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RESUMO 

 

A produção deste trabalho visa propor reflexões acerca do sistema prisional baiano, tendo 

como foco, as práticas educativas exercidas por psicólogos e outros profissionais, assim como a 

falta dessas práticas. Essa reflexão é proposta através de revisões bibliográficas sobre práticas 

educativas e sobre o sistema prisional, levantando-se também precariedades físicas e subjetivas, e 

a carência de uma assistência mais elaborada para os internos, para suas famílias, assim como 

também para os funcionários destas instituições, baseando-se na coleta de dados através de uma 

pesquisa qualitativa¹, com profissionais de três instituições penitenciárias baianas, apontando 

possíveis pontos de melhorias. Tendo como público de pesquisa, uma psiquiatra e uma psicóloga 

de uma instituição localizada na região metropolitana do Estado, e mais duas psicólogas de 

outras duas instituições penitenciárias, localizadas no interior do Estado, sendo uma destas 

instituições, uma prisão temporária.  

 

Palavras-chave: Sistema prisional, práticas educativas, psicólogos, precariedades, 

assistência, coleta de dados. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A atuação do psicólogo há muito tempo deixou de se restringrir ao atendimento clínico. Em 

espaços em que haja pessoas, conflitos a serem mediados e/ou melhorias que devem ser 
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alcançadas, o psicólogo pode se inserir. Do mesmo modo, a sua forma de atuação não se limita a 

observação, a escuta e a intervenção clínica. Entre suas várias nuânces, o psicólogo também tem 

o papel de orientador e multiplicador, especialmente em ambientes macros. Nesse tipo de 

atuação, o psicólogo também exerce práticas educativas. Estas não são de exclusividade do 

psicólogo. Entretanto, o que diferencia a sua atuação de outros profissionais, é o seu 

conhecimento acerca do psiquismo humano, a sua forma de utilizá-lo na sua prática, o seu olhar e 

a sua escuta mais apurada.  

Quando fala-se de práticas educativas exercidas, não é referenciando-se à educação formal 

vista nas escolas, definida por Gaspar (2002) como “a educação com reconhecimento oficial, 

oferecida nas escolas em cursos com níveis, graus, programas, currículos e diplomas”, mas da 

educação não formal, definida pelo mesmo autor como “forma de transmissão cultural originária 

da complexidade e do avanço contínuo da nossa civilização, sendo esta muito próxima da 

educação formal, tendo também disciplinas, currículos e programas, mas não oferece graus ou 

diplomas oficiais”.  

Para Núñez (1990 APUD in SOUZA, 2008) ao definir a ação da educação não formal ou 

ainda educação social, a de se pensar em dois aspectos: primeiro, entender seus limites e alcances 

através de sua ação social educativa, e em segundo lugar, o espaço desta  ação educativa. 

A educação não formal não tem diretrizes, mas tem planejamento, estratégia e objetivos a 

serem alcançados. A educação não formal surge diante de demandas. Estas nem sempre estão 

perceptíveis aos olhos do próprio grupo. Cabe ao psicólogo, junto a essa população alvo, 

identificar quais as necessidades deste grupo e de quais formas as mesmas pode ser supridas. 

Entre as inúmeras práticas exercidas mais comuns, podemos citar palestras e bate-papos, 

fundamentados em conhecimentos fidedignos acerca do tema desejado. Diante dessas 

considerações, vale ressaltar a seguinte contribuição: 

 

Possibilitar o desvelamento das necessidades do educando problematizando-as significa 

favorecer a compreensão por parte do sujeito, de sua situação no mundo, de suas visões, 

concepções, permitindo-lhe captar a realidade, não mais como estática, mas, como 

processo em transformação, e é nesse sentido que “a educação problematizadora se faz, 

assim, um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, 

como estão sendo no mundo com que e em que se acham” (FREIRE, 1987, p. 72). 

