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RESUMO
A ideia de escrever sobre esse assunto surgiu durante meu trabalho como gestor em uma
escola prisional dentre os anos de 2013/2017 no Presídio Frei Damião de Bozzano,
localizado no Complexo Prisional do Curado. A Síndrome de Estocolmo (SE) se refere a um
estado psicológico no qual alguém que tenha sido submetido a algum tipo de ameaça física
ou psicológica nutre um sentimento de afeição, amizade ou amor em relação ao seu
agressor. Ocorre no momento de extremo perigo, um sequestro, por exemplo, onde a vida
do refém pode ser retirada pelo sequestrador. A tendência é que a vítima se comporte de
forma submissa. Por outro lado, o agressor ao se portar de forma educada, leva a vítima a
uma falsa impressão de ele ser bondoso. Isso nada mais é que uma estratégia mental
produzida de forma inconsciente seja por medo ou como estratégia de defesa. Na Educação
Prisional, diferentemente do que acontece entre vítimas e algozes, a SE entre os
profissionais da Educação Prisional ocorre, não pelas ameaças (latentes é bem verdade),
mas sim pelo longo contato em que ambos estão expostos – professores e presos –
provenientes da pesada carga-horária a que o docente tem de cumprir, atreladas as longas
sentenças que os apenados estão sujeitos. Essa longa exposição leva ao relaxamento, com
relação à segurança, por parte dos docentes perceptíveis em frases como “Ele é tão
bonzinho!”, o que pode acarretar em pequenos favores, tais como levar dinheiro para
parentes, visitar casa de parentes, entre outros.
Palavras-chaves: Educação Prisional, Síndrome de Estocolmo.

ABSTRACT
The idea of writing on this subject arose during my work as a manager in a prison school in
the years 2013/2017 at the Presidio Frei Damião de Bozzano, located in the Curado Prison
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Possui graduação em Licenciatura em História e Licenciatura em Computação, Especialista em História das
Artes e das Religiões e Mestre em Antropologia. Foi Gestor da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças,
durante os anos de 2013 a 2017, que fica localizada no Presídio Frei Damião de Bozzano (PFDB) um dos três
presídios que compõem o Complexo Prisional do Curado (CPC), antigo Presídio Professor Aníbal Bruno.
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Complex. Stockholm Syndrome (SE) refers to a psychological state in which someone who
has been subjected to some kind of physical or psychological threat nurtures a feeling of
affection, friendship or love towards his abuser. At the moment of extreme danger, a
kidnapping, for example, where the life of the hostage can be withdrawn by the kidnapper,
the tendency is that the victim behaves in a submissive way. On the other hand, the abuser
by behaving politely takes the victim's false impression of being kind. This is nothing more
than a mental strategy unconsciously produced by fear or defense strategy. In Prison
Education, unlike what happens between victims and executioners, SE among PR
professionals occurs not because of the threats (latent is true), but because of the long
contact in which both are exposed - teachers and prisoners - from the Heavy hourly workload
to which the teacher has to comply, linked to the long sentences that the grieving are subject
to, This long exposure leads to relaxation, with respect to safety, by teachers perceived in
phrases such as: He is so nice!. What can lead to small favors, such as: Take money for
relatives; Visiting relatives house; among others.
Keyword: Prison Education, Stockholm Syndrome.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a Educação Prisional no estado de Pernambuco passou de
um mero improviso ao devido cuidado e atenção que ela merece, podendo variar de uma
Gerência Regional de Ensino (GRE)3 para outra, mesmo assim ficando longe do ideal. No
passado, não muito distante, para ser mais preciso, até o ano de 20124, período do término
da divisão interna do Presídio Professor Aníbal Bruno5 e surgimento do Complexo Prisional
do Curado6 - como demonstra a foto abaixo –, os profissionais em educação prisional ainda
ministravam aulas nos interiores dos pavilhões apesar da Escola Professor Joel Pontes7 já
existir, ainda era de costume o docente se deslocar até onde os reeducandos8 se
encontravam, indo de encontro a todas as orientações de segurança existentes, mesmo
após a grande rebelião de 2007, que durou 04 dias com mais de 15 mortes e 50 feridos,
deixando 03 pavilhões destruídos e a escola incendiada.
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Complexo Prisional do Curado, no Recife (Foto: Reprodução/TV Globo)

O que foi retratado acima é o atual cenário dos presídios em Pernambuco.
Por incrível que possa parecer, mesmo passados mais de um século de fundação da Casa
de Detenção do Recife até os dias atuais, pouca coisa mudou, como atesta Flávio de Sá
Cavalcanti de Albuquerque Neto:

Durante o período colonial, o cotidiano da Cadeia sempre foi marcado pela
insegurança e péssimas condições de higiene. No pós-Independência,
mesmo com as discussões em torno da reforma das prisões no Brasil, a
situação não se alterou, e as denúncias acerca do estado deste edifício na
comarca do Recife (que incluía os municípios de Olinda e Igarassu) se
tornaram constantes nos jornais e nos relatórios da Presidência da província
e da polícia.9

O panorama não mudou em nada com relação aos noticiários escritos, mídias
eletrônicas e tabloides que, vão lá vêm cá, enchem os lares brasileiros com notícias acerca
das condições das nossas cadeias, porém, poucas notas positivas são produzidas quando o
assunto diz respeito à educação prisional10.
Quando entramos no campo das determinações legais, no que concerne a
parte da educação prisional no Brasil, existe a Constituição Federal de 1988 que trata da
Educação de uma forma geral; a Lei de Execução Penal (1984); o Marco de Ação de Belém
(2010) no item Participação, Inclusão e Equidade, preâmbulo 15 letra G; a Lei de Diretrizes
e Base da Educação Nacional (LDBEN) capítulo II, seção 1, artigo 208, inciso I; a Resolução
nº 2/2010 da Câmara de Educação Básica/CNE que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais
para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos
9
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prisional de Pernambuco, o gestor e a gestora adjunta da escola estavam entre os reféns, caso que ganhou
repercussão nacional.
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estabelecimentos penais; e o CONAE, Documento Final no Eixo VI – Justiça Social,
Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade, no item Quanto a Educação
Prisional, letras A e G.
Já em âmbito estadual, o Estado de Pernambuco ainda não possui uma
legislação específica, apenas procura cumprir as leis do âmbito nacional e observa as
orientações

internacionais

como

a

Declaração

Universal

dos

Direitos

Humanos

(DUDH/1948), no Artigo XXVI; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC/1996), nos Artigos 13 e 14; o Protocolo de San Salvador (PSS/1988);
Regras mínimas para o tratamento de prisioneiros (1955) no item “Educação e Recreio”,
Artigo 77; Declaração de Hamburgo (1997), no tema 08, item 47, dentre outras.

DAS DIFICULDADES DA DOCENCIA DENTRO DA CADEIA
Em diversos casos, como o prisional, o
ambiente ensina o que é necessário para
sobreviver11.

Quando se escolhe ou quando se é indicado para trabalhar na escola do
sistema carcerário, tem de se levar em conta alguns fatores que podem influenciar
diretamente no rendimento do professor, entre eles a falta de estrutura física em muitas
escolas e nas próprias unidades prisionais, a superlotação no sistema prisional, a má
formação dos agentes penitenciários – o que provoca uma forte resistência à aceitação da
presença da escola em um presídio –, a falta de credibilidade na eficiência do programa
educacional, a falta de apoio por parte de algumas GRE’s, o preconceito e o medo por parte
de alguns professores em irem trabalhar em uma escola prisional, o que ocasiona a falta de
profissionais, pois:

O primeiro seguimento do EJA é oferecido por um professor apenas,
responsável por todas as matérias. No segundo seguimento – que equivale
até o nono ano do ensino fundamental –, é necessário um professor por
disciplina. E não temos mão de obra interessada para isso, seria um
trabalho de sensibilização muito grande que ainda não conseguimos fazer.
(...) Minha primeira dificuldade é a oferta de mão de obra para a educação,
pouquíssimas pessoas querem vir trabalhar no sistema penitenciário
(Agente penitenciário – gerente de educação)12
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Entre tantas dificuldades existentes, uma das principais é identificar se o
docente possui ou não o perfil adequado para atuar em uma escola prisional. Como
identificar esse aspecto que envolve não apenas a questão profissional, mas também
psicológica do docente? É algo que somente a prática poderá responder. Eu mesmo passei
por esse dilema. Pois, até então, sequer havia entrado em uma delegacia na minha vida, de
repente me vi inserido em um mundo completamente novo e complexo: comportamentos,
gestos, vocabulários, violência e o mais interessante de todos, “na cadeia não existe
segredos”. Não obstante, a função também era nova: Gestor Escolar.
A passagem transcrita abaixo, de certa forma, representa a experiência que
vivi ou que outro docente possa ter vivenciado. Para ser mais honesto, me senti como
Bronislaw Malinowski quando descreve a sua chegada ao Arquipélago de Trobiand, na Nova
Guiné:

Imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia
tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou barco que o trouxe
afastar-se no mar até desaparecer de vista. Tendo encontrado um lugar para
morar no alojamento de algum homem branco – negociante ou missionário –
você nada tem para fazer a não ser iniciar imediatamente o seu trabalho
etnográfico. Suponhamos, além disso, que você seja apenas um principiante,
sem nenhuma experiência, sem roteiro e sem ninguém que o possa auxiliar –
pois o homem branco está temporariamente ausente ou, então, não se dispõe
a perder tempo com você13.

