 

Em ambas as metodologias, o professor não deve expor completamente os 

conteúdos, fazendo com que o aluno obtenha o conhecimento por si próprio, 

identificando, no processo, os erros e acertos (SCHMIDT, 2001). 

Outra metodologia ativa muito utilizada, e que apresenta excelentes resultados 

é a Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom em inglês). Ainda que não seja novo 

este modelo de ensino, traz uma excelente perspectiva de uso das mais variadas 

tecnologias da web e das diferentes mídias digitais, o que pode possibilitar, neste 

modelo, diversas potencialidades. Os alunos não aprendem de forma uniforme, as 

pessoas são diferentes e a maneira de aprender também. Este método foca na 

singularidade de cada aluno que recebe uma educação personalizada, levando em 

consideração seus aspectos individuais (BERGMANN, 2012). 

 Neste método, é realizada uma abordagem diferenciada no emprego da 

tecnologia para inverter o papel tradicional do contexto de sala de aula. Nesta 

abordagem, os alunos têm contato com os conceitos fora da sala de aula, com a leitura 

de texto e, principalmente, assistindo a vídeos e, posteriormente, já em sala, 

assimilam novos saberes através de estratégias como resolução de problemas, 

discussões ou debates (BERGMANN, 2012).  

O processo de ensino envolve diferentes metodologias, ambientes e públicos, 

desta forma uma metodologia ativa desenvolvida com essa percepção ampla da 

mobilidade e conectividade se tornou fundamental para que os melhores aspectos de 

cada atividade fossem potencializados. Surge, então, o Ensino Híbrido (Blended 

Learning em inglês) que consiste na combinação entre a metodologia on-line e a 

presencial, a fim de tornar as aulas mais acessíveis e flexíveis. Esse procedimento 
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pode inclusive favorecer a utilização do ensino a distância, já que dá a opção para o 

aluno escolher os melhores dias e horários para se dedicar às atividades (HORN ; 

STAKER, 2015). 

A condução da aula pode seguir a utilização de modelos de rotação em que os 

estudantes são organizados em grupos e revezam as atividades realizadas de acordo 

com um horário fixo ou pela orientação do professor. Existem alguns tipos de modelo 

de rotação. Aqueles utilizados com recorrência nesta prática são de Rotação por 

Estações, Laboratório Rotacional e Rotação Individual. Em todos os tipos, é 

importante ressaltar a valorização de momentos em que os alunos possam trabalhar 

colaborativamente e momentos em que trabalhem individualmente, desenvolvendo, 

desta forma, as habilidades de trabalho em grupo, de autonomia e iniciativa individual 

(CHRISTENSEN, HORN ; STAKER, 2013).  

Cabe salientar que os alunos envolvidos se beneficiam com um melhor 

planejamento de aula e com a utilização de recursos variados, como vídeos, imagens 

e textos nos mais diversos formatos, desde que exista um melhor condicionamento 

dos educadores envolvidos para que possa, assim, contemplar a individualidade do 

aprendizado de cada aluno (MORAN, 2015). 

Ainda existe a Aprendizagem entre pares ou times (Team-Based Learning  em 

inglês) em que os alunos se reúnem dentro de pequenas equipes para que o 

aprendizado seja obtido em conjunto, favorecendo a argumentação entre eles e o 

compartilhamento de ideias. Os alunos resolvem desafios e trabalham juntos, o que 

traz benefício na busca pelo conhecimento já que, com a ajuda mútua, é possível 

aprender e ensinar durante as atividades, além de desenvolver uma boa capacidade 

de argumentação com embasamento e de pensamento crítico por parte dos alunos 

(MICHAELSEN ; SWEET, 2008). 

Como esta é a metodologia de aplicação do presente trabalho, será melhor 

abordada a seguir. 

 

4.2 PEER INSTRUCTION COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Peer Instruction (PI) é um método de aprendizagem ativa que possui dois 

objetivos centrais: explorar a interação entre os estudantes e focar sua atenção nos 
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conceitos fundamentais para a resolução de questionamentos propostos em sala de 

aula. Nesta metodologia, os alunos possuem maior autonomia para discussões em 

sala, a respeito de testes conceituais propostos pelo professor (MAZUR, 2015).  

Os principais objetivos do PI são atrair a atenção dos alunos e aumentar a 

produtividade em sala de aula. É perceptível que, quando os alunos interagem entre 

si, a participação e a produtividade aumentam. Como este método focaliza o momento 

da aprendizagem na interação entre estudantes e na resolução do problema, os 

recursos tecnológicos, mesmo que facilitadores, não constituem uma exigência 

imprescindível para sua aplicação (MAZUR, 2015). 

A metodologia segue algumas etapas (MAZUR, 2015): 

1. O professor realiza uma exposição oral, de aproximadamente 15 minutos, 

sobre os elementos mais importantes do tópico a ser trabalhado. 

2. É proposto um teste conceitual, de múltipla escolha, a respeito do tema 

apresentado na exposição oral. Os alunos refletem sobre o teste conceitual, 

individualmente, de maneira silenciosa, durante 1 a 2 minutos. 

3. Cada estudante decide qual é a opção correta e registra sua resposta, 

mostrando-a ao professor que fará a distribuição de acertos da turma. Quando menos 

de 30% da turma acerta a resposta, o professor deve repetir o Passo 1. 

4. Quando, entre 30% e 70% da turma escolhe a resposta correta, o professor 

abre espaço para discussão entre os alunos. Em duplas ou em pequenos grupos, os 

estudantes são encorajados a discutir suas respostas com os colegas, durante 2 a 4 

minutos. 

Por outro lado, caso mais de 70% da turma acerte a questão, o professor 

explica rapidamente a resposta correta e, a seguir, propõe outro teste conceitual sobre 

o mesmo assunto. 

5. Após a discussão, os estudantes registram novamente suas respostas que 

podem ou não terem sido alteradas pela interação com os colegas, apresentando-as 

ao professor. Espera-se que, após as interações, a frequência de acertos ultrapasse 

70%. Desse modo, o professor pode passar para outro teste conceitual, repetindo os 

procedimentos enquanto houver tempo disponível de aula. 
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A aula é estruturada a partir dos questionamentos levantados pelos testes 

conceituais, conforme Mazur (2015) define. Sendo assim, a Instrução por Pares exige 

cuidadosa escolha dos testes trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

5.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Existem algumas características comumente encontradas em pesquisas 

qualitativas. Este tipo de pesquisa busca sua fonte de dados em um ambiente natural 

e o pesquisador é o seu principal instrumento. Os dados coletados normalmente são 

descritivos, o processo é caracterizado como mais relevante do que o produto em si. 

A presente pesquisa possui uma amostragem qualitativa, e a análise de dados tende 

a seguir um processo indutivo (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Para Yin (2015), o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em um contexto real onde os limites do fenômeno e do 

contexto não são facilmente definidos. Para o presente trabalho foi escolhido, como 

método de pesquisa, o estudo de caso que pode ser conceituado como um tipo de 

análise qualitativa de uma técnica específica ou uma análise intensiva de uma 

situação particular (MARTINS, 2008). 
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 Ao definir o método do estudo de caso, é necessário analisar as questões que 

são colocadas pela investigação. Este método é adequado para responder as 

questões “como” e “porque” na ocorrência de uma determinada situação e direcionar 

para a explicação das relações apresentadas (YIN, 2015).  

O contexto prisional possui muitas características que o tornam diferenciado no 

aspecto educacional e identificar esses aspectos através de um método sistemático é 

de suma importância para a melhoria da educação neste contexto. 

O estudo de caso se diferencia do método experimental em alguns aspectos. 

No método experimental, as respostas podem ser obtidas por meio da manipulação 

do comportamento de forma precisa e sistemática, o que possibilita isolar as variáveis. 

No estudo de caso, os fenômenos não são isolados, realizando o estudo em seu 

contexto, sendo sua utilização adequada em eventos contemporâneos nos quais os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, porém, ainda assim, é 

possível realizar as observações de maneira direta e elaborar as coletas de dados de 

modo sistemático nos mais variados objetos de observação (YIN, 2015). 