 

Diante de tal afirmação, podemos perceber que a educação, seja qual for a sua modalidade, 

tem por função propiciar aos sujeitos que pensem, reflitam, desconstruam e reconstruam a seu 

respeito, assim como do mundo e das problemáticas que o cercam. 
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Como dito anteriormente, tanto as práticas educativas, quanto o espaço onde elas 

acontecem, não são restritos. Neste artigo, fala-se do sistema prisional como espaço educativo. 

Vale destacar a seguinte afirmação: 

 

A educação é um direito humano reconhecido pela Constituição e ratificado por 

documentos internacionais assinados pelo governo brasileiro. No entanto, a garantia de 

acesso à educação ainda não é assegurada a todas e todos, sobretudo se olharmos para 

uma das parcelas mais excluídas da sociedade: as pessoas encarceradas (YAMAMOTO 

et. al. 2010, p.11). 

 

Falar sobre a produção do indivíduo preso, constituído em processos “educativoprisionais”, 

é também tocar na questão do direito em nossa sociedade, especialmente no que tange às práticas 

do direito penal, sua função social e a racionalidade que lhe dá suporte (RESENDE, 2004). 

As práticas educativas na prisão, embora ainda sejam permeadas por várias lacunas, é 

instrumento de grande mudança organizacional e ideológica. A concepção de que as prisões são 

apenas “universidades do crime”, aos poucos estão abrindo espaço para a ideia de que “mesmo 

na prisão pode-se continuar estudando e trabalhando” (MAIA, SILVA E MORAIS, 2009). 

Para entender como as relações sociais se estabelecem nas prisões é necessário estar aberto 

às contradições que permeiam as ações dos diversos atores que ali interagem: agentes prisionais, 

detentos, gestores, professores, assistentes sócias, médicos, advogados e servidores. Todos 

submersos numa atmosfera de múltiplas faces, conflitantes e divergentes sobre o que deveria ser 

o sistema prisional e o que ele é (MAIA, SILVA E MORAIS, 2009). 

Em contrapartida a atuação emergente e em desenvolvimento das equipes interdisciplinares 

num sistema educativo no sistema carcerário, Foucault (1987) sinaliza que as prisões têm 

mecanismos internos de repressão e punição que ultrapassam o castigo da “alma”, investindo na 

regulação do corpo do detento pela coação estimulada por uma educação total, reguladora de 

todos os movimentos do corpo. 

Atualmente, o sistema carcerário no Brasil possui inúmeros problemas: superlotação, 

estrutura física em estado precário, constantes rebeliões, fragilidade na proteção da integridade 

física, falta de treinamento dos funcionários, violações de direitos humano, e — o mais 

preocupante — poucas oportunidades de recuperação dos detentos. É nesse contexto que o 

Estado tem reservado aos apenados, ainda que de forma bastante precária, serviços, como apoio 

psicossocial, assistência médica, atividades laborais e educacionais. São atividades previstas na 

Lei de Execução Penal (LEP), com vistas à ressocialização desses indivíduos (YAMAMOTO et. 

al. 2010, p.91). 
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Quando a palavra “educação” é utilizada, atribui-se a ela algum significado. Ainda que 

estes significados possam se diferenciar quanto a aspectos ideológicos, conteúdos, metodologias, 

participantes etc., algo permanece das diferentes visões. Esse algo que permanece, das mais 

diversas formas de significar a educação, diz respeito ao fato primeiro de que toda Educação se 

refere ao ensino e à aprendizagem. Educar é aprender, é ensinar (YAMAMOTO et. al. 2010, 

p.101). 

O ambiente prisional é contraditório, a começar pela sua arquitetura, que separa, esconde, 

afasta o condenado da sociedade, punindo-o e vigiando-o, enquanto fala de educação e reinserção 

social. O cotidiano das prisões mostra um ambiente carcerário, com seus valores, regras e 

práticas, como obstáculo à educação para a vida social livre, ao objetivo ressocializador da pena. 

Os meios contradizem os fins, levando a desconfiar, a duvidar de que se mandem pessoas à 

prisão para serem educadas. De todas as tarefas que a prisão deve executar, nenhuma é mais 

ambígua que a de transformar criminosos em não criminosos, pois os meios para atingi-la 

permanecem incertos. E jamais serão educadas, enquanto a instituição funcionar apenas como 

instrumento punitivo da justiça criminal (PlAYFAIR & SINGTON, 1969, p. 48). 