A passagem “sem ninguém que o possa auxiliar”, nos remete há uma
reflexão, que no meu caso, é de cunho antropológico e encontra-se situada justamente
sobre a minha área de trabalho, a educação e o sistema prisional, e todos os percalços,
incômodos, dilemas e casos de sucesso14 que ela proporciona.
Na ótica de Michel Foucault, quando o criminoso é julgado vai junto com ele o
delito e as

paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os
efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. Punem-se as agressões,
mas, por meio delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as
perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e desejos.15

Essas agressividades e perversões ficam “contidas” quando os reeducandos
são distribuídos dentro da Unidade Prisional. Essa distribuição dos detentos também tem
influência sobre a escola, pois dependendo de onde estão localizados não tem permissão
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MALINOWSKI, Bronislaw. Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Um relato do empreendimento e da aventura
dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné. 2ª. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 19.
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dentro dos presídios retorna para o crime.
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FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 19.
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para frequentar as aulas. Os presos, geralmente, estão localizados da seguinte forma nos
presídios:
1) Os presos dos Pavilhões;
2) Os presos da Espera – setor que possui quatro funções:
a) Triagem dos presos transferidos;
b) Disciplina, para aqueles que cometeram alguma falta grave;
c) Isolamento, para quem não pode conviver nos pavilhões;
d) Cela dos homoafetivos assumidos16;
3) Os Concessionados17 - detentos que recebem remuneração para trabalhar no
Presídio. Os locais de trabalho são (e suas respectivas vagas): Rancho (24), Escola
(04), Enfermaria (08), Pavilhões (02), Psicossocial (03), Administração (04), Copa da
Administração (06), Segurança (15), Permanência (06) e Conservação (24).

A existência da grande rotatividade dos alunos no sistema prisional de
Pernambuco é uma barreira quase instransponível. Se somarmos isso à política educacional
que é ofertada, não sobra nenhum atrativo que mantenha o aluno na sala de aula, nem
mesmo a remição18 de pena. Isso se agrava em virtude da deficiência na estrutura física de
algumas escolas, que não conseguem oferecer todas as modalidades de ensino ao
reeducando quando da sua transferência, provocando assim uma interrupção nos estudos.

A fachada da escola foi grafitada durante um evento de Hip Hop 19 no ano de 2014
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Até 2014 os detentos Gays, Bissexuais, Travestis e Simpatizantes (GBTS) do PFDB ficavam nesse local, só em
2015 foi construída uma cela separada dentro da disciplina e, em 2016, foram transferidos para uma cela com
mais segurança e condições de trabalho, geralmente lavando e passando as roupas de outros presos.
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19
O evento de Hip-Hop foi realizado através de uma parceria entre a Escola, o grupo Cores do Amanhã, que
grafitou a fachada da escola e o Sociólogo Sérgio para o programa da Rede Globo Profissão Repórter, e só foi
possível devido a uma intervenção direta da Rede Globo, depois que o repórter Estevan Muniz se reuniu, as
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Porém, desde o surgimento da Casa de Detenção do Recife a educação dentro
dos presídios era vista como dispendiosa ou já contemplada e, geralmente, relegada a
segundo plano, uma vez que:

A educação dos presos, de uma maneira geral, ao mesmo tempo em que era
vista pelas autoridades competentes como uma forma de recuperar o
indivíduo, ressentia-se do incentivo do governo, que, diante dos gastos a
serem efetuados, abandonava o projeto. (...) Desde 1870, pelo menos, existia
um professor que ensinava a instrução primária aos presidiários, mas as
aulas não eram obrigatórias, e poucos presos se sentiam motivados a assistir
a elas, uma vez que os ofícios com que poderiam porventura se ocupar
quando saíssem dali não exigiam a capacidade de saber ler e escrever. (...)
Em 1886, haviam sido matriculados na aula apenas vinte detentos. Por outro
lado, os que tinham interesse em participar sofriam com a falta de material
escolar e com as constantes idas para responder ao júri no interior da
província. O resultado era o baixo rendimento escolar. Um projeto da Câmara
dos Deputados pretendia regularizar a escola primária para os detentos, o
que provavelmente tornaria obrigatória a sua frequência, mas terminou não
sendo aprovado, por acharem suficiente o que já existia 20.

Como já foi mencionado, existe o trabalho dentro das Unidades Prisionais,
considerado como um dos fortes concorrentes da escola, pois segundo os próprios
reeducandos: “é melhor trabalhar do que estudar”. Essa declaração pode ser ratificada na
Meta III – Ampliação de Oferta de Educação Profissional, no Plano de Ação na Minuta do
Plano Estadual de Educação em Prisões de Pernambuco: 2013/2014 (PEPE). Lá, apenas
dois cursos se destacam: 1º) O de Construção Civil e 2º) O de Cozinheiro, justamente os
locais que geram o maior número de vagas nas Unidades Prisionais.
A preocupação em oferecer trabalho para os detentos não é novidade, data da
mesma época das tentativas infrutíferas de implantar algum método educacional na Casa de
Detenção do Recife, quando
Os dois regulamentos da Casa de Detenção – o de 1855 e o de 1885 –
autorizavam os presos que tivessem uma profissão nas artes e ofícios a
exercerem-na, inclusive aqueles que fossem condenados ao trabalho público,
os quais ficariam isentos dele caso preferissem exercer a sua ocupação. Do
trabalho dos detentos, as autoridades viam a possibilidade de extrair dois
benefícios: a diminuição dos gastos públicos com a manutenção dos presos e
a regeneração social do indivíduo. Além disso, estes contribuiriam com seu
trabalho para sustentar a sua família, e isso evitaria a formação de mais
mendigos, delinquentes e prostitutas na sociedade 21.

portas fechadas, com o Secretário de Ressocialização e sem a presença de ninguém da escola, pois não foi
autorizada a nossa entrada.
20
MAIA, Clarissa Nunes [et al] (org.). Ibidem. pg. 54.
21
Idem.
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Por conta disso, comecei a observar melhor o cotidiano da escola e o resultado
promovido pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) que, diga-se de passagem, são bem
decepcionantes e desestimulantes, por se tratar da mesma política aplicada nas chamadas
escolas do “mundão”, como os presos se referem à vida fora dos muros do presídio. Afinal,
a educação prisional fica sendo apenas a escola-pela-escola, nada mais! Em contrapartida,
os reeducandos só frequentam a sala de aula em busca da remição de pena22, como bem
esclarece a Lei de Execução Penal (LEP):

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da
pena.
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou
superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3
(três) dias;23

Isto é, para aquele apenado que não conseguiu trabalho dentro da Unidade
Prisional, a escola revela-se como caminho mais curto para sair da prisão. Quase não
recuperando e nem qualificando os alunos que realmente queiram sair do mundo do crime
para disputar uma vaga no mercado de trabalho se assim o desejar.
Desde o ano de 2010 até os dias atuais o número de presos no Estado de
Pernambuco vem aumentando consideravelmente, pulou de 12.000 para quase triplicar.24
Apesar desse aumento, 28% deles estão matriculados25, superando a média nacional que é
de 10%, porém, a frequência e a recuperação não seguem na mesma proporção.
Apesar de não possuir resultados satisfatórios, é inegável a importância da
EJA dentro das Unidades Prisionais, pois é praticamente a única modalidade de ensino que
melhor se adequa a realidade prisional, mas ao “negligenciar” a educação não formal, isto é,
os saberes que o reeducando trás consigo ou as suas necessidades imediatas, entre elas o
trabalho, prejudica todo o processo de aprendizagem. Segundo Timothy D. Ireland, existe
um tripé educativo, onde a educação formal é uma perna e:
é comum serem incluídas atividades de “aprendizagem profissional” que são
de importância fundamental para o público privado de liberdade e precisam
ser entendidas e dimensionadas como parte do processo educativo. A
terceira perna do tripé educativo é a educação informal, que se baseia na
percepção da experiência como uma rica fonte de aprendizagem:
22

A história da remição de pena data do período da Guerra Civil Espanhola, quando o ditador Francisco Franco
por meio de decreto usou para soltar os rebeldes vencidos ao final do conflito. No Brasil a remição de pena
surgiu embrionariamente no ano de 1983 e se firmou no ano seguinte com o surgimento da Lei de Execução
Penal (LEP) através da Lei Federal 7.210/84.
23
(LEP/1984, p. 27/28).
24
Isso se deve ao trabalho efetuado pelo Pacto pela Vida nos seus anos iniciais.
25
Apesar do número de matriculas se aproximar dos 30%, o mesmo não ocorre com a frequência.
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aprendemos em muitos espaços e de múltiplas formas, dos quais escapam
as atividades que possuem objetivos educacionais. 26.

Em outras palavras, tanto a educação quanto o serviço laboral devem
trabalhar juntos, mas o que ocorre é uma disputa pelo mesmo público-alvo: o reeducando.
Porém, torna-se uma luta inglória para a escola prisional, pois os educadores terminam por
usar a remição de pena como moeda para convencer o detento a se matricular na escola e,
mais ainda, informa ao concessionado que ao frequentar as aulas e, por trabalhar, terá
direito a duas contabilidades da remição.
O relatório Educação nas Prisões Brasileiras, da Relatoria Nacional para o
Direito Humano à Educação de 2009 chama a atenção para dois pontos, um a respeito do
professor e outro a respeito dos agentes penitenciários:

As professoras informaram que não receberam orientação de como atuar no
sistema prisional (a única orientação que receberam foi a de como utilizar o
recurso das telecurso da Fundação Roberto Marinho para as turmas de 5a
série ao Ensino Médio). E que não há qualquer orientação da Secretaria de
Educação para a construção do planejamento pedagógico nas unidades
prisionais.27
(...)
O diretor informou que os agentes penitenciários não realizaram nenhum
curso de capacitação ou sensibilização no último ano (alguns agentes
penitenciários lembraram de um curso de tiro ao alvo oferecido em 2007). (...)
Para uma educação de qualidade no sistema prisional, o diretor acredita ser
necessário professor/a com formação específica para o sistema28.