Os principais objetivos de um estudo de caso consistem na captura de 

referências e a definição de uma situação de um dado, no exame detalhado de um 

processo organizacional e no esclarecimento de fatores que podem levar o maior 

entendimento da relação causas e consequências (BONOMA, 1985). Na visão de Yin 

(2015), os principais objetivos do estudo de caso visam explicar as relações causais 

de um contexto real complexo que não pode ser obtido nas estratégias experimentais, 

descrever um contexto real no qual ocorreu a intervenção, avaliar de forma descritiva 

a intervenção realizada, explorar os aspectos nos quais as dimensões avaliadas não 

demonstram resultados claros e específicos. 

Para garantir o direcionamento adequado do uso do estudo de caso é 

necessário identificar o tipo de caso a ser estudado e as habilidades que o investigador 

necessita para conduzir o estudo, podendo-se destacar as habilidades, segundo 

Colwell (1990) de interpretar os resultados, de ouvir e não se deixar prender por sua 

própria ideologia, de adaptar-se e ser flexível para que possa ver as novas situações 

como oportunidade e não ameaças e o firme domínio das questões do estudo. 
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Os componentes que norteiam um estudo de caso, segundo Yin (2015), são: 

questão de estudo, proposições do estudo, unidade de análise e a ligação dos dados 

à proposição e os critérios de interpretação dos dados. 

Para o presente estudo, a proposta foi analisar a aprendizagem dos alunos da 

EJA e a assimilação de conteúdos, tendo como diferencial metodológico a adaptação 

e utilização do método PI, no contexto da educação prisional, nas diferentes séries do 

Ensino Médio na disciplina Biologia, em determinado período do bimestre. 

Durante a aplicação do método de ensino nas aulas de Biologia, foram 

registrados paralelamente os discursos dos alunos participantes da instrução por 

pares. Assim, após uma somatória de informações registradas, foi realizada análise 

nos moldes da análise de conteúdo.  

Dentre as técnicas de observação existentes, optou-se pela observação direta, 

com o propósito de facilitar o entendimento do comportamento dos indivíduos. Esse 

tipo de observação ocorre quando o pesquisador está presente fisicamente, 

monitorando os acontecimentos. Através dessa técnica, objetivou-se captar os 

aspectos descritivos e analíticos, para perceber a consistência (ou não), entre o 

discurso e a prática dos sujeitos. 

Para a realização da análise dos dados optou-se pela análise de conteúdo 

tendo como referencial a obra de Bardin (2006) que define este tipo de análise como 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações que tem como objetivo 

enriquecer a leitura dos dados coletados. Chizzotti (2006, p. 134) ainda afirma que “o 

objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou 

ocultas” . 

Segundo Bardin (2006), o processo de realização da análise de conteúdo é 

dividido em três fases: 1) Pré-análise, 2) Exploração do material e 3) Tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

A Pré-análise é a fase inicial do processo e é subdividida em leitura flutuante, 

escolhas dos documentos, formulação de hipóteses e objetivos e elaboração de 

índices e de indicadores. Na exploração do material são definidas diferentes 

categorias, sendo elas: os sistemas de codificação, a identificação das unidades de 
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registro e das unidades de contexto e a exploração do material que possibilita a 

codificação, a classificação e a categorização que são as premissas desta fase. A 

terceira fase se refere ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação, esta 

etapa culmina na análise crítica e reflexiva do conteúdo (BARDIN, 2006). 

 

5.2 METODOLOGIA DE APLICAÇÃO 

Por tratar-se de uma pesquisa com seres humanos, o projeto foi submetido a 

um Comitê de Ética e Pesquisa e foi aprovado com o número CAAE 

68603617.5.0000.5431 (APÊNDICE A). O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi utilizado como parte do processo de autorização de pesquisa 

do referido comitê (APÊNDICE B). 

No contexto prisional, a segurança é um dos pilares para que ocorra o 

desenvolvimento da educação no interior do presídio. A preocupação com esse fator 

é fundamental até mesmo para que os professores possam realizar seu trabalho de 

maneira eficaz. Por outro lado, o protocolo de segurança inviabiliza a utilização de 

uma série de recursos que possuam fundamentos tecnológicos, pois diversos tipos 

poderiam infringir alguns protocolos, principalmente quando esses recursos envolvem 

a transmissão e desenvolvimento da comunicação. 

 Devido ao fato da não utilização de algumas tecnologias, a aplicação foi 

adequada para o contexto prisional. Foram confeccionados cartões de respostas 

(flashcards) com materiais de fácil acesso, produzidos com papel cartão de cores 

diferentes e as letras foram impressas em papel branco, recortadas e coladas no 

cartão. Cada placa possuía as dimensões de 18 cm por 24 cm. Após a confecção, os 

cartões foram colados formando uma dupla face. Para melhorar a durabilidade, o 

material foi plastificado (APÊNDICE C). 

Em um primeiro momento, para a aplicação adequada da Metodologia de 

instrução, a sequência e organização do tempo de cada etapa foi alterada com a 

finalidade de se enquadrar na realidade da unidade prisional.  

O horário de início ou término das aulas pode sofrer alguma alteração devido à 

especificidade da rotina dos alunos. O início da aula depende do período de café dos 
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alunos, o que pode variar, pois é preparado em um local e, depois, transportado até 

as celas. Os alunos são conduzidos até o local denominado como raio escolar, onde 

aguardam os professores já em seus devidos lugares.  

Quando todo o processo ocorria como o previsto, o início das aulas se dá às 7 

horas e 30 minutos. 

A educação prisional no Estado de São Paulo recebeu, um pouco antes do 

início da aplicação da metodologia, um novo material de apoio para as disciplinas do 

Ensino Médio na modalidade EJA. Este material é inédito na rede pública estadual, 

pois existiam livros didáticos elaborados e direcionados para o Ensino Fundamental, 

mas careciam de um material de aporte para o Ensino Médio. O material foi utilizado 

como leitura prévia dos textos que foram trabalhados durante a aplicação do método 

e estes textos foram campactados em um número menor de páginas e entregues para 

que os alunos realizassem a leitura (ANEXOS A, B e C). 

Os conteúdos escolhidos pertencem à disciplina de Biologia e foram planejados 

de acordo com proposta curricular para o ensino de Ciências, tanto na esfera estadual 

como na nacional. Na esfera estadual, o “Currículo do Estado de São Paulo” (SÃO 

PAULO, 2012) orienta, em seu caderno de Ciências da Natureza, Ensino Fundamental 

Ciclo II e Ensino Médio, a disposição dos conteúdos e conceitos a serem trabalhados 

durante os bimestres do ano letivo. Foram utilizados os materiais didáticos, 

direcionados ao Ensino Médio da EJA, os cadernos CEEJA Mundo e Trabalho da 

disciplina de Biologia no Ensino Médio 2015, sendo estes materiais elaborados a partir 

da orientação curricular do Estado de São Paulo. 

 Em âmbito nacional, seguiram-se os PCN do Ensino Médio 1999. Parte III – 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e PCN Terceiro e quarto ciclo 

do Ensino Fundamental 1998, Ciências da Natureza.  

Para a aplicação da metodologia, foram selecionados os conteúdos de Biologia 

pertencentes ao 2º bimestre do corrente ano letivo, não havendo, assim, uma 

alteração no planejamento e disposição da sequência dos conteúdos apresentados 

na disciplina.  

No 1º ano do Ensino Médio, o tema central a ser trabalhado, no 2º bimestre, é 

a qualidade de vida das populações humanas: saúde individual, coletiva e promoção 
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da saúde. Em um contexto prisional, este assunto desperta uma participação maior 

por parte dos alunos nas aulas por se tratar de conceitos usuais em seu cotidiano. 

Normalmente, o próprio histórico de vida de alguns destes indivíduos são marcados 

pela presença de patologias que foram apresentadas em sala de aula. Em alguns 

casos, eles relatam situações às quais foram expostos, como a ausência de profilaxia, 

saneamento básico, nutrição fora dos parâmetros indicados como ideais, além das 

características da vida de confinamento coletivo e as situações de enfermidades que 

isto pode causar.  