Há que se considerar, pois, que, sendo o processo de educação contínuo, é preciso repensar 

o significado dado à “reeducação” do aprisionado. Trata-se de um processo de educação que se 

modifica em sua natureza, em sua forma, mas continua, sempre, sendo processo educativo 

(ONOFRE, 2006. p. 14). 

 

Pensando no papel do sistema prisional para com os seus usuários, vale ressaltar:  

 

“O sistema prisional deve, portanto, propiciar aos presos uma série de benefícios, que 

vão desde a instrução, inclusive profissional, até a assistência médica e psicológica, para 

proporcionar-lhes uma oportunidade de reintegração, e não mais como um aspecto da 

disciplina carcerária – compensando, dessa forma, situações de carência e privação, 

quase sempre frequentes na história de vida dos sentenciados antes de seu ingresso na 

senda do crime” (BARATTA, 2002, p. 3). 

 

O presente artigo tem por objetivo, propor reflexões acerca da atuação educativa do 

psicólogo dentro do sistema prisional baiano, não apenas com os internos, mas práticas 

educativas com os seus familiares, assim como com os funcionários daquele espaço. 

A produção deste trabalho justifica-se diante de algumas considerações. Inicialmente, 

devido à curiosidade científica do pesquisador a respeito da atuação do psicólogo no sistema 

prisional, não só no que diz respeito à assistência psicossocial, mas também às práticas 
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educativas que podem ser exercidas dentro dessa atuação. Considerou-se também o fato desta 

atuação estar num período emergente na psicologia, tendo necessidade de produções científicas 

acerca do tema para dar suporte teórico aos estudantes e aos profissionais da área. Outro fator 

considerado foi a necessidade de se avaliar e repensar as possibilidades e as limitações no 

exercício das práticas educativas no sistema prisional. 

 

2. MÉTODO 

 

Tendo em vista o objetivo proposto, utilizou-se como método nesta pesquisa, revisões 

bibliográficas sobre práticas educativas e sobre o sistema prisional, e também realizando uma 

pesquisa qualitativa, através da coleta de dados via entrevista semi-estruturada com profissionais 

de três institituições penitenciárias baianas, apontando possíveis pontos de melhorias,  

precariedades físicas e subjetivas, e a carência de uma assistência mais elaborada para os 

internos, para suas famílias, assim como também para os funcionários destas instituições. 

 

3. PROCEDIMENTO PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram analisados numa perspectiva qualitativa, visando descrever 

criticamente o exercício e o não exercício de práticas educativas no sistema prisional baiano, 

especialmente ao que se tange à prática dos profissionais de psicologia, tendo também a 

contribuição do viés da prática psiquiátrica nesse ambiente composto por equipes 

interdisciplinares.  

 

EXPOSIÇÃO DOS DADOS 

 

A primeira profissional entrevistada, é psicóloga de uma instituição penal provisória 

localizada na zona do litoral norte da Bahia. Esta instituição possui internos apenas do gênero 

masculino. De acordo com a entrevistada, existe uma equipe interdisciplinar composta por 01 

psicóloga, 02 assistentes sociais, 01 dentista, 02 profissionais de enfermagem e 01 psiquiatra 

externo, que dá suporte quando necessário. Na concepção da entrevistada, sendo um presídio 

temporário de cidade interiorana, com um público médio atual de 145 internos, o presídio oferece 

estrutura física satisfatória. Quando questionada sobre práticas educativas, a psicóloga informa 

que não é o seu foco de trabalho, mas que acontece corriqueiramente. Geralmente a prática 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 25.01.2015 

 

Hércules da Silva Bandeira 6 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

educativa se dá no acompanhamento individual, através de orientações solicitadas pelo próprio 

interno, tendo como temas mais comuns: aspectos da saúde, da sexualidade e do uso de drogas. 