Como pode ser observado, em nenhum momento existe alguma normativa ou
orientação para o profissional que vá trabalhar em uma escola prisional. O mesmo acontece
com os agentes penitenciários durante o curso de formação para agente penitenciário
realizado na Escola Penitenciária de Pernambuco29 de como lidar com a escola dentro do
ambiente prisional, ou seja, ambos estão desprovidos de qualquer suporte por parte das
suas Secretarias.
E não para por aí, o descaso com a Educação Prisional é tão grande que a
OAB de Pernambuco elaborou o Relatório de Visitas a Presídios Estaduais (2014)30, sendo
constatado os seguintes fatos:

26

IRELAND, Timothy D. Ibidem. p. 26.
CARRREIRA, Denise, CARNEIRO, Suelaine. Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação: Educação
nas Prisões Brasileiras - São Paulo: Plataforma DhESCA Brasil, 2009. p. 36.
28
Idem. p. 37.
29
Link
do
Decreto
de
criação
da
Escola
Penitenciária
de
Pernambuco:
27

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=34331&complemento=0&ano=2009&tipo=
30

https://pt.slideshare.net/pjveras/relatrio-inspeo-presdios-2014-oab-pe. p. 5, 6 e 11.
9

a) Presídio Juiz Luiz Antonio Lins de Barros [sic]
1.11. Assistência educacional
a) Durante a inspeção o senhor secretário de Ressocialização nos
apresentou uma sala de aulas, com cadeiras, indicando tratar-se de local
destinado à educação dos presos. Porém, ouvidos, muitos presos disseram
que a sala nunca foi utilizada, que não existem professores. De fato, a sala
não apresentava as condições mínimas capazes de ser utilizada em prol da
educação dos presos. O único ar condicionado estava quebrado, cadeiras
quebradas, iluminação praticamente inexistente e não havia quadro destinado
ao professor.
(...)
b) Presídio Frei Damião de Bozzano
1.31. Assistência educacional
a) Não vimos salas de aulas
b) A direção informa que 313 presos estudam e que há uma escola em pleno
funcionamento

Os dados acima são inverídicos. Não sei de que maneira essa visita foi
realizada, mas a Escola Professor Joel Pontes, que fica localizada no Presídio Antônio Luiz
Linz de Barros (nome correto) existe no mínimo há 23 anos e a Escola Estadual Nossa
Senhora das Graças, que fica localizada no Presídio Frei Damião de Bozzano existe desde
2013. As duas Unidades Educacionais possuem boas instalações prediais. Se a própria
OAB, Instituição tão respeita no país, elabora um Relatório desses, sem tomar o mínimo
cuidado no que vai ser informado isso demonstrada como a Educação Prisional é vista por
muitos órgãos e autoridades.
Enfim, voltamos ao ponto inicial: sem ninguém que nos possa auxiliar.

A SÍNDROME DE ESTOCOLMO
É importante compreender como os
elementos da Síndrome de Estocolmo se
apresentam nos relacionamentos abusivos e
controladores31.

Muita gente já ouviu falar na Síndrome de Estocolmo (SE), principalmente
quando ocorre algum sequestro, sejam eles de algum anônimo ou de alguma celebridade.
Esse termo foi cunhado pelo psicólogo forense Nils Bejerot, após o famoso assalto ao banco
Kreditbankem na Norrmalmstorg (Praça de Norrmalm) em Estocolmo, na Suécia, que durou
31

RAWICZ, Silvia. O Amor e a Síndrome de Estocolmo. http://superandoabuso.com/o-amor-e-a-sindrome-deestocolmo/
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de 23 a 28 de agosto de 1973. Quatro vítimas (três mulheres e um homem) ficaram reféns
dos assaltantes e, como defesa contra a ameaça de violência que pudessem sofrer dos
sequestradores, passaram a se solidarizar com eles, a ponto de não testemunharem no
julgamento e também levantando recursos financeiros para a defesa.
A Psicologia define a Síndrome de Estocolmo como um estado de fragilidade
no qual alguém que tenha sido submetido a algum tipo de ameaça física ou psicológica
alimenta um sentimento de afeição, simpatia, amizade e até mesmo amor em relação ao
seu agressor. Em uma situação de extremo perigo onde a qualquer momento a vida da
vítima pode ser retirada, a tendência é tomar uma postura de submissão. Por outro lado, o
agressor ao se comportar de forma educada passa a falsa impressão de ser carinhoso,
delicado e até amoroso. A vítima desenvolve essa estratégia mental de forma inconsciente,
seja por medo ou como estratégia de defesa.
Andrés Gómez32, explica de uma maneira geral alguns elementos necessários
para o aparecimento da Síndrome de Estocolmo, são elas (em tradução livre):


No caso de sequestro em grupo precisaria de um gatilho para a Síndrome de
Estocolmo surgir, caso seja um único sequestrador seria necessário considerar
outros elementos, tais como a condição social dos envolvidos e um possível
enfretamento de personalidades;



Isolamento: a vítima fica sem referência do que está acontecendo, sendo o
sequestrador seu único elo com o mundo externo;



Ideologia: é a existência de um conjunto de valores revestidos de argumentos
políticos, religiosos ou sociais para apoiar as ações dos sequestradores.



Contato pós-sequestro: deve existir uma motivação clara para o ex-refém construir o
processo de identificação com seus captores;



Recursos dos reféns: A Síndrome de Estocolmo não surgirá se o refém tem acesso a
informações internas ou se a vítima está disposta a um enfretamento direto com
seus agressores;



Violência: Se houver forte agressão física por parte dos sequestradores, pode ser um
inibidor para que a Síndrome de Estocolmo apareça, mas se a agressão for de baixa
intensidade, servirá para o controle das vítimas;



A própria violência será um inibidor no pós-sequestro caso seja usada
constantemente, pois a vítima temerá por sua vida.

Amanda Horta ao citar Jorge Trindade nos traz a seguinte definição:

32

GÓMEZ, Andrés Montero. Psicopatología del Síndrome de Estocolmo: Ensayo de un modelo etiológico. 1999,
Ciencia Policial nº 51. p. 5-6. http://www.caminos.org.uy/sindromedeestocolmo.pdf, visitado em 02 de julho
de 2017.
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Quando uma pessoa passa por uma situação extremamente crítica em que
sua existência fica completamente à mercê de outra, que detém o poder de
vida ou de morte sobre ela, pode-se estabelecer um tipo de relação
dependente em que a vítima adere psicologicamente ao agressor. Nesses
casos, pode-se estabelecer uma espécie de amor ou paixão que decorre de
um processo inconsciente de preservação cujo mecanismo mais evidente se
expressa pela idealização e pela identificação, notadamente pela
identificação projetiva, através da qual características da vítima são
projetadas no agressor, com o fim de manter o controle do outro, defender-se
dele e proteger-se de um mal grave e inesperado que ele pode causar 33.

Apesar da Síndrome de Estocolmo ser originária de um sequestro ela pode se
manifestar em várias outras situações, ou seja, ela é mais comum do que nós podemos
imaginar, pois pode acontecer em um relacionamento amoroso, na família onde um dos pais
se comporte de forma violenta, na relação de trabalho entre a chefia e o seu subordinado,
enfim onde pode existir uma relação de domínio ou submissão, de ameaça física ou
psicológica.

A SÍNDROME DE ESTOCOLMO NA EDUCAÇÃO PRISIONAL
Não é no silêncio que os homens se fazem,
mas na palavra, no trabalho, na açãoreflexão34.

Como já foi retrato anteriormente, os profissionais da educação que
trabalham nas escolas prisionais passam por diversas dificuldades, que vão desde a falta de
treinamento para assumir o posto, passando por falta de apoio da Secretaria de Educação e
pela total exposição a situações de risco de vida devido à má localização de algumas
escolas dentro das Unidades Prisionais. Outro dado importante, e este já podendo ser
considerado como sendo um comportamento da Síndrome de Estocolmo, é a subserviência
de determinados profissionais da educação com relação às ingerências, ou pelo menos,
tentativas de ingerências que acontecem por parte de alguns agentes penitenciários. O que
nos leva até Michel Foucault, quando cita Charles Lucas, a respeito do comportamento que
um diretor de presídio tem com relação aos detentos:

Quanto ao diretor, ele não pode perder nenhum detento de vista, porque em
qualquer setor que se encontre o detento, esteja ele entrando, esteja ele
33

TRINDADE J. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2010. p. 213. In: HORTA, Amanda Carvalho, SANTOS, Larissa Souza, JARDIM, Georgita Maria.
Síndrome de Estocolmo: uma análise da Psicologia Jurídica. http://www.webartigos.com/artigos/sindrome-deestocolmo-uma-analise-da-psicologia-juridica/116647/. Visitado em 26 de junho de 2017.
34
FREIRE, Paulo. https://www.mensagenscomamor.com/frases-de-paulo-freire
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saindo, ou que fique, o diretor deve igualmente justificar os motivos de sua
manutenção em tal classe ou de sua passagem para tal outra. É um
verdadeiro contador. Cada detento é para ele, na esfera da educação
individual, um capital colocado no interesse penitenciário. 35