Para o 2° ano do Ensino Médio, no 2º bimestre, foram trabalhados os temas 

referentes à origem e evolução da vida, origem das espécies e evolução humana. Este 

conteúdo apresenta algumas peculiaridades ao ser trabalhado, pois as questões 

religiosas acabam gerando uma certa resistência por parte dos alunos. 

No 3° ano do Ensino Médio, no 2º bimestre, os temas foram: fundamentos da 

hereditariedade, genética humana e saúde e DNA, linguagem da vida e biotecnologia. 

Estes conceitos apresentam uma complexidade maior e necessitam de um 

conhecimento prévio de alguns conceitos para melhor compreensão. A síntese dos 

temas principais da disciplina Biologia, no 2º bimestre, está representada no Quadro 

01. 

Quadro 01 – Temas centrais em Biologia do 2º bimestre 

Série/Termo Temas centrais em Biologia do 2º bimestre  

1º TAM  Alimentos, Nutrientes e Saúde, Enzimas, Principais 

biomoléculas, Higiene e Saúde e Saneamento Básico. 

2º TBM Origem das espécies, Árvores filogenéticas, Seleção artificial e 

Evolução das espécies. 

3º TCM Estrutura química e funcional do DNA e O que é Biotecnologia,  

Fonte: São Paulo (2015) 

Os conteúdos foram trabalhados com a utilização do método PI.  

No estágio de preparação inicial para a realização da metodologia, os alunos 

realizaram a leitura dos cadernos CEEJA Mundo e Trabalho da disciplina Biologia, do 

capítulo indicado para cada ano do Ensino Médio e, posteriormente, responderam a 

um questionário de estudo dirigido, elaborado a partir da leitura dos textos.  
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Os alunos da educação prisional não são autorizados a levar o material escolar 

para o interior de suas celas, o que os impede de realizar, fora da escola, a leitura 

prévia dos textos referentes ao conteúdo a ser desenvolvido durante a aplicação da 

metodologia. Por esse motivo, a leitura dos textos e a resolução do questionário de 

estudo dirigido foram desenvolvidas durante o período de aula, sendo destinados 

alguns momentos para sua realização.  

O estudo dirigido foi elaborado com questões abertas, abordando os conceitos 

presentes no texto de cada série. A finalidade é de que, após a correção, seja possível 

o direcionamento na abordagem dos aspectos que não foram compreendidos apenas 

com a leitura.  

Após a correção dos estudos dirigidos das três turmas do Ensino Médio, foi 

elaborada uma aula expositiva de 50 minutos, direcionada aos conceitos nos quais 

demonstraram maior dificuldade de assimilação ou que não conseguiram demostrar 

clareza nas respostas. 

Na metodologia, orienta-se que a aula expositiva seja breve, em torno de 15 

minutos, porém foi observado que o ritmo de assimilação, pela leitura no contexto 

prisional, demanda um tempo maior, pois estes estão, na maioria das vezes, há muito 

tempo longe das salas de aula. 

Após a aula expositiva, foram aplicados testes conceituais de múltipla escolha. 

Cada questão apresentou quatro alternativas, sendo apenas uma delas correta. Para 

cada turma foram elaboradas 15 questões pensadas a partir do resultado dos testes 

de estudo dirigido e da leitura prévia do referencial. 

As análises e quantificações de acertos da avaliação conceitual, durante a 

aplicação, também foram adequadas ao contexto prisional. Foram elaboradas tabelas 

facilitadoras para identificar as porcentagens de acertos (APÊNDICE D), para que, 

assim, as diferentes situações de intervenção fossem tomadas de acordo com a 

metodologia para o prosseguimento das etapas do PI. 

Também foi criada uma planilha de lançamento de acertos dos testes 

conceituais (APÊNDICE E), para identificar, em tempo real, e se existia uma mudança 

na porcentagem de acertos após cada resposta do teste. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi desenvolvida com três turmas pertencentes à modalidade de 

ensino EJA prisional, sendo um 1° ano, um 2° ano e um 3° ano do Ensino Médio. As 

classes na educação prisional normalmente são organizadas em turmas 

multisseriadas, porém, nesta unidade, devido à alta procura por parte dos detentos, 

foi possível separar por séries, sendo o 1º Ano o Termo A Médio (TAM), o 2º Ano o 

Termo B Médio (TBM) e o 3º Ano o Termo C Médio (TCM). As turmas TAM e TBM 

frequentavam as aulas no período da manhã, das 7h30min às 12h, enquanto a turma 

TCM, frequentava no período da tarde, das 12h30min às 17h, com 20 minutos de 

intervalo em cada período. Cada turma foi constituída por cerca de 18 alunos, com 

idades que variaram entre 18 a 63 anos, em uma escola localizada no interior de uma 

unidade prisional na macrorregião do Vale do Paraíba, interior do Estado de São 

Paulo. 

A leitura dos textos foi realizada dentro do raio escolar, na maioria das vezes, 

durante as aulas, mas também foram utilizados os momentos em que os alunos 

aguardavam para retornar às suas celas e outros em que não estavam em aula, mas 

ainda permaneciam na escola. 

 

6.1.1 TAM 1º ano do Ensino Médio 
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O texto utilizado com o primeiro ano (ANEXO A) tinha como eixo temático os 

alimentos, nutrientes e saúde. Especificamente foram abordados os conceitos 

relacionados ao sistema digestório do ser humano, ação e caracterização das 

enzimas, as principais biomoléculas (fibras, proteínas, lipídios, carboidratos e outros 

nutrientes importantes), higiene, saúde e saneamento básico. 

Os conceitos abordados no texto foram de amplo interesse dos alunos. A leitura 

ocorreu em alguns momentos de forma compartilhada entre eles e foi possível 

observar algumas discussões referentes ao texto, principalmente no tocante ao 

saneamento básico e saúde.  

 A correção do estudo dirigido (APÊNDICE F) demonstrou que, dentre as 

informações presentes no texto, os alunos não tiveram boa assimilação dos conceitos 

relacionados ao sistema digestório, biomoléculas e higiene. Os conceitos referentes à 

saúde e saneamento básico foram apresentados de forma satisfatória. 

A aula expositiva foi ministrada em 50 minutos na qual foram apresentados os 

conceitos em forma de esquemas e desenhos. Para tanto, foi utilizado o quadro 

branco da escola e canetas de diferentes cores. 

Após a aula expositiva foi aplicado o teste conceitual (APÊNDICE G). O teste 

foi elaborado com 15 questões de múltipla escolha, possuindo quatro alternativas em 

cada questão com somente uma correta. Participaram desta etapa 18 alunos dos 24 

matriculados na turma. Dos alunos que não participaram do teste, quatro já não eram 

frequentes pois foram transferidos de unidade prisional, os demais faltaram por motivo 

de saúde. Todos os alunos frequentes do 1º ano do Ensino Médio participaram de 

todas as etapas da aplicação. 

As porcentagens de acertos e a resposta de cada aluno foram anotadas em 

uma tabela (APÊNDICE E) elaborada para facilitar a transcrição das porcentagens de 

acertos na primeira verificação e, na segunda, quando foram necessárias. A primeira 

questão abordou o conceito de enzimas e 12 alunos responderam corretamente, 

correspondendo a aproximadamente 66% dos alunos participantes. Seguindo a 

metodologia, os alunos foram orientados a discutirem entre os pares a resolução da 

questão, procurando aquele que tivesse a resposta diferente da dele. Na segunda 

tentativa, após a discussão, todos os alunos responderam corretamente. Isso confirma 
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o que Mazur (2015) coloca sobre a discussão em pares para facilitar a resolução de 

problemas e dúvidas. 

Após a resolução de cada questão, apresentando um número de acerto 

satisfatório inicial ou após a discussão entre pares, foi proferida a explicação 

conceitual desta questão, de forma que a resolução ficasse clara para os 

participantes. Estas ações estão em consonância com o que Mazur (2015) orienta 

após cada etapa concluída da metodologia. 

