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Este estudo busca-se identificar as limitações os docentes para a atuação no processo de 

Ensino aprendizagem na Escola do Sistema Penitenciário de Feira De Santana/ BA, com 

o intuito de investigar como os docentes que atuam neste centro de Ensino utilizam suas 

metodologias em sala de aula. Este estudo tem como objetivos investigar as limitações 

dos educadores para a atuação no sistema prisional, verificar a educação no contexto 

carcerário e reconhecer os problemas enfrentados para a reeducação no contexto 

prisional. Esta pesquisa foi elaborada com base na metodologia de pesquisa qualitativa 

de coleta de dados e entrevistas individuais com professores que atuam na área. Essa 

educação não formal no cárcere para os apenados é muito importante para 

ressocialização àqueles que se encontram fora do convívio social. Com base nos estudos 

dessa natureza, alguns teóricos apontam algumas dificuldades para atuação do docente 

exercer seu trabalho, como: a falta de alunos em sala de aula e o desinteresse de alguns 

professores em dialogar com esses alunos durante as aulas. Por outro lado os teóricos 

ainda enfatizamdificuldades, como: a falta de material didático para utilizar durante as 

aulas, a falta de equipamentos para utilizar metodologias diferenciadas durante as aulas. 

Assim, entretanto se considerou que este fato só poderá ser revertido com o com 

incentivo dos órgãos responsáveis por essa Educação no cárcere, se considerada de 

forma adequada, poderia mudar a vida de muitos internos que não tem nenhuma 

perspectiva de vida social.A ressocialização pode-se entender como sendo o conjunto de 

atributos que permite ao indivíduo tornar-se útil a si mesmo, a sua família e a sociedade. 
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