Esse cuidado com a segurança, adotada por alguns Gestores de Presídios e
de Agentes Penitenciários, infelizmente, os leva a avaliarem de maneira equivocada o
padrão de comportamento dos profissionais que atuam na educação prisional.
Diferentemente do que acontece entre vítimas e algozes, a Síndrome de
Estocolmo entre os profissionais da Educação Prisional ocorre, não pelas ameaças (latentes
é bem verdade), mas sim pelo longo contato em que ambos estão expostos – professores e
reeducandos. Contato esse proveniente da pesada carga-horária a que o docente tem de
cumprir, pois como não existem muitas turmas nas escolas prisionais ele se vê obrigado a
assumir mais de uma disciplina para a qual está ou não habilitado para ministrar aulas, pois
só assim o professor garante que toda a sua carga-horária36 seja contemplada em uma
única escola. Em muitos casos acontece do professor passar 12 horas por dia, caso possua
dois vínculos empregatícios na unidade escolar.
Em outubro de 2015 entrou em vigor a gratificação por Localização Especial37
para quem está lotado em escola prisional. Até aí nenhum problema, pois era um pleito
antigo dos profissionais que atuam na educação prisional. Mas, como sabemos, nem tudo
são flores na educação, pois, o professor que quiser ter direito a receber a gratificação tem
de preencher alguns pré-requisitos, tais como: ser efetivo e permanecer 08 horas diárias na
escola, mesmo que não esteja ministrando aula naquele dia, o que aumenta ainda mais o
contato do professor com o apenado. Não podemos esquecer que por outro lado os próprios
apenados possuem longas sentenças para serem cumpridas e muitos processos judiciais
ainda por serem julgados.
Essa longa exposição leva ao relaxamento, com relação à segurança, por
parte dos docentes, facilmente perceptíveis em frases como:


Ele é tão bonzinho!



Ele é joia!



Entre outros.

35

LUCAS, Charles, De la réforme des prisons, vol II 1838 p. 449-450. In: FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir:
nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987. 288p.
36
A carga horária de um efetivo é de 200 h/a e a de um contrato temporário é de 150 h/a por mês. Isso
equivale respectivamente a 26 aulas ou 20 aulas semanais em regência de classe.
37
Decreto nº 42.265, de 21 de outubro de 2015 e Lei Complementar nº 304, de 10 de julho de 2015.
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Esses dizeres são corroborados pelo trabalho de Juliana Novelli e Shênia
Soares38 quando da entrevista com uma de suas informantes dentro de uma escola prisional
no Espírito Santo: “Meu trabalho é tranquilo, trabalhar no presídio não é nada ameaçador
como dizem”. Como se pode perceber esse sentimento é comum nos presídios brasileiros,
porém pode acarretar em pequenos “favores” vistos como “naturais” e sem qualquer
causador de “problemas”, tais como:


Comprar remédios;



Levar dinheiro para parentes;



Visitar casa de parentes;

Mais adiante outra entrevistada relata um dos muitos mitos da educação
prisional, onde o aluno é disciplinado e por conta desse comportamento “ela é respeitada e
que ‘os alunos nos vêm [sic] como pessoas que tornam a pena deles um pouco mais
suportável’.”.39 Bem, sabemos que o absoluto não existe ou que toda regra tem uma
exceção, mas a maioria dos reeducandos não é disciplinada. Na realidade o que ocorre é
uma tentativa por parte do sistema de “dobrar” o encarcerado. Além do mais, os apenados
pela sua própria característica, sempre assumem a postura de defesa, de desconfiança, de
reserva e de poucas palavras.
É como afirma Pierre Bourdieu, acerca do poder simbólico e a noção de que
ele pressupõe que os dominados se submetem espontaneamente ao controle porque
possuem alguma crença neste comando:

(...) como o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer
crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a
ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite
obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica),
graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido,
quer dizer, ignorado como arbitrário. Isto significa que o poder simbólico não
reside nos “sistemas simbólicos” em forma de uma “illocutionary force” mas
que se define numa relação determinada – e por meio desta – entre os que
exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é, na própria
estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. O que faz o
poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou
de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as
pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras. 40

38

Juliana Novelli, Shênia Soraya Soares Louzada. Revista Trajetória Multicursos – FACOS/CNECO sório Ano 3 –
Vol.
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6
Jul/2012
–
ISSN
2178
4485.
p.
72.
http://facos.edu.br/publicacoes/revistas/trajetoria_multicursos/julho_2012/pdf/o_trabalho_do_professor_de
ntro_das_penitenciarias.pdf. Visitado em 08/06/2017.
39
Juliana Novelli, Shênia Soraya Soares Louzada. Ibidem. p. 73.
40
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz, 10. ed, Rio de Janeiro. Bertrand Brasil,
2007. p. 14-15
14

Como a disciplina dentro das Unidades Prisionais é semelhante à Espada de
Dâmocles41, esse fato leva a outra inverdade do mito: o respeito aos professores. Na
verdade, o que acontece é o “respeito” (o temor) que os detentos nutrem pelos agentes
penitenciários e das possíveis punições/sanções que lhes possam ser imputadas, tais como:
não estudar mais na escola, ser transferido de pavilhão ou de Unidade Prisional, ir para o
pavilhão da disciplina, perder a concessão (o trabalho), entre outras medidas repressivas.
Além do mais alguns apenados querem ganhar a confiança dos agentes penitenciários e
assim obter, dentro da cadeia, algum tipo de “adianto” (vantagem, na linguagem carcerária).
Essa visão idílica que, o que o professor constrói do aluno prisional, segundo
os praticantes do hinduísmo, é fruto do Véu de Maya. A deusa Maya é a principal divindade
do Panteão Hindu, pois ela é responsável por toda a criação, isto inclui também parte dos
deuses (Brahman, Vinush e Shiva). Tudo é causa e efeito em Maya, responsável pela
emanação e pela ilusão, nesse sentido todos os seres são enredados em uma espécie de
“teia”, todos estão presos. Portanto, estando os professores presos às vontades de Maya e
impossibilitados de se livrarem dessa teia passam a enxergar um mundo criado pela
divindade, um mundo ilusório,

ou melhor, essa irrealidade, pode ser entendida como um véu que encobre a
visão de todos os indivíduos, impossibilitando-os de enxergarem o
imperecível , o eterno, o fixo, o infinito e o imutável que a verdadeira realidade
(Brahman).42

Sendo assim, o professor tem de retirar o véu e romper com a teia
aprisionante de Maya, assim conseguiria caminhar da mentira para a verdade, da ilusão
para a realidade e perceberia que a Educação sozinha não ressocializa os apenados.
Por não conseguirem retirar o Véu de Maya os profissionais que atuam na
Educação Prisional desenvolvem uma estratégia mental de forma inconsciente, seja por
medo ou como estratégia de defesa, que terminam por favorecer o aparecimento da
Síndrome de Estocolmo. Além disso, existem outras variáveis que, possivelmente, podem
ter influência direta para o surgimento da SE, tais como:
1º) Estrato Social – geralmente acontece quando o docente é oriundo da mesma condição
econômica que o reeducando, na maioria das vezes de baixa renda, e da mesma localidade
(bairro), pois pode ter ocorrido de conhecer o apenado em algum momento anterior a sua
prisão, levando o educador a cometer algum deslize com relação a segurança. Elenice

41

A expressão “Espada de Dâmocles” significa que, se uma coisa ruim está para acontecer, é bem provável que
isso ocorra, pois de uma maneira geral estamos sujeitos a certos perigos mesmo que aparentemente se mostre
o contrário.
42
MESQUITA, Fábio Luiz de Almeida. Schopenhauer e o Oriente. Dissertação de Mestrado em Filosofia pela
Faculdade, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2007. p. 45.
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Onofre endossa esse pensamento ao nos mostrar a origem da maioria da população
carcerária:

Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos por
modelos econômicos excludentes e privados de seus direitos fundamentais
de vida. Ideologicamente, como os “pobres” são jogados em um conflito entre
as necessidades básicas vitais e os centros de poder e decisão que as
negam. São, com certeza produtos da segregação e do desajuste social, da
miséria e das drogas, do egoísmo e da perda de valores humanitários. Pela
condição de presos, seus lugares na pirâmide social são reduzidos à
categoria de “marginais” “bandidos”, duplamente excluídos, massacrados,
odiados.43

2º) Movimento Social – como a população carcerária, em sua maioria, é composta por
pobres e negros, pode acarretar do profissional em educação fazer uso de pensamentos e
ações de movimentos sociais para, erroneamente, acreditar na “inocência” do apenado ou a
prisão só ter ocorrido devido a cor da pele. Apesar do Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias (Infopen)44 nos trazer dados que leve a entender esse
pensamento (veja a figura abaixo – Raça, cor ou etnia), o determinante para sua prisão não
foi a cor da sua pele, mas o fato de ter cometido algum tipo de crime.

RAÇA, COR OU ETNIA

Fonte: Infopen

3º) Sentimento de Maternidade – não vamos entrar aqui no mérito de tentar definir o amor
materno, deixamos isso para o livro de Elisabeth Badinter45, ou para a dissertação de
43

ONOFRE, Elenice Maria Cammarosano. Escola da Prisão Espaço de Construção da Identidade do Homem
Aprisionado? In: ONOFRE, Elenice Maria Cammarosano (Org.). Educação escolar entre as grades. São Carlos:
EdUFSCar . 2007. p. 12.
44
BRASIL. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias Infopen - Junho De
2014. p. 50.
45
BADINTER, Elisabeth. Um Amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
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Mariana Moura Magalhães46, ou para o filme romeno Instinto Materno47. Mas, como a
maioria do corpo docente das Escolas Prisionais é constituída por mulheres, pode ocasionar
de alguma docente ter uma tendência maternal mais sensível para com os reeducandos. Em
alguns casos chegam a se preocupar com o que vai acontecer a eles, expressos em termos
como esses:


O bichinho!