As questões 2, 3, 4 e 5 tinham como tema o sistema digestório. Nas questões 

2 e 3, os alunos apresentaram um percentual de acerto de 88% e 83% 

respectivamente. Na questão 3, na primeira tentativa, o percentual foi de 55%; após a 

discussão, esse valor subiu para 88%. A questão número 5 foi respondida com 77% 

de acertos. 

Da questão 6 a questão 10, os conceitos abordados foram as biomoléculas. O 

desempenho na questão 6 foi de 61% de acerto, na primeira verificação, e 94% após 

a discussão entre pares. As questões 7 e 9 tiveram um percentual de 33% e 44% de 

acerto, na primeira tentativa, e de 44% e 55% após a discussão; não alcançando o 

percentual de acerto desejado em ambas. Alguns alunos demonstraram uma 

irredutibilidade na mudança de resposta, mesmo após a discussão. Mesmo em 

situações que há um convencimento na maioria dos alunos, alguns não mudam a 

escolha de forma alguma.  

A questão 8 apresentou 72% de acertos, na primeira verificação, enquanto, na 

questão 10, o percentual foi de 16% de acertos, não caracterizando o mínimo para 

que a discussão fosse viável. Assim, foi feita a intervenção após a verificação e foi 

observado que, nesse caso, o erro se deu por uma falha na interpretação da questão 

e não por uma não assimilação conceitual. 

As questões 11, 12, 13, 14 e 15 abordaram os conceitos relacionados à higiene 

e saúde. Nestas questões, o desempenho foi melhor do que nas relacionadas a 

biomoléculas. O conhecimento prévio e as formações que são ofertadas no cárcere 

sobre higiene ajudaram a sedimentar as informações retiradas do texto. 

A questão 11 apresentou 55%, na primeira verificação, e 72%, na segunda 

verificação. As questões 12, 13 e 14 apresentaram a verificação satisfatória com 72%, 



53 
 

72% e 94% respectivamente. A questão 15 obteve uma quantidade de 55% de 

acertos, na primeira verificação, e 94% após a discussão por pares.  

O entusiasmo foi um diferencial durante a aplicação desta atividade no 1º ano 

de Ensino Médio. O senso de competitividade foi um fator que impulsionou as 

discussões entre os alunos. No início, alguns apresentaram maior resistência no 

momento da discussão que diminuiu no decorrer da atividade. 

As verificações de aprendizagem da TAM foram representadas graficamente 

(Gráfico 01). 

Gráfico 01: Desempenho do TAM no teste de verificação de 

aprendizagem 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

6.1.2. TBM 2º Ano do Ensino Médio 

No 2º ano do Ensino Médio foram abordados conceitos relacionados à origem 

das espécies, mecanismos de isolamento reprodutivo, filogenias, seleção artificial, 
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desdobramentos do Darwinismo, evolução dos primatas e origem e desenvolvimento 

dos hominídeos.  

Estes conteúdos estão relacionados diretamente aos conceitos desenvolvidos 

no bimestre anterior que abordaram as teorias evolutivas e seus principais expoentes, 

assim como a história das abordagens evolutivas e a seleção natural. Desta forma, foi 

possível verificar uma nova abordagem metodológica em conceitos diretamente 

relacionados. 

Existe, naturalmente, certa resistência quando os conceitos a serem 

desenvolvidos na disciplina de Biologia pertencem ao tema da evolução. A formação 

religiosa e a visão criacionista, em certos momentos, podem divergir dos conceitos da 

evolução, o que pode ocasionar um ruído na aprendizagem (TIDON ; LEWONTIN, 

2004). 

Os alunos realizaram a leitura dos textos (ANEXO B) previamente. Assim como 

ocorreu com o 1º ano, a leitura se deu dentro do raio escolar, por motivo de não 

possuírem autorização de adentrar com materiais escolares nas celas.  

As questões do estudo dirigido (APÊNDICE H) buscaram contemplar todos os 

principais conceitos abordados nos textos, de forma a servir de subsídio para a 

elaboração da aula expositiva e, posteriormente, do teste conceitual. Após a análise 

das respostas do estudo dirigido, foi observado que os conceitos sobre os 

mecanismos de isolamento reprodutivo, filogenias, evolução dos primatas e origem e 

desenvolvimento dos hominídeos precisavam de uma abordagem mais detalhada na 

aula expositiva. Os conceitos sobre seleção artificial e os desdobramentos do 

Darwinismo foram demonstrados na resolução do questionário do estudo dirigido. 

Participaram da aula expositiva e do teste conceitual um total de 16 alunos 

dentre 25 matriculados na turma. Deste total de alunos matriculados, 8 haviam sido 

transferidos e um aluno se recusou a participar pois, segundo ele, os conceitos 

abordados contrariavam suas crenças e convicções. 

Após a aula expositiva de 50 minutos, foi aplicado o teste conceitual 

(APÊNDICE I). O teste foi elaborado com 15 questões de múltipla escolha, possuindo 

4 alternativas em cada questão com somente uma correta. 
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A questão 1 tinha como conceito principal a premissa para o surgimento de 

novas espécies. Para esta questão, o total inicial foi de 12 acertos de um total de 16 

participantes. O acerto inicial corresponde a 75%, configurando uma boa assimilação 

do conceito pela turma.  

As questões 2 e 3 estavam relacionadas aos conceitos de isolamento 

reprodutivo. A verificação da questão 2 apresentou 93% de acerto, na primeira 

tentativa, enquanto a questão 3, em sua primeira verificação, apresentou 62% de 

acerto. Após a discussão, os alunos responderam novamente e o percentual foi o 

mesmo, contabilizando 62%. Notou-se que os alunos que mudaram de alternativa, 

após a discussão, escolheram a alternativa errada. Foi feita a intervenção, após a 

segunda verificação, e demonstrada a resposta correta; um dos alunos fez a 

explanação do conceito e a resolução da questão. 

As questões 4, 5 e 6 abordavam os conceitos de filogenia e taxonomia. Estas 

informações apresentam um conjunto de palavras não usuais para os alunos, assim 

como as regras de nomenclaturas binomiais utilizadas nestes conceitos. Desta forma, 

a falta de familiaridade com os termos os confundiu em alguns momentos.  

A questão 4 apresentou um resultado de 62% de acertos, na primeira tentativa, 

e de 75% na segunda tentativa. Neste caso, a discussão foi fundamental para a 

compreensão de alguns alunos, pois estes possuem um conjunto de gírias específicas 

que, em determinados momentos, eram utilizados para se referirem a um conceito ou 

informação específica, facilitando, assim, a compreensão por parte dos alunos. 

Na questão 5, o desempenho por parte dos alunos foi muito menor quando 

comparada à questão 4. Em sua primeira tentativa, apenas 12% dos alunos 

assinalaram a resposta correta, após a discussão, 31% responderam corretamente, 

valor muito abaixo do ideal de assimilação da turma. Esta questão abordava 

especificamente a relação filogenética demonstrada por um cladograma. Foi 

percebido que a análise deste tipo de apresentação não estava clara para eles. Sendo 

assim, na devolutiva da questão, foi novamente explicado os conceitos abordados na 

questão. 
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Após apresentarem 68% de acertos, na primeira verificação, da questão 6, os 

alunos realizaram a discussão entre os pares e tiveram uma um percentual de 93 de 

acerto. 

As questões 7, 8 e 9 tiveram como tema norteador os desdobramentos do 

Darwinismo em que a teoria da seleção natural é contextualizada aos dias atuais.  

Nestas três questões ocorreram as discussões entre pares, sendo que os 

alunos obtiveram 56%, 37% e 56% de acertos, na primeira verificação, e, após a 

discussão entre pares, obtiveram 62%, 68% e 75% respectivamente.  

As questões 10, 11, 12, 13, 14 e 15 tinham como premissa conceitual a origem 

dos primatas e evolução dos hominídeos. Estes conceitos foram amplamente 

discutidos na aula expositiva. O fato de haver uma discordância por parte dos alunos 

gerou alguns questionamentos que, aparentemente, tiveram uma relação direta com 

o desempenho na resolução das questões.  