Algumas vezes, existem orientações sobre vacinas, ou sobre benefícios, como por exemplo, o 

auxílio reclusão. Estas práticas educativas foram realizadas inicialmente com 03 internos, 

devendo estes, multiplicar o conhecimento aprendido com os seus colegas de ala. Estas práticas 

possuem como modo de avaliação de efetividade, os feedbacks individuais recebidos pelos 

internos durante o atendimento. Segundo ela, a equipe do setor social já pensou em fazer práticas 

educativas mais amplas, assim como reunir determinados grupos, mas não se tem condições para 

isso, diante de uma determinada carência no setor de segurança, assim como carência de apoio e 

investimento para o exercício das atividades. Quanto à família, as práticas educativas são mais 

escassas, mas também acontecem. Essas são mais voltadas para algum benefício recebido, ou 

mesmo orientações acerca do sistema de visita. Ao que se refere aos profissionais, mais 

especificamente os agentes penitenciários, estes passam por treinamentos na região metropolitana 

do Estado, porém o conteúdo visto é de total desconhecimento da área Social da Instituição.  

A segunda profissional entrevistada é psicóloga de uma instituição penitenciária de caráter 

permanente, localizada na região sudoeste do Estado da Bahia. Esta instituição também possui 

internos apenas do gênero masculino, sendo uma população atualmente equivalente a um número 

médio de 330 internos. A equipe interdisciplinar deste presídio é um pouco diferenciada do 

primeiro pesquisado. É composta por 02 psicólogas, 03 profissionais de enfermagem, 01 médico 

e 02 profissionais de odontologia. Quando questionada sobre a estrutura física do presídio, a 

psicóloga descreveu como uma parte em condições razoáveis, e outra parte em condições 

bastante insalubres. O quadro de profissionais, especialmente da área de segurança, é dito como 

carente. Necessitando com urgência de mais contratações efetivas. A respeito de práticas 

educativas, a entrevistada disse que este tipo de atividade não faz parte do seu ofício atual. 

Segundo ela, existem práticas voltadas para a educação formal dos internos, havendo aulas de 

alfabetização, ensino fundamental e supletivo. Quando questionada sobre quais profissionais se 

envolvem em tal prática, ela disse não ter esta informação. Segundo ela, não são realizadas 

práticas educativas com as famílias dos internos. Quanto a práticas educativas com os agentes 

penitenciários, existem treinamentos de capacitação in loco, relatados como precários.  

A terceira profissional entrevistada é psiquiatra de uma instituição penal localizada na 

região metropolitana da Bahia. Esta instituição, também de caráter permanente, de acordo com a 

entrevistada, tem uma população composta por uma média de 1100 internos, sendo estes, 

exclusivamente do gênero masculino. Segundo a psiquiatra, a equipe interdisciplinar é composta 

por 06 assistentes sociais, 04 psicólogos, 01 psiquiatra, 02 médicos clínicos, 01 urologista, 01 

ortopedista, 01 otorrinolaringologista e 01 dentista. A estrutura física é caracterizada por ela 

como suficiente, enquanto que a subjetiva é dita como necessitada de um número maior de 

profissionais efetivados, e também de mudanças, como por exemplo, passar a ter um caráter mais 
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humano no tratamento com os internos, mais saudável. Referente às práticas educativas, a 

psiquiatra relata fazer palestras no dia das mães e instruções sobre a visita ao que concerne à 

família. Quanto aos internos, as orientações geralmente são feitas individualmente e referem-se 

de modo geral, à saúde, como por exemplo, o uso da camisinha e os ricos das doenças 

sexualmente transmissíveis, e também o uso de medicações. Outros tipos de práticas educativas 

acontecem também com frequência, sendo estas realizadas pelo Serviço Social. Este setor realiza 

semanalmente atividades de orientação à família acerca da visita, e até mesmo à criança sobre o 

que é aquele contexto e porque o pai está ali, e também há um grupo que trabalha com os presos 

em oficinas. Tem oficina de trabalho, oficina educativa para a escola, pra leitura, oficina de 

questões como sexualidade e drogas, autocuidado e uso de medicação. Quanto às práticas 

educativas realizadas com os agentes penitenciários, ela diz que existem cursos. Mas os 

funcionários se queixam, pois esses cursos não atendem o que eles querem, mas sim o que a 