O coitadinho!



Fulano tome cuidado viu!

4º) Carência afetiva - a carência afetiva é caracterizada por uma dependência emocional
extrema, na qual uma pessoa precisa da outra para se sentir feliz e amada. A carência
afetiva feminina se manifesta nas mulheres, como um desequilíbrio na dimensão afetiva da
sexualidade, isto é, sentem dificuldade em se sentirem amadas. Ideias equivocadas sobre a
condição de ser mulher podem levar a sofrimentos desnecessários e a arriscarem tudo por
um relacionamento, ao ponto de se envolverem amorosamente e sexualmente com um
apenado. Foi o que aconteceu recentemente na Unidade da Funase do Cabo de Santo
Agostinho48, onde uma Agente Socioeducativa se envolveu amorosamente com um detento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação não é a chave, a alavanca, o
instrumento para a transformação social. Ela
não o é, precisamente porque poderia ser. E
é exatamente essa contradição que explicita,
que ilumina, que desvela a eficácia limitada
da educação. O que quero dizer é que a
educação é limitada, a educação sofre
limites49.

Basicamente todo professor que trabalha em uma escola carcerária que ver
que seu trabalho deu resultado, isto é, o apenado recuperado e reintegrado positivamente
na sociedade. Porém, mesmo levando em consideração que nos últimos anos a Educação
46

MAGALHÃES, Maria na Moura. Sobre a obrigatoriedade do amor materno: um estudo com mulheres que
optaram por não ter filhos. Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Departamento de Psicologia, 2012.
47
INSTINTO MATERNO (2013). Direção: Calin Peter Netzer, Elenco: Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache,
Florin Zamfirescu, Gênero Drama, Nacionalidade Romênia.
48
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Prisional em Pernambuco avançou exponencialmente, os resultados almejados ainda são
insipientes, pois considerar que um pequeno número de apenados que conseguiu algum
resultado, como vitória da educação é se contentar com pouco. Pois, no Relatório do IPEA50,
aponta que a taxa de reincidência em Pernambuco, no que concerne a chamada
Reincidência Penitenciária51, se aproxima dos 55%, maior que a média nacional que é de
aproximadamente 24%. Destes, quantos passaram pelas escolas prisionais? Caberia aqui
um estudo mais aprofundado a respeito dessa relação entre escola e a reincidência do
apenado oriundo da escola carcerária.
Considerando a falta de auxílio aos profissionais da educação que atuam no
sistema carcerário e, na tentativa de amenizar os sintomas da Síndrome de Estocolmo, era
comum advertir que estávamos trabalhando dentro do Sistema Prisional e, portanto, alguns
lembretes eram ventilados, tais como:


São apenados e, provavelmente, vão mentir para tentar tirar alguma vantagem
sobre o professor;



Existem erros no judiciário sim, mas não é nossa função corrigi-los;



Nossa função aqui é transmitir conhecimento e tentar recuperar o preso por
intermédio da educação.

Um dos possíveis caminhos para amenizar os sintomas da Síndrome de
Estocolmo nos profissionais em educação que trabalham na escola prisional seria um
acompanhamento por parte dos profissionais da saúde como psicólogos, médicos
especialistas e em casos extremos, psiquiatras ou até mesmo ajuda religiosa.
No nosso entendimento todos os esforços que são dispendidos pela
Secretaria de Educação ainda são insuficientes para o tamanho da complexidade que é
gerir uma escola dentro do sistema penitenciário. Ainda vai ser necessário haver muitas
reuniões, capacitações e seminários para troca de experiências no lento processo de
recuperação dos privados de liberdade.

50
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo compreender as políticas públicas educacionais no sistema
carcerário paraense; o que está proposto para o atendimento aos internos, a metodologia
empregada e a organização do trabalho dos docentes que atuam no sistema carcerário,
identificar os fatores que motivam os sentenciados a procurarem a educação e as principais
dificuldades enfrentadas no processo educacional. A pesquisa foi embasada teoricamente nos
autores Foucault (1987); Freire (2006; 2011); Libâneo (2002; 2011); Greco (2015), Onofre
(2014), além da verificação dos dispositivos normativos que garantem o direito dos presos à
educação, como a Lei de Execução Penal (1984), Diretrizes Nacionais para a oferta de
Educação nos Estabelecimentos Penais (2009), Plano Estratégico de Educação no Sistema
Prisional (2011), entre outros. A pesquisa de campo foi realizada com abordagem qualitativa,
no Presídio Estadual de Marituba I (PEM I), no Estado do Pará. Foram aplicados questionários
aos alunos internos e realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de se traçar o perfil dos
docentes que atuam no cárcere. Por meio dos dados obtidos foi possível compreender que a
educação ainda é vista como privilégio pelos detentos. Dentre as dificuldades para efetivação
da educação no sistema carcerário apontadas estão: a falta de compromisso da Secretaria de
Educação do Estado com a formação continuada dos docentes e da ausência de material
didático, de metodologias diferenciadas, e de uma política educacional específica para atender
a população carcerária.
Palavras-Chave: Educação. Políticas Educacionais. Cárcere.
1. INTRODUÇÃO

A superlotação das penitenciárias, a falta de uma política efetiva de reintegração e
reinserção social, a violação dos direitos humanos, as precárias condições de acomodações,
estão entre os principais desafios enfrentados pelo sistema carcerário no Brasil, resultando em
constantes rebeliões, que apontam para a necessidade urgente de propostas de reforma,
apesar da existência de planos e verbas destinadas a ação do governo com a finalidade de
desenvolver ações para tentar encaminhar estas dificuldades.
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É necessário empenho do Estado na criação de políticas públicas voltadas para
ressocialização dos privados de liberdade, tais como: prevenção e combate ao uso de drogas,
infraestrutura adequada para o cumprimento da pena, a oferta de atividades laborais que
propicie a profissionalização dos encarcerados e principalmente um maior investimento em um
processo de na educação formal aos presos, sendo esta última objeto de estudo deste
trabalho. Neste sentido, acredita-se que a educação possibilite contribuir para o combate aos
altos índices de reincidência, que segundo dados do Conselho Nacional de Justiça chegam a
70% dos presos, e para a mudança na perspectiva de vida e de trabalho dos privados de
liberdade e ajudá-los a recomeçar, reescrevendo uma nova história de vida longe dos crimes.
As desigualdades sociais não podem ser negadas como um dos fatores que
contribuem para os altos índices de encarceramento. De acordo com levantamento, feito pelo
Conselho Nacional de Justiça, os presídios no Brasil abrigam, em sua maioria indivíduos com
baixa ou nenhuma escolaridade, que vivem excluídos dos direitos básicos, em situação de
pobreza, desestrutura familiar e envolvimento com drogas, além do precário acesso a saúde,
educação, saneamento básico e lazer. Esses direitos negados pela desigualdade social têm
levado muitos jovens à criminalidade.
A presente investigação partiu do interesse enquanto aluna do curso de licenciatura
em Pedagogia, na disciplina Educação Não Formal, sobre como se dá funcionamento do
processo educacional, no sistema carcerário, fruto das aulas, e referências sobre o assunto.
Assim, foram levantadas, as seguintes indagações: norteadoras da pesquisa: Qual o
interesse dos privados de liberdade pela educação? Como se organiza o processo educacional
no sistema carcerário? Como é realizada a escolha dos docentes para atuação no sistema
carcerário? Quais as metodologias usadas pelo docente para ensino no sistema carcerário?
Quais as principais dificuldades enfrentadas no processo educacional no sistema carcerário?
O objetivo geral deste trabalho é compreender as políticas públicas educacionais no
sistema carcerário paraense; e, como objetivos específicos: verificar o proposto para o
atendimento aos internos, identificar a metodologia empregada e a organização do trabalho
dos docentes que atuam no sistema carcerário, analisar os fatores que motivam os
sentenciados a procurarem a educação e as principais dificuldades enfrentadas no processo
educacional.
1.1 METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida em caráter qualitativo, que tem como objetivo
compreender o fenômeno estudado desenvolvido em uma circunstância natural, é rico em
informações descritivas, e tem um plano aberto e flexível, pois focaliza a realidade de forma
complexa e contextualizada.
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Optou-se pela pesquisa qualitativa considerando que esta possibilita maior
proximidade do pesquisador com os participantes e com a realidade da problemática de
pesquisa em questão, permitindo a interação do pesquisador com os sujeitos envolvidos no
processo de busca à resposta e a interpretação dos fatos apresentados pelos sujeitos da
pesquisa (GIL, 2002)
Esse trabalho foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica, livros, artigos e
registros que abordam importâncias referentes à educação no cárcere para que a
pesquisadora pudesse organizar o referencial teórico, com base nos autores: Foucault (1987);
Freire (2006; 2011); Libâneo (2002; 2011); Greco (2015), Onofre (2014).
A pesquisa de campo foi realizada no Presídio Estadual Metropolitano I, localizado no
Município de Marituba, Estado do Pará, com capacidade para acolher 407 internos do sexo
masculino, com a autorização da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do
Pará, após cumprimento de todos os critérios de segurança.
A coleta das informações ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, tendo
como fundamento, um roteiro de questões, previamente elaborado com questões fechadas e
abertas, a fim de que os entrevistados pudessem expressar sua opinião livremente, realizada
com professores e internos e acompanhar diariamente durante 2 (dois) meses, com 10 (dez)
internos estudantes, 2 (dois) agentes prisionais e 2 (dois) professores, nos turnos da manhã e
tarde, com a finalidade de saber sobre as metodologias e práticas pedagógicas utilizadas em
sala de aula.
Contou-se com o apoio e participação do diretor do PEM I, da pedagoga da Instituição,
os quais contribuíram significativamente para a obtenção dos dados da pesquisa,
posteriormente foi feita a análise dos relatos pelos entrevistados para análise e discussão.
A coleta de dados foi desenvolvida por meio da permissão do uso de fotografias para
registros