Na questão 10, 93% dos alunos acertaram já na primeira verificação, o mesmo 

ocorreu na questão 11. Na questão 12, apenas 18% dos alunos responderam 

corretamente.  

A questão estava diretamente relacionada à taxonomia do gênero Homo. 

Durante a explanação da resolução da questão, os alunos demonstraram uma 

confusão em relação à nomenclatura expressa na atividade. 

Todos os alunos responderam corretamente à questão 13. A questão 14 teve 

62% de respostas corretas, na primeira verificação, e 87% na segunda verificação. Na 

questão 15, 87% dos alunos responderam corretamente já primeira verificação.  

As verificações de aprendizagem da TBM foram representadas graficamente 

(Gráfico 02). 
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Gráfico 02: Desempenho do TBM no teste de verificação de 

aprendizagem

 

Fonte: Autoria própria 

6.1.3. TCM 3º ano do Ensino Médio 

 Durante a elaboração do cronograma de atividades desta turma, imaginou-se 

que o calendário de avaliações oficiais do colégio interferiria na participação dos 

alunos, pois, além destas datas previamente reservadas, neste período, houve, em 

alguns momentos, a suspensão da aula por motivo de feriado. 

Porém, os alunos participaram intensamente nas aulas, a frequência foi 

relativamente maior nos dias em que foram desenvolvidas as atividades quando 

comparadas com os períodos de regularidade.  

Os conceitos desenvolvidos com o 3º ano do Ensino Médio abordavam o DNA 

e suas estruturas químicas, a contribuição dos bacteriófagos, modelo de duplicação 

do DNA, código genético, biotecnologia e seus riscos e benefícios. As turmas da 

educação prisional apresentam grande heterogeneidade, alunos que estão longe da 

escola por períodos distintos e que, quando retornam, matriculam-se na série 

correspondente ao período em que pararam. Esse cenário faz com que, em sala, a 
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retomada de alguns conteúdos seja complexa, pois muitos deles foram vistos há um 

longo período, e este cenário ainda é mais agravado no 3º ano do Ensino Médio.  

Durante a leitura do texto (ANEXO C), muitos alunos demonstraram dificuldade 

em compreender aspectos químicos e estruturais do DNA. Alegavam que o texto 

possuía uma gama de palavras não usuais e de cunho muito específicos da Química. 

Os alunos do Ensino Médio possuem em sua grade apenas uma aula da disciplina, 

número de aulas reduzido quando comparado à Biologia e Física, que possuem duas 

aulas cada.  

Os alunos solicitaram um tempo maior para que fosse realizada a leitura. 

Comentaram que estavam de uma forma geral interessados no texto, porém com certa 

dificuldade para lê-lo.  

Após a leitura, foi elaborado o questionário de estudo dirigido (APÊNDICE J), 

abrangendo os diferentes conceitos abordados no texto. Após a correção, foi 

identificado nas respostas dos alunos, que, para o teste conceitual, seria interessante 

abordarem todos os conceitos relevantes do texto. 

Após a aula expositiva de 50 minutos, foi aplicado o teste conceitual 

(APÊNDICE K). O teste foi elaborado com 15 questões de múltipla escolha, possuindo 

4 alternativas em cada questão com somente uma correta. As questões 1, 2, 3, 4, 5, 

6 e 7 se referem à composição e organização do DNA e RNA, além da diferença 

estrutural entre estes nucleotídeos, aborda também as ligações químicas destas 

estruturas. O percentual de acerto da 1º questão foi de 80%, não sendo necessária 

uma nova verificação. A questão 2 tinha como premissa identificar a diferença entre o 

DNA e o RNA. Nesta questão, os alunos obtiveram 33,3% de acerto na primeira 

tentativa. Já na segunda verificação, os alunos também não alcançaram o número de 

acertos satisfatório, obtendo 60%. Os conceitos envolvidos foram abordados após 

essa segunda tentativa e foi explicada a resposta correta.  

Na questão 3, os alunos tiveram 66,7% de acertos na primeira tentativa. Após 

a discussão entre pares, os alunos tiveram 86,7% de acertos, demonstrando a 

apropriação do conceito abordado na questão. 

Na questão 4, foi abordado o conceito de gene. Os alunos demonstraram um 

número de acertos correspondente a 60%, na primeira tentativa, e de 93,3% após a 
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discussão entre pares. Ficou claro, nesta questão, que, em muitos momentos, a 

comunicação e transmissão de conceitos é dificultada pela variação linguística que 

existe entre professor e aluno, agravada no contexto prisional. A troca de informações 

de maneira transversal contribui na construção do conhecimento. 

A porcentagem de acerto na questão 5 foi de 93,3%, a mesma porcentagem 

de acerto foi alcançada na questão 6. Os conceitos abordados nas questões foram as 

bases nitrogenadas e suas ligações. 

Na questão 7, a temática foi sobre a função da molécula de DNA. Na primeira 

verificação, os alunos obtiveram 53,3% de acertos. Após a segunda verificação, o 

desempenho foi muito melhor, alcançando a marca de 93,3% de acertos. 

As questões 8 e 9 se referiam à transcrição do DNA. Na questão 8, os alunos 

apresentaram um número de acertos de 53,3% e, após a discussão, alcançaram o 

percentual de 73,3. Na questão 9, os alunos apresentaram um excelente desempenho 

em sua primeira tentativa, alcançando 93,3% de acertos em sua primeira tentativa. 

Nas questões 10, 11, 12 ,13, 14 e 15, o tema central foi a biotecnologia, sendo 

os conceitos de organismos transgênicos, clonagem, células tronco, vacinas e 

controle biológico abordados nestas questões. 

Na questão 10, o número de acertos correspondeu a 100%. Os conceitos de 

origem da biotecnologia e fermentação foram abordados e os alunos demonstraram 

possuir conhecimento prévio sobre o processo de fermentação, apresentaram muita 

desenvoltura na resolução e compartilharam experiências ocorridas nas próprias 

unidades prisionais, onde, a partir de restos de alimentos, realizavam o processo de 

fermentação para a obtenção de bebidas produzidas por eles. 

A questão 11 abordou o conceito de alimentos transgênicos. Para esta questão, 

o número de acertos foi de 66,7%, na primeira tentativa, e de 100% após a discussão 

entre pares. A questão 12 estava relacionada ao conceito de clonagem e o 

aproveitamento dos alunos, na primeira tentativa, foi de 33,3%, e de 73,3% na 

segunda verificação. A questão 13 teve como premissa o conceito de células tronco. 

Para esta questão, os alunos apresentaram o rendimento de 40%, na primeira 

verificação, e de 80% após discutirem entre os pares. A questão 14 estava relacionada 

à vacinação, 46,7% dos alunos responderam corretamente, na primeira verificação. 
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Após a discussão, o percentual de acertos subiu para 73,7%. Por fim, na questão 15, 

o conceito abordado foi o controle biológico. Os alunos apresentaram um desempenho 

satisfatório no que se espera da metodologia já na primeira verificação, com 

rendimento de 73,7% acertos. 

As discussões promovidas nas questões 11, 12, 13, 14 e 15 foram muito 

interessantes e intensas, pois muitas informações sobre os conceitos relacionados à 

biotecnologia são veiculadas pela mídia. Por este motivo, muitos alunos apresentaram 

um conhecimento prévio sobre os tópicos abordados. A construção de um modelo 

conceitual pode ser dificultada, se, no processo, for necessário desconstruir algumas 

informações prévias do senso comum.  

As verificações de aprendizagem da TCM foram representadas graficamente 

no (Gráfico 03). 

Gráfico 03: Desempenho do TCM no teste de verificação de aprendizagem

 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.2 ANÁLISE DAS VERBALIZAÇÕES 
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Foi realizado o registro escrito das interações dos alunos durante e após a 

realização da instrução por pares. Os registros foram escritos em um caderno 

enquanto os alunos participavam da aplicação da instrução por pares. Como o uso de 

algumas tecnologias fere os protocolos de segurança da unidade prisional onde o 

trabalho foi desenvolvido, estes relatos foram anotados, diferentemente do que ocorre 

normalmente em que são feitos registros com gravadores de áudio. 