Secretaria administrativa responsável exige. Eles gostariam de mais orientações a respeito de 

como se trabalhar com os presos, aspectos que venham contribuir com o exercício profissional 

deles. Ainda em seu relato, ela comenta sobre a ineficácia dos cursos. Cursos estes que acabam 

sendo destoantes quanto à realidade vivenciada na instituição. Tambem levantou algumas 

precariedades como a falta de funcionários, e de carros pra transportar os internos. Fatores estes, 

que tornam o dia a dia dos funcionários, ainda mais complicado.  

A quarta profissional que foi procurada para contribuir com esta pesquisa, é psicóloga, 

sendo esta da mesma instituição que a psiquiatra. Quando lhe foi apresentado o tema da pesquisa, 

esta se mostrou impossibilitada de contribuir, pois trabalha especificamente com pericia técnica 

através de avaliações psicológicas, com objetivo de compor pareceres psicológicos para 

fundamentar a decisão judicial para concessão de benefícios (Mudança de Regime, Livramento 

Condicional, saídas temporárias, indultos, prisão domiciliar, trabalhos na área livre). Mesmo não 

tendo trazido os dados desejados, o contato de pesquisa com essa profissional também foi 

importante, para ser possível avaliar de forma crítica, o não envolvimento do profissional de 

psicologia com as práticas educativas. 

 

4. RESULTADOS 

 

De acordo com as informações coletadas com as entrevistadas participantes desta pesquisa, 

pôde-se perceber de modo geral, a carência de uma estrutura física mais apropriada para o 

número de internos, em condições mais dignas e favoráveis para a saúde física e psíquica desses 

sujeitos. Do mesmo modo, faz-se necessário, pensar a possibilidade de se ampliar o número de 

funcionários destas instituições, assim como maior investimento na capacitação técnica e em 
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possíveis orientações psicossociais constantes, que preparem esses sujeitos para os desafios 

diários do sistema prisional.             

Avaliando o cotidiano das profissionais entrevistadas, percebeu-se um exercício de práticas 

educativas como atividades de orientações casuais direcionadas para os internos, de modo 

individual, sendo deste modo, devido a carências de profissionais, assim como de apoio 

financeiro. Ambos ausentes por parte do governo do Estado. Ainda na esfera do cotidiano, 

questionou-se a participação e o nível de envolvimento dos profissionais de psicologia nessas 

atividades que objetivam o contínuo desenvolvimento intelectual, assim como a saúde 

psicológica. Até onde cada psicólogo se enxerga como contribuinte para essas práticas 

educativas? Por que tem sido uma prática muito mais exercida por assistentes sociais do que 

pelos psicólogos, sendo que esta segunda classe profissional possui arcabouço teórico suficiente 

para exercer tais práticas?  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no referencial teórico levantado, assim como nos dados coletados, é importante 

ressaltar que existem muitos pontos de melhorias a serem alcançados no sistema prisional baiano. 

Tanto no que se refere à parte física e quadro de funcionários, que deve ser fornecida pelos 

representantes do governo, como também a necessidade de melhorias na atuação dos 

profissionais que se predispõem a estar nesse ambiente e em contribuir da melhor forma possível, 

para uma assistência de qualidade à população carcerária. Ao que se refere particularmente aos 

psicólogos do sistema prisional, assim como em muitos outros campos de atuação, pode-se 

pensar que o psicólogo se confunde, se limita, ou mesmo tem a sua prática restringida diante das 

condições materiais e subjetivas que lhe são dadas para trabalhar.  O melhoramento dos serviços 

prestados pelo sistema prisional é um processo que depende dos dois lados, tanto do Estado como 

instituição mantenedora, como dos profissionais selecionados para estarem ali. Por isso, é 

necessário haver mais capacitação e comprometimento para que de fato exista desenvolvimento 

satisfatório no sistema prisional baiano.  
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