das

atividades

dos

professores

e

dos

desenvolvimentos

das

atividades

administrativas da coordenação de educação no PEM I, com o acesso aos registros dos dados
de educação no Presídio Estadual Metropolitano I.
2. EDUCAÇÃO E SISTEMA CARCERÁRIO
Para Foucault (1987) a prisão, os hospitais, as escolas, são instituições de sequestro,
utilizadas para fazer com que o indivíduo se retire do meio de seus familiares e restante da
sociedade, por um tempo prolongado, para que possa ser disciplinado e moldado seu
comportamento, tornando-os assim corpos dóceis e submissos, disciplinados e produtivos
enquanto que o suplício causava terror e provocava o aumento da criminalidade. Para ele
poder e saber estão intimamente relacionados, o poder disciplinar constituía-se em separar,
dividir para melhorar controlar. O poder é um mecanismo produtivo, que permeia toda a
sociedade, o processo disciplinar transforma o indivíduo fazendo com que ele discipline a si
mesmo.
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A tecnologia disciplinar complementa-se com o biopoder o qual este poder irá agir
sobre os grandes corpos, ou seja, o estado pode agir em função do direito à vida, uma vez os
indivíduos estando disciplinados, o estado consegue conter estes indivíduos, então estando
controlados, disciplinados, poderão sair das instituições de confinamentos, pois o estado
poderá ter mais controles sobre eles, podendo manter a vida como meio da produção
capitalista, fabricando o sujeito à partir desta tecnologia de poder.(FOUCAULT, 1987)
Deste modo, podemos entender que o processo de prisão está inserido dentro de um
sistema capitalista em que até o século XVII a principal punição é a pena de morte, e seu
direito de defesa não existia, já a partir do século XIX o direito de punir passa por uma reforma
tentando libertar o preso por interesse óbvio de que o preso será produtivo pela sua mão de
obra barata, não é porque a sociedade moderna exerça uma punição mais humanista.
Na Idade Moderna com o surgimento do capitalismo constituiu-se a pena por
excelência do capitalismo industrial, a difusão da pobreza que se propagou e atingiu diversos
países aumentou a criminalidade dando início à construção de prisões organizadas para
correção dos criminosos. Para Foucault a prisão, com o advento da modernidade, deixa de ser
local de suplício para ser tornar instituição de docilidade, proporcionando assim mais
produtividade para o Estado.
Percebe-se de acordo com Foucault (1987), que a prisão objetiva trabalhar no indivíduo
privado de sua liberdade a dominação do poder que o Estado exerce sobre sua vida após ter
transgredido contra a sociedade, entretanto o autor esclarece que esse domínio em muito
pratica também crime, ao cometer maus tratos e tortura aos indivíduos que estão sob seu
poder.
Se partirmos do princípio de que a educação molda o sujeito, transfere conhecimento
compreenderemos a tecnologia de poder que exerce a prisão na vida dos que se encontram
encarcerada, na concepção de Foucault (1987, p.133) a educação era uma relação de
dominação, de poder, de dependência entre o que tem o domínio (o saber) e o que está
sujeitado e que deve aprender a instrução de seu mestre, formando sujeitos moldados
disciplinados e metódicos.
Em contrapartida, a essa educação dominadora e reprodutora para o poder, Freire
(2011, p. 46), comenta que “somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o
opressor, esses se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si
mesmo, superando, assim, sua “convivência” com o regime opressor”.
Para que o homem possa libertar faz-se necessário uma entrega ao novo mundo que
lhe é proposto por meio de uma nova base de vida, é preciso que ele queira descobrir-se
oprimido por um modelo de vida capitalista e dominante, é uma ação conjunta dos que se
engajam na prática educativa libertadora, aí sim a educação liberta.
Segundo Brandão (2005), a educação tanto pode ser livre pela crença, pelo trabalho ou
pelo saber como pode ser um interesse político “A educação aparece sempre que surgem
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formas sociais de condução e controle da aventura de ensinar e aprender” (p.26). Contudo com
as crescentes desigualdades sociais a educação perde a liberdade de criação, iniciativa e
opinião, enquanto alguns recebem uma educação de qualidade e para liberdade, outros
recebem uma educação que classifica o que tem o domínio e o dominador ou o “senhor” e o
“escravo”.
Para Brandão há esperança na educação, ela pode contribuir para igualdade, liberdade e
respeito pelas diferenças de cada um, para ele é possível criar e recriar num esforço conjunto
entre todos os homens uma educação para liberdade.
3. POLÍTICA DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO NO ESTADO
DO PARÁ
Em 1994, foi aprovado pelo Comitê Permanente de Prevenção ao Crime e Justiça Penal
das Nações Unidas, do qual o Brasil é membro e fixou normas para o tratamento do preso no
Brasil, os locais destinados aos presos deverão satisfazer as exigências de higiene, de acordo
com o clima, particularmente no que se refere à superfície mínima, volume de ar, calefação e
ventilação.
As condições precárias do ambiente prisional denunciam o desrespeito às regras
mínimas de tratamento dos presos no Brasil, a superlotação revela o caos no sistema
carcerário quanto a política de ressocialização dos presos.
O descontrole total do sistema carcerário dificulta o avanço na recuperação e
reintegração dos indivíduos que estão sob seu poder, pois, estes ao retornarem ao convívio da
sociedade livre, não terão condições básicas de sobrevivência, já que a degradação do
ambiente prisional poderá deixá-lo ainda mais distante de uma vida de respeito, saudável e de
higiene física e mental.
De acordo com Greco (2015) a prisão não apenas priva o indivíduo do seu direito de ir
e vir, mas também torna impossível sua privacidade, pois a partir de então terá que dividir seu
espaço com pessoas que não o conhece, passará o tempo de sua pena com pessoas que a
única coisa que tem em comum é o que lhe tirou o direito à liberdade: o crime. O que já é um
fator de risco à sua recuperação de cidadão de bem, caso sofra más influências.
No Estado do Pará encontramos as mesmas problemáticas de todos os presídios do
país, pois segundo dados do relatório de maio de 2014, divulgados pela Superintendência do
Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) apresentam atualmente, 12.612 (doze mil,
seiscentos e doze) presos, sendo a 9ª com maior número de presos no país. O total de vagas
nos presídios no Estado do Pará é de 7.522 estando com déficit de 5.090 vagas, segundo
dados, da tabela divulgada no relatório da SUSIPE, em maio de 2014:
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Vagas
RMB
Interior
Total

Existente

Ocupada

Déficit

Masculina

4.434

6.578

-2.144

Feminina

510

586

-76

Masculina

2.510

5.314

-2.804

Feminina

68

134

-66

Masculina

6.944

11.892

-4.948

Feminina

578

720

-142

Total geral
7.522
12.612
-5.090
Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE)/ Maio: 2014

De acordo com o relatório, para sanar o problema da superlotação 13 (treze) novas
unidades estavam sendo construídas na época, gerando então 3.507 novas vagas, e até o final
do ano de 2014 mais sete novas unidades prisionais já estariam construídas, logo no total
estariam sendo oferecidas mais 6.000 novas vagas.
Quanto às construções de novas unidades prisionais é um fator positivo para contribuir
na solução de superlotação e oferecer condições estruturais mais humanas aos que precisam
cumprir suas penas privativas de liberdade nos cárceres de nosso Estado. Porém não pode ser
considerada como única via de encaminhamento dos problemas relacionados ao sistema
carcerário, outras políticas precisam ser tomadas.
A prisão é indispensável quando necessária, todavia é mais importante investir na
educação e na qualidade de vida dos cidadãos para se prevenir da necessidade de se construir
presídios para abrigar pessoas que cometem crimes contra a sociedade, talvez um dos fatores
a serem considerados é a desigualdade na distribuição de renda de nosso país, nesse sentido
é preciso investir em políticas que oportunizem igualdades de direito a todos.
Retornando ao caso do Estado do Pará, o relatório da SUSIPE mostra que dessa
população carcerária, 57,41% que corresponde a 6.929 presos, tem somente Ensino
Fundamental Incompleto, 8,97% correspondente a 1.083 são alfabetizados e 5,69%
correspondente a 687 presos são analfabetos, reforçando a ideia de que os que mais entram
no mundo do crime são os que estudam menos ou nem estudam.
O relatório apresenta uma estatística nada favorável à educação nas unidades do
sistema carcerário paraense, apenas 428 dos presos encontra-se em atividades educacionais
formal, 202 em atividades educacionais não formal e, 195 em cursos profissionalizantes,
conforme gráficos divulgados da SUSIPE, observados a seguir:
Presos em atividades educacionais
428

202 195

Educação Formal
Educação não Formal
Cursos Profissionalizantes
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FONTE: SUSIPE/Maio de 2014