Após cada etapa do método, naturalmente, os alunos teciam comentários que 

foram anotados e analisados posteriormente, tendo como foco os diálogos 

relacionados com este contexto de aprendizagem. 

Após realizar a compilação do material, foi feita leitura flutuante e elaborado um 

índice para a organização dos indicadores. Neste momento, foram elencados os 

objetivos para realizar a exploração do material. O texto foi desmembrado em 

categorias agrupadas analogicamente. A constituição de categorias apresenta uma 

efetiva alternativa quando a intenção é estudar valores e opiniões qualitativos, sendo 

a interpretação dos dados realizada na análise de conteúdo (BARDIN, 2006). 

Para a formação das categorias foi realizada a seleção do material e da leitura 

flutuante, posteriormente à codificação do texto, nos moldes idealizados por Bardin 

(2006). 

Desta forma, após a pré-análise, foi realizada a exploração do material. Nesta 

etapa foram elencadas algumas categorias com o intuito de identificar, na narrativa 

dos alunos, as considerações em relação à aplicação da metodologia e como esta 

contribuiu na opinião deles. 

As categorias foram organizadas em Categorias Iniciais, Intermediárias e Finais 

e foram pensadas com o intuito de identificar, nos relatos dos alunos, a contribuição 

da metodologia na construção do conhecimento em um contexto prisional.  

 

6.2.1 Categorias Iniciais 

As categorias iniciais foram elaboradas a partir das primeiras impressões sobre 

a participação dos alunos em uma metodologia de aprendizagem ativa. 
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Essas categorias estão representadas no Quadro 02, seguida de sua 

respectiva numeração para efeito de organização. 

Quadro 02 – Categorias Iniciais 

Categorias Iniciais 

1. Leitura 

2. Execução das atividades  

3. Verificação de aprendizagem 

4. Competitividade  

5. Conhecimentos prévios 

6. Interações entre pares 

7. Relação professor x aluno 

Fonte: Autoria própria 

6.2.2 Categorias Intermediárias 

As categorias intermediárias foram idealizadas em conformidade com os dados 

que as constituíram. Após a análise das Categorias Iniciais, foram pensadas quatro 

categorias intermediárias, sendo estas categorias elaboradas em consonância aos 

registros das narrativas dos alunos, assim como as observações realizadas. A junção 

das duas primeiras categorias iniciais originou a primeira categoria intermediária, 

denominada Participação efetiva. As demais categorias são apresentadas no quadro 

03. 

Quadro 03 - Categorias Intermediárias 

Categorias Intermediárias 

I. Transposição da leitura 

II. A seriedade e o comprometimento  

III. Metodologia e motivação 

IV. Aprimoramento das relações interpessoais 

Fonte: Autoria própria. 

A Categoria Intermediária I, Transposição da leitura, abordou os relatos 

referentes à leitura do texto inicial. Alguns alunos relataram a dificuldade encontrada 

para a realização da leitura do texto proposto, os termos pouco usuais, a extensão do 
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texto e, principalmente, a impossibilidade de realizar esta leitura fora da unidade 

escolar, ou seja, em sua cela, nos contraturnos. 

- “(...) O texto foi muito cansativo, foi preciso usar um dicionário do lado para poder 

entender do que se falava” (A1TCM). 

- “(...) É difícil ler só na escola, tinha que poder levar pra cela” (A2TCM). 

Os textos da disciplina Biologia foram retirados de um material direcionado à 

EJA do Ensino Médio, inéditos nesta modalidade de ensino até então. A dificuldade 

na realização da leitura estava diretamente relacionada ao hábito de leitura em si. 

Alguns alunos relataram que desenvolveram o hábito da leitura no período de reclusão 

em uma unidade prisional. Estes alunos, que frequentemente liam, disseram não 

encontrar maiores dificuldades na leitura do texto.  

A Categoria Intermediária I é demonstrada no Quadro 04, exposto a seguir. 

Quadro 04 - Categoria Intermediária I – Transposição da leitura 

Categorias Inicias Conceito norteador Categorias Intermediárias 

1. Leitura Refere-se ao momento da 

realização da leitura dos textos 

e nas dificuldades encontradas, 

assim como as alternativas 

relatadas para uma melhor 

compreensão do texto. 

I. Transposição da leitura 

Fonte: Autoria própria. 

O Quadro 05 demonstra a Categoria Intermediária II, denominada A seriedade 

e o comprometimento. Nesta categoria foram aglutinadas as Categorias Iniciais 

Execução de atividades e Competitividade. Foi observada, na análise dos textos, uma 

entrega por parte dos alunos que não fora observada na realização das atividades 

propostas no cotidiano. Os alunos da educação prisional normalmente demonstram 

certa insatisfação na execução de avaliações tidas como formais, não sendo incomum 

a ausência destes em dias de avaliação ou a não conclusão total da atividade, 

deixando, normalmente, várias questões em branco. Na aplicação das etapas do 

presente trabalho, todos os alunos presentes realizaram todas as atividades e 

relataram que, neste formato, a sensação de realização de prova é mais amena e 

tranquila. 
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-“(...) fazer prova assim é mais tranquilo, melhor do que vir na escola só pra 

isso” (A7TBM). 

-“(...) o bom desse jeito que não só certo e errado e já era, da pra saber o 

porque acertou o errou” (A2TCM) 

Na unidade onde foi realizada esta atividade, existe um calendário oficial de 

provas e, após a realização desta avaliação, os alunos retornam para suas respectivas 

celas. Imagina-se que, devido ao fato de o ambiente escolar ser menos estressante 

do que o do interior da cela, um maior tempo de permanência na escola seja um dos 

fatores que os fazem preferirem permanecer na escola após a avaliação. 

Um fator que foi observado nos relatos dos alunos foi a seriedade na resolução 

das atividades. Neste caso, além da efetiva participação demonstrada, os alunos 

realizaram as resoluções de atividades com muita seriedade, sempre objetivando o 

acerto das questões. Este aspecto é muito relevante, pois fora observado, em 

momentos anteriores, que os alunos não demonstravam persistência para a resolução 

das atividades. Parte destes, ao encontrarem uma situação problema que exigisse 

mais esforço, normalmente pulavam o exercício ou seguiam em frente assinalando 

qualquer alternativa. O diferencial que denota a formulação desta categoria está 

presente na fala de alunos que enalteceram o processo, pois, além da compreensão 

e da coerência no que foi cobrado em relação ao que foi proposto, tiveram, em tempo 

real, a resolução da questão e a explanação do conceito, antes de seguirem para a 

próxima atividade.  

-“(...) fazer prova desse jeito é bem melhor, já sabe se acertou ou errou e onde 

acertou ou errou” (A4TBM). 

Uma característica presente nos alunos da educação prisional é o alto senso 

de competitividade, visível e relatado, em diversos momentos, do seu cotidiano.  

Este fator, que gerou muita euforia por parte dos alunos, foi a realização da 

verificação dos testes em tempo real e observada pelos participantes. O senso de 

competitividade apresentado durante a verificação de aprendizagem gerou um clima 

descontraído e com participação massiva dos alunos. Este ambiente favoreceu para 

que a aula, independente do contexto, fluísse com melhor aproveitamento.  
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-“(...) é divertido ver se acertou na hora, ficar esperando os professores 

corrigirem as provas demora muito” (A4TAM).  

É demonstrada, no quadro a seguir, a organização da Categoria Intermediária 

II. 

 

 

 

 

 

Quadro 05 – Categoria Intermediária II – A seriedade e o 

comprometimento  

Categorias Inicias Conceito norteador Categorias Intermediárias 

2. Execução das atividades Este conceito norteador está 

ligado à efetiva execução das 

atividades propostas pelos 

alunos em um contexto 

diferente de aprendizagem 

II. A seriedade e o 

comprometimento  

3. Verificações de 

aprendizagens 

 Indica a dedicação 

desprendida na resolução das 

questões, buscando empregar 

os conceitos assimilados e 

refletindo sobre o conteúdo 

proposto 

Fonte: Autoria própria.  

O Quadro 06 representa a Categoria III, denominada Metodologia e Motivação. 

Nos testes de verificação de aprendizagem, os alunos inicialmente 

demostraram as respostas com certo receio de que a questão assinalada não 

estivesse correta, ou que algum colega fizesse algum comentário jocoso em relação 

ao seu desempenho. Essa apreensão aconteceu somente na resolução das primeiras 

questões. Após esta, os alunos compreenderam como seria o processo e participaram 

da atividade com mais tranquilidade. 
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Cabe ressaltar que, em alguns momentos, alunos mudaram a escolha de 

alguma alternativa e não o fizeram por não concordarem com algum colega da turma. 

Aparentemente, para não demonstrar que concorda com este aluno, ainda que este 

estivesse convicto que sua primeira resposta não estava correta; este aluno preferiu 

manter em sua primeira escolha. Não é possível, em um contexto tão peculiar, 

compreender as diferentes relações que os alunos desenvolvem fora da sala, mas, 

esse comportamento, aparentemente, denota algum desafeto entre estes alunos. 

Na EJA, independente do contexto, pressupõe-se que este aluno está 

frequentando uma série que não é a correspondente à sua idade, comparada ao 

ensino regular. No contexto prisional, além de todos serem maiores de idade, os 

alunos precisam atender alguns critérios para estarem aptos a matricula no PEP. 

Dentre estes critérios, estão a não conclusão do Ensino Básico e ter sido submetido 

a um julgamento e possuir uma sentença definida pelo juiz, ou seja, pessoas em 

situação de detenção provisória não participam do programa. Desta forma, todos os 

alunos já possuem uma bagagem de história de vida e, nesta modalidade de ensino, 

se faz necessária a utilização desta experiência. 

Durante a aplicação, observou-se que muitos alunos possuíam um 

conhecimento sobre parte dos conceitos que estavam sendo desenvolvidos. Em 

muitos casos, possuíam um conhecimento superficial e, em outros, um conhecimento 

errôneo. Estas informações adquiridas ao longo da vida destes alunos contribuíram 

nos momentos de discussão entre pares, o que tornou mais significativa este 

momento do processo. 

-“(...) tem coisas que a gente sabe, mas não sabe com esse nome” (A2TCM). 

Em alguns momentos das aulas, os alunos demonstraram muito conhecimento 

prático sobre os conceitos relacionados a saneamento básico, higiene e os aspectos 

da saúde e de como estas situações influenciam na vida de uma pessoa. Muitos 

alunos relatam que viveram em locais onde estas condições básicas não são 

ofertadas e que já foram, ou presenciaram alguém, que já foi acometido por estes 

males. 

-“(...) onde moramos é assim, tenho conhecidos que já tiveram essas doenças 

aí, eu mesmo já tive leptospirose” (A6TAM). 
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Os dogmas religiosos adquiridos ao longo da vida de alguns alunos também 

configuram um conhecimento prévio que influencia no decorrer das atividades, 

principalmente observado nesta aplicação, quando os conceitos a serem trabalhados 

foram relacionados a evolução das espécies.  

 -“(...) eu não vou participar disso porque não acredito nisso e não é assim que 

está escrito na Bíblia” (A12TBM). 

A categoria intermediária III é demostrada a seguir no Quadro 06. 

 

Quadro 06 - Categoria Intermediária III – Metodologia e motivação 

Categorias Inicias Conceito norteador Categorias Intermediárias 

4. Competitividade  Faz alusão ao senso de 

competitividade apresentado 

durante a aplicação dos testes 

de verificação de aprendizagem  

III. Metodologia e Motivação 

5. Conhecimentos prévios Denota o emprego de 

conhecimentos adquiridos 

durante a vida do indivíduo e 

sua utilização em um contexto 

de aprendizagem 

Fonte: Autoria própria 

O Quadro 07 representa a categoria IV, denominada Aprimoramento das 

relações interpessoais. A metodologia ativa desenvolvida neste contexto educacional 

possui como premissa a interação entre os pares no desenvolvimento do processo 

educativo. Esta relação, em um contexto prisional, nem sempre é harmônica ou de 

fácil desenvolvimento, sendo esta a priori, uma preocupação no desenvolvimento 

desta atividade na educação prisional. A maioria dos alunos, durante a realização da 

atividade, realizaram as discussões de maneira participativa e colaborativa, refletindo 

e dialogando sobre os conceitos abordados na questão.  

Uma característica oriunda deste contexto é a linguagem empregada na 

discussão. Estes alunos utilizam diversos verbetes e termos característicos, o que 

torna, inicialmente, difícil a compreensão. Durante a discussão, foi observado que, em 

alguns momentos, analogias ou o simples fato de um termo ser substituído por uma 
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palavra que estes alunos utilizam no cotidiano fazia com que a assimilação do conceito 

ocorresse de forma prática e funcional. 

A transcrição abaixo se refere ao registro coletado durante a discussão entre 

pares na turma TBM. Nesta ocasião, um aluno, convicto de sua resposta, na 

verificação de aprendizagem, demonstrou uma grande perplexidade ao constatar que 

parte dos colegas não havia acertado a questão. Observado isso, especificamente 

nesta questão, foi solicitado que ele justificasse sua resposta para os demais colegas. 

Cabe ressaltar que esta transcrição foi anotada no momento em que foi proferida, 

sendo próxima da que foi dita, mas não exatamente idêntica ao discurso.  

-“(...) se liga, parça, vocês não sabem que para que tenha a seleção natural os 

bicho tem ficar sem reproduzir, ou porque estão longe ou porque não conseguem ter 

contato com os outros? Então como acham que começa a parada, é claro que é por 

seleção natural” (A4TBM). 

Na explicação proferida pelo aluno, percebe-se que não existe um domínio 

completo de todos os conceitos envolvidos, porém a explicação direta fez com que os 

demais colegas refletissem sobre o conceito e atingissem a melhoria estabelecida no 

método na segunda verificação de aprendizagem. 

Um bom relacionamento entre o professor e seus alunos é um fator importante 

para que ocorra a aprendizagem e, no contexto de educação prisional, esta relação 

possui uma relevância ainda maior. 

 Desenvolver uma espécie de senso de confiança é muito difícil, o professor se 

torna uma referência para seus alunos. 

A categoria intermediária IV é demostrada a seguir no Quadro 07. 

Quadro 07 – Categoria Intermediária IV – Aprimoramento das relações 

interpessoais 

Categorias Inicias Conceito norteador Categorias Intermediárias 

6. Interações entre pares Evidencia o senso de 

cooperação na resolução das 

atividades, desenvolvendo a 

IV. Aprimoramento das 

relações interpessoais 
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interação durante o processo 

educacional 

7. Relação professor x alunos  Salienta a interação do aluno 

com o professor e como esta 

interação pode influenciar na 

aprendizagem 

Fonte: Autoria própria.  

 

 

6.2.3 Categorias Finais 

As Categorias Finais foram formuladas com base nas Categorias Iniciais e 

Intermediárias apresentadas anteriormente. As Categorias Finais estão subdivididas 

em: A metodologia no desenvolvimento do indivíduo e A metodologia como promotora 

de bons atributos, estas sintetizam as interpretações demonstradas nas categorias 

anteriores, de forma a correlacionar as significações identificadas nos dados 

coletados. 

A primeira categoria final foi elaborada a partir da compilação das Categorias 

Intermediárias Transposição da leitura e A seriedade e o comprometimento frente a 

Metodologia.  

Existem muitos fatores que, segundo os alunos, podem interferir negativamente 

em seu processo de aprendizagem. Muitas são as habilidades e ferramentas que 

parte destes alunos necessitam para assimilar os conceitos apresentados, neste 

dinâmico processo de aprendizagem. 

 A singularidade de cada indivíduo, independente do contexto educacional, 

traduz que a aprendizagem é individual, sendo que, no contexto prisional, com um 

denso histórico de vida, esta singularidade se torna ainda mais individualizada. 