Estudam
7%

Não estudam

93 %

População carcerária
Estudam
Não estudam

12.069
825
11.244

FONTE: SUSIPE/Maio de 2014

De acordo com dados divulgados pela SUSIPE, há no Estado do Pará, 27 unidades
prisionais com salas de aulas e, 15 não possuem salas para as aulas. Cerca de 11.244 dos
presos não estudam, uma base de 93% da população carcerária no Pará, apenas 825 presos
estudam, ou seja, só 7% dos presos estão em atividades educacionais dessa população que
estuda 564, são mulheres, sendo que a população total carcerária feminina é de 720 presas,
logo apenas 156 mulheres presas não estão envolvidas em atividades educacionais, enquanto
que, apenas 261 encarcerados do sexo masculino estão estudando.
As estatísticas comprovam que a educação não está fazendo parte da realidade do
sistema carcerário do Estado paraense como um direito fundamental para reintegração e
recuperação dos indivíduos privados de liberdade e que essa política precisa ser analisada
com mais atenção por parte dos responsáveis pela recuperação e reinserção dos privados de
liberdade, é necessário que se reconheça o papel da educação no sistema carcerário como
uma política parceira e indispensável na prática de punição como prisão dos que estão sob o
poder do Estado.
Os presos precisam estudar não apenas para possuírem um diploma de educação
formal, mas, sobretudo para que reconheçam suas práticas no mundo, e esse tempo em que
se encontram presos é o momento oportuno para sua construção de conhecimento e de
conscientização crítica de mundo.
Segundo Carreira (2009) para oferta da educação carcerária no Pará firmou-se
parceria entre a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e a Superintendência do Sistema
Penitenciário do Estado (SUSIPE), em 2007, para contentar ao projeto do governo Federal
“Educando para Liberdade”. A educação aos privados de liberdade no Pará é ofertada na
modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) nas etapas de Alfabetização, Fundamental I
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e II e Ensino Médio, atualmente a maioria dos professores que atuam nesta são concursados
da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), com o apoio do sistema carcerário.
A SEDUC realiza anualmente, uma jornada pedagógica, com a finalidade de capacitar
professores e técnicos no desempenho de práticas pedagógica e metodológica a serem
desenvolvidas em sala de aula, com o objetivo de preparar o apenado para o convívio social.
Essas práticas pedagógicas devem respeitar as características, tempos e espaços dos internos
para que eles possam procurar constituir uma relação de ressocialização com o mundo fora do
muro das prisões.
4. CARACTERÍSTICAS EDUCACIONAIS DOS PRIVADOS DE LIBERDADE NO PRESÍDIO
ESTADUAL METROPLITANO I DE MARITUBA-PA (PEM I)
Fundado em 2001 o Presídio Estadual Metropolitano I tem uma população carcerária
de 677 presos, mas oferece 407 vagas, e oferta educação desde 2002 tendo uma pedagoga,
responsável técnica pelo processo educacional, destes presos a maior parte não concluíram o
ensino Fundamental, são jovens entre 18 a 25 anos, este Presídio é o único do polo que
oferece vaga para presos com ensino superior e do qual há em sua unidade 4 presos com
ensino superior incompleto e 5 com ensino superior completo.
O presídio tem quatro salas de aulas, uma sala para professores em conjunto com a
coordenação e uma biblioteca com 2.160 acervos, tendo uma frequência média à biblioteca
cerca de 24 detentos, considerando a quantidade de obras emprestadas e consultadas no
período de Março a Abril.
A oferta de educação no sistema carcerário do Estado do Pará se organiza em sistema
modular, por circuito de disciplina com um período de 26 dias contínuos para cada disciplina do
Ensino Fundamental e 17 dias para as disciplinas do Ensino Médio. Este sistema foi
implantado por se considerar que facilitaria o aprendizado do aluno e permitiria maior
aproximação entre alunos e professores, e, para diminuir problemas causados por eventual
ausência ou atraso dos professores pelos quais os alunos estavam sendo prejudicados.
De acordo com os dados apresentados das características educacionais do local,
podemos

compreender

que

a

política

educacional

como

prática

necessária

para

ressocialização e como direito dos indivíduos privados de liberdade, ainda não tem sido
implementada com o devido valor constitucional garantido por diversas leis já citadas no
trabalho e conforme assegura-nos o Projeto BRA 05/038 Manual de Tratamento Penitenciário
Integrado para o Sistema Penitenciário Federal (p.61): “A educação em uma unidade
prisional, como todos os demais direitos garantidos pela LEP, deve ser promovida de
modo integrado com a política nacional de educação e com as disposições
constitucionais que garantem esse direito para todos”.
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Portanto, a educação como direito de todos não é um privilégio, mas uma necessidade
primordial não apenas para ressocialização, também para o crescimento pessoal do cidadão
privado de liberdade.
5. A EDUCAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO NO PARÁ
A educação no sistema carcerário é uma ação constitucional garantida, sobretudo
para contribuir na remição da pena conforme disposto na Lei 12.433/ 2011 que altera a Lei
7.210/1984, para dispor de parte do tempo de execução da pena por trabalho ou estudo, agora
a Lei prevê remição de pena pelo estudo, para cada 12 horas de estudo diminui um dia de
pena.
Em 2011, foi criado o Decreto n° 7.626/2011, que institui o Plano Estratégico de
Educação no âmbito do sistema prisional. No entanto, segundo dados do Departamento
Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, apenas 11% da população carcerário encontrase envolvida em atividades educacionais.
Pereira (2011) assegura-nos que a educação dentro do sistema carcerário não deve ser
uma educação para que o preso ocupe tempo e redução de pena, mas sim para reinserção no
mundo social e do trabalho de maneira digna. A educação é proporcional ao trabalho, ela gera
o trabalho.
Segundo Rangel (2009) a educação em prisões mais do que em qualquer outra área
precisa levar em consideração o contexto social e político em que estão os centros
penitenciários, para ele deve-se recordar o passado autoritário em que construímos nossa
história democrática, que apesar do regime militar ter passado deixou marcas profundas, as
desigualdades sociais acentuam a violência e prejudicam a solidariedade entre todos os grupos
existentes na América Latina.
Seguindo as recomendações da I Conferência Internacional de Educação em Prisões: [...]
“Todos os seres humanos são sujeitos de direito e devem ter acesso a uma educação de
qualidade, estando ou não, privados de liberdade.”
As práticas pedagógicas nas prisões requerem um processo de reflexão e análise de
forma a articular os pressupostos estabelecidos, sem descaracterizá-los como específicos de
instituição. (FREIRE, 1980, p. 34, apud ONOFRE, 2014). As considerações dos autores
constata que o papel da educação no sistema carcerário deve formar o educando para a
cidadania, prepará-lo para sua ressocialização à sociedade, se não, que sentido terá estudar
nas prisões?
Para Onofre (2014), o desafio é conseguir concretizar a proposta educacional de um
ensino vivo, sintonizado com os problemas e questões do mundo contemporâneo, na busca de
uma formação integral, dentro de um sistema prisional que se compõe de elementos tão
diversificados e totalitários, onde a submissão vale mais que a libertação e o punir mais que
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reeducar. Sendo assim, a educação vai além da ressocialização. Ela tem papel social,
democrático e capaz de conscientizar o cidadão de suas ações em meio aos diversos reversos
que a vida propõe.
Tomando por base as concepções dos autores insiste-nos a ideia de que a educação tem
papel fundamental para reinserção dos indivíduos privados de liberdade à sociedade livre, pois
compreendemos que a educação é o canal de ligação entre o bem estar social, a melhor
perspectiva de vida digna e o exercício da cidadania.
5.1.