(...) sai da escola já faz uns doze anos, quando estudava já havia repedido duas 

vezes, tenho dificuldade pra entender o que eu leio (A6TAM) 

A metodologia Instrução por Pares estimula a leitura prévia das informações, 

além da intensa discussão gerada a cada verificação de aprendizagem. Para estas 
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diferentes etapas, faz-se necessário que aluno possua algumas habilidades como a 

própria leitura, o comprometimento e seriedade na realização das atividades e o bom 

relacionamento com os colegas.  

Durante a aplicação, foi observado que estas habilidades foram apresentadas 

pelos alunos que participaram efetivamente, enfrentando as limitações individuais e 

do contexto da educação prisional. 

A Categoria Final: a metodologia no desenvolvimento do indivíduo é 

demostrada a seguir no Quadro 08. 

Quadro 08 – Categoria Final: a metodologia no desenvolvimento do 

indivíduo 

Categorias Intermediárias Conceito norteador Categorias Finais 

I. Transposição da leitura Constitui os aspectos 

individuais dos participantes, 

fazendo relação com os 

desafios da pouca 

familiaridade, com o processo 

educacional de uma escola e o 

esforço individual para romper 

as limitações apresentadas, 

tanto no que se refere ao meio, 

como do indivíduo em si. 

I. A metodologia no 

desenvolvimento do indivíduo. II. A seriedade e o 

comprometimento  

Fonte: Autoria própria.  

A segunda categoria final, denominada A metodologia como promotora de bons 

atributos, foi elaborada a partir da compilação das Categorias Intermediárias, A 

metodologia como promotora motivacional interna e Aprimoramento das relações 

interpessoais.  

Esta Categoria Final remete ao desenvolvimento das relações interpessoais, 

ação que favorece o desenvolvimento de atividades pedagógicas coletivas e 

individuais. Na educação prisional, as relações são de difícil compreensão, pois este 

ambiente apresenta uma realidade de sofrimento e angústia, na qual abstrações como 

a confiança são de difícil percepção. A instrução por pares se mostrou eficiente na 

consolidação de uma atividade pedagógica coletiva, o senso de competição durante 

a verificação de aprendizagem e as discussões posteriores se mostraram eficientes 
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nos momentos de interações positivas em que a aprendizagem se deu de forma 

descontraída e com grande senso de colaboração. 

A relação aluno x professor se mostrou importante na aplicação de uma 

atividade diferenciada, pois os alunos estabelecem um vínculo positivo com seus 

professores. Este vínculo, no contexto prisional, mostrou-se solidificado e de grande 

importância para que os alunos realizem as atividades propostas com dedicação e 

comprometimento. O professor, na educação prisional, personifica uma postura de 

exemplo para seus alunos, como detentor do conhecimento, já que ali o acesso às 

informações é restrito, além de uma figura benéfica no decorrer de seus dias no 

cárcere.  

-“(...) os professor são os únicos aqui que não querem nos prejudicar” (A4TBM). 

-“(...) obrigado pela aula da hora, o senhor prepara pra gente como se estivesse 

preparando para os alunos na rua né?” (A11TCM) 

A Categoria Final: A metodologia como promotora de bons atributos é 

demostrada a seguir no Quadro 09 

.Quadro 09 - Categoria Final: A metodologia como promotora de bons 

atributos 

Categorias Intermediárias Conceito norteador Categorias Finais 

III. Metodologia e Motivação Refere-se à contribuição da 

metodologia como agente 

motivador individual e coletivo, 

desenvolvendo atributos 

inerentes ao relacionamento 

estabelecido entre os pares e 

com o professor 

II. A metodologia como 

promotora de bons atributos IV. Aprimoramento das 

relações interpessoais 

Fonte: Autoria própria.  

No quadro 10, abaixo, é apresentado a síntese da progressão das categorias 

e sua construção progressiva a partir das análises dos dados coletados. 

Quadro 10 – Síntese da progressão de categorias 

Categorias Inicias Categoria Intermediária Categorias Finais 

1. Leitura I. Transposição da leitura  
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Fonte: Autoria própria 

7. CONCLUSÃO 

O processo de educação prisional mudou muito com o passar do tempo. Esta 

evolução foi fundamental para o novo contexto em que a sociedade se direcionou. 

A educação prisional do estado de São Paulo é relativamente recente. Por esse 

motivo, existe uma escassez de trabalhos nesta modalidade de ensino, caracterizando 

uma necessidade de mais pesquisas que tenham como foco a educação prisional. 

Vários fatores favoreceram para que este fosse o último estado a se regulamentar 

frente à legislação vigente, pois é o estado com a maior população prisional e que, 

ainda hoje, carece de processos e protocolos que sejam elaborados e direcionados 

para o melhor desenvolvimento de atividades escolares no interior dos presídios. As 

unidades prisionais possuem características singulares, e o presente trabalho 

analisou a aplicação de uma metodologia ativa no contexto prisional de uma unidade 

no interior do estado de São Paulo. 

A metodologia ativa PI, adotada nesta pesquisa, apresentou-se como uma boa 

ferramenta para o ensino em um contexto prisional. Não foi necessário o uso de 

nenhuma ferramenta que viole os protocolos de segurança, assim como o uso da 

tecnologia, ausente neste contexto, não inviabilizou a aplicação da metodologia. Os 

alunos se mostraram motivados e comprometidos para a participação das atividades. 

Algumas práticas dentro da metodologia são interessantes, pois estimulam 

habilidades transversais no processo de aprendizagem. 

Os alunos participaram com muito entusiasmo de todas as etapas da atividade. 

Na resolução do questionário de verificação de aprendizagem, foram assertivos na 

maioria dos momentos, apresentando um resultado de acerto acima de 70% na 

primeira verificação, na maioria das ocasiões. 

2. Execução das atividades  II. A seriedade e o 
comprometimento  

I. A metodologia no 
desenvolvimento do indivíduo 

 

 

3. Verificações de 
aprendizagens 

4. Competitividade  

5. Conhecimentos prévios III. Metodologia e Motivação  

 

II. A metodologia como 
promotora de bons atributos 

6. Interações entre pares 

7. Relação professor x alunos IV. Aprimoramento das 
relações interpessoais 
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A leitura contextualizada, abordando termos pouco usuais no cotidiano, pode 

contribuir para o acréscimo de novas palavras no vocabulário dos alunos. 

A prática se mostrou positiva em relação ao contato entre os alunos, sendo 

que, no contexto prisional, a relação entre os alunos é complexa por diversos fatores, 

como a intensa convivência devido ao confinamento. 

A questão da linguagem aplicada nas discussões, quando ocorreram as 

verificações de aprendizagem, mostrou-se relevante, pois existe uma variação 

linguística característica do contexto. Estas variações foram empregadas pelos alunos 

de forma a auxiliar a correlação do conceito apresentado e sua assimilação. 

A rotina na educação prisional é muito dinâmica. O ambiente apresenta várias 

situações que extrapolam o planejamento e organização do professor, a prioridade é 

a segurança e, por esse motivo, algumas situações podem ser sobrepostas, 

ocasionando o atraso ou, até mesmo, a suspensão da aula. Cabe, ao professor, 

compreender essas características e se adequar à realidade da educação prisional, 

demonstrando resiliência em sua prática educacional. 

Uma boa relação aluno x professor, no contexto prisional, é muito importante 

para o desenvolvimento de qualquer prática pedagógica, pois se trata de um ambiente 

diferenciado, muitas vezes hostil, que demanda o desenvolvimento de uma nova 

prática profissional, almejando sempre a melhor assimilação e aprendizagem dos 

alunos. 

Com o propósito de contribuir para a melhoria da educação prisional e a 

divulgação da metodologia PI, além de gerar um material que possa ser um referencial 

na educação em um contexto prisional, foi elaborado um livreto (APÊNDICE L) 

relatando as atividades desenvolvidas no presente trabalho e este está registrado na 

Agência Brasileira do ISBN (International Standart Book Number), sob o número: 978-

85-92763-04-6. 
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