A METODOLOGIA APLICADA AO

ENSINO

APRENDIZAGEM NO

SISTEMA

CARCERÁRIO
Educar vai além de repassar, exige busca de conhecimento crítico e capaz de discernir
o certo do errado, essa é a educação que liberta. Para que esses educandos aprendam a
“voar” o educador precisa encontrar em sua ação pedagógica metodologia que os ajudem a
partilhar suas experiências de vida sejam elas boas ou más, isto implica uma relação de
confiança recíproca para que, então, o educado possa construir conhecimento crítico e
consciente, para assim superar a realidade que os esperam ao regressarem ao convívio de
uma sociedade excludente.
Por meio de uma visão mais ampla, é possível vencer obstáculos e alcançar objetivos,
portanto, educar pessoas privadas de liberdade, especialmente as do Ensino Fundamental,
não pode ser educação da alienação, mas da libertação, isso nos permitem dizer que não
basta repassar conteúdos e sim aplicar o conteúdo criticamente.
De acordo Libâneo (2013) o Ensino Fundamental tem o propósito de preparar o aluno
para continuar a aprender, possibilitar condições de sobrevivência o que é essencial e
indispensável aos alunos do sistema carcerário, visto que, eles devem sentir-se estimulados
aos estudos à eventual saída do presídio, e ainda para que possam superar as exigências da
sociedade em relação as suas condições de ex-detentos.
De acordo com o artigo 6º do Decreto 7.626/2011, o espaço destinado à educação deve
ser equipado e aparelhado, promover a distribuição de livros para incentivar a leitura e
promover a formação dos professores.
O professor que atua no sistema prisional precisa ter como principal método de ensino a
compreensão da realidade com a qual ele trabalha comprometimento político, competência
para elevar o patamar de conduta desses indivíduos e por meio da educação possibilitar a
transformação social em suas vidas.
Para atuação docente na educação dos alunos privados de liberdade, para que o
professor exerça sua prática docente é necessário que tenha conhecimento, habilidade e
qualidade para o ensino. Luckesi (2011, p, 147) sabiamente esclarece-nos que para ser
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educador não basta ter contrato em uma escola particular ou um emprego de funcionário
público, segundo ele é preciso ter competência, habilidade e comprometimento.
Assim cabe-nos concluir que a metodologia ideal para se aplicar o ensino aos privados
de liberdade, precisa articular conhecimento científico à conhecimento empírico, com
habilidades para compreensão crítica da realidade.
5.2 A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO SISTEMA CARCERÁRIO
A Pedagogia não se limita aos prédios escolares, vai além, e alcança todas as
instituições que se ocupam de relações sociais, seja nos hospitais, nas empresas, e nos
presídios, onde tem sido ambiente de oferta de educação na modalidade EJA (Educação de
Jovens e Adultos), logo o pedagogo é um profissional capacitado para atuar nesses espaços,
já que este profissional tem formação para coordenar, administrar, lecionar e mediar o
processo de conhecimento.
A pedagogia ocupa-se do processo educativo, dos métodos e maneiras como se ensina,
é um campo de conhecimento sobre a problemática educativa em sua totalidade, e ainda, um
norte que orienta essa ação educativa, expressa finalidade sociopolíticas, ou seja, uma
atividade transformadora da ação educativa, que vai além da transmissão básica de conteúdo,
mas a prática educativa concreta que se realiza na sociedade, por meio de políticas publica
que visem contribuir no processo ensino e aprendizagem. (LIBÂNEO, 2002)
A prática educativa requer do profissional uma atuação diferenciada de acordo com o
contexto do ambiente em que ele está inserido, e a pedagogia no Sistema Penitenciário, exige
não apenas conhecimento técnico e método diferenciado de ensino, mas preparo psicológico e
educativo para lidar com pessoas adultas que tem diferentes contextos históricos de vida, com
pessoas que estão em situação de aprendizagem diferenciada dos que estão em liberdade,
embora saibamos que dentro das escolas ditas comuns exista também um alto índice de
violência, contudo esses alunos encarcerados estão ali por terem violado as regras básicas da
convivência social.
Dessa forma não podemos ignorar a realidade do aluno privado de liberdade, pois estes
têm suas características diferentes a dos alunos que estamos acostumados a lidar, assim
como, o ambiente que requer cuidados especiais por parte do educador, pois vivem em
condições sociais afetadas pela privação de sua liberdade, sem lazer, interação, e convívio
familiar que auxiliariam na sua educação.
6. COLETAS DE DADOS
Os dados foram coletados primeiramente junto à SEDUC (Secretaria de Estado de
Educação do Pará), no departamento do SAEN (Secretaria Adjunta de Ensino), onde se
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coletou informações quanto à oferta da educação de Jovens e Adultos no sistema prisional de
Marituba.
De acordo com a Coordenadora da EJA Prisional da SEDUC a educação é oferecida
em 31 unidades prisionais do Estado, divididas por polos, em sistema modular, não tendo um
número fechado de alunos e professores pela flexibilidade da estada dos educandos no
presídio, já que os mesmos podem sair de Alvará, ou mesmo serem transferidos de unidade,
bem como os professores que precisam atuar conforme a demanda do sistema.
Mediante informações fornecidas pela SEDUC optou-se por realizar a pesquisa no Polo
de Marituba no qual este tem três unidades prisionais com sala de aulas funcionando, o PEM I,
PEM II e o PEM III, com um total de 16 (dezesseis) professores atuando.
No primeiro contato com a pedagoga explicou-se a mesma como seria a pesquisa, com
a apresentação do questionário com perguntas fechadas e abertas direcionadas para
docentes, discentes mantendo-se constante diálogo com a pedagoga da Unidade Prisional e
do coordenador pedagógico da SEDUC.
Foi autorizado o uso de instrumentos digitais para gravação das entrevistas, bem como
máquina digital para registro com fotografias dos ambientes escolares do presídio, os quais
foram tomadas todas as providências necessárias para que fossem efetivadas as coletas,
tendo sido a autora acompanhada da pedagoga e de dois agentes prisionais da unidade e
ainda sendo necessário a submissão de identificação em todas as visitas realizadas no local.

7. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA
Considerou-se importante ressaltar o espaço que é disponibilizado no campo de
pesquisa para oferta da educação, exemplificados nas figuras 1, 2, e 3, devidamente
autorizada pela responsável da educação, destacam-se as salas de aula, a biblioteca e sala de
informática que configuram-se como estrutura escolar no presídio e se sobressaem e
diferenciam neste ambiente hostil e tenso chamado cárcere.
A sala de aula configura-se neste ambiente como o mais importante espaço destinado a
formação cidadã dos indivíduos no sistema prisional, espaço que abriga gente amigavelmente
com mesmos propósitos, em que este grupo conjuntamente construirá conhecimento, como
considera Madalena Freire (2008, p.149) “somos genericamente sociais, fazendo parte de um
grupo onde nossa produção alicerça o produto coletivo: a aula,”
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FIGURA 1 – SALA DE AULA DO PEM I

Fotografia feita pela pesquisadora na escola do Presídio Estadual Metropolitano I de Marituba/Pa em
25/03/2015. Autorizada pelo setor de educação da unidade.

As salas foram improvisadas de antigas celas, cercadas por grades e vigiadas pelos
agentes, contudo são relativamente espaçosas e possuem apenas quadro magnético e
carteiras, apresentada na fotografia 1, devidamente autorizada pelo setor de educação do
Presídio.
Os educandos dizem ser nos horários de aula o único momento em que se sentem
verdadeiramente livres e capacitados para enfrentar a realidade de estarem privados de sua
liberdade, pois a educação proporciona-lhes contato com pessoas diferentes das quais
convivem em suas celas, referindo-se aos professores diz: P.C.M detento da unidade prisional
a cinco anos e em atividade educacional em seu primeiro ano no presídio, cursando a 3ª etapa
do Fundamental “[...] Nós vivemos aqui com gente pior que nós e quando estamos na sala
de aula entendemos que há pessoas boas, que querem nosso bem, gosto dos meus
professores, gosto da sala de aula, aqui tenho esperança.”
A colocação do aluno P.C. M remete-nos a posição de Freire (2006, p. 30) “quando o
homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e
procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio:
seu eu e suas circunstâncias”.
A escola possui também biblioteca com 2.160 acervos que contribui significativamente
na formação dos internos, pois a leitura é parte fundamental do processo ensino aprendizagem
e uma pratica política cultural para o processo de formação desses indivíduos e com isto
cumpre o artigo XXI na Lei n° 7.210/1984, que assegura que: “em atendimento às condições
locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de
reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos”
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FIGURA 2 – BIBLITECA DO PEM I

Fonte: Produzido pela autora da pesquisa em 25/03/2015 – autorização: Pedagoga –setor de educação
do Presídio Metropolitano I de Marituba-Pa.

Para Freire (1989, p. 7) “[...] aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se, é, antes de tudo,
aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não uma manipulação mecânica de
palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.” Desta forma a leitura
constitui-se importante meio para construção de conhecimento, poderá torná-los capazes de
compreender criticamente o mudo e contribuir para que o seu tempo na prisão seja produtivo.
A escola do PEM I conta também com um laboratório de informática para contribuir na
oferta de ensino de qualidade aos internos-alunos e desenvolverem habilidades e
competências exigidas no mundo atual.
FIGURA 3 – LABORÁTORIO DE INFORMATICA DO PEM I

Fotografia feita pela autora em 25/03/2015, no presídio estadual de Marituba-Pa I.

Os dados a seguir referem-se a quantidade de presos em atividades educacionais no
PEM I, este percentual atinge apenas aproximadamente 11% da população carcerária deste
presídio.
TABELA 1 – PRESOS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO PEM 1
MODALIDADE/ETAPA EJA
QUANTIDADE DE ALUNOS
1ª Etapa do Ensino Fundamental
15
2ª Etapa do Ensino Fundamental
18
3ª Etapa do Ensino Fundamental
13
4ª Etapa do Ensino Fundamental
13
1ª e 2ª Etapas do Ensino Médio
14
TOTAL
73
Fonte: Escola do Presídio Metropolitano I – Setor de Educação Abril/2015.
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Os alunos responderam questionário que consideraram levantar o perfil educacional,
econômico e familiar dos que participam das atividades educacionais oferecidas no PEM I,
conforme observamos na tabela 2.
TABELA 2 - PERFIL EDUCACIONAL/PROFISSIONALDOS PRIVADOS DE LIBERDADE DO PEMI
INFORMAÇÕES
Idade
Escolaridade

ALUNO A
25 anos
Ensino Fundamental
Incompleto
2ª Etapa Fundamental
Um salário mínimo
Três
Autônomo

ALUNO B
21 anos
Ensino Fundamental
Incompleto
3ª Etapa Fundamental
Sem renda
Sim, dois.
Pintor

ALUNO C
26 anos
Ensino Fundamental
Completo
1ª Etapa Médio
Um salário mínimo
Três
Serviços Gerais

Ano que cursa
Renda Familiar
Filhos
Profissão antes da
pena
Atividade
Sim, serviços gerais
Sim, pintor
Sim, zelador
Laborativa no PEMI
Relação Familiar
Ruim
Boa
Regular
Fonte: Escola Presídio Estadual de Marituba I – Questionário aplicado aos alunos Abril/2015.

Verificou-se, por meio dos dados informados, o que constantemente é referido nas
pesquisas, tanto bibliográfica, quanto no diálogo com responsável pelo setor de educação do
presídio: a baixa escolaridade dos privados de liberdade, com apenas o Ensino Fundamental
Incompleto, baixa remuneração econômica e uma relação familiar com pouco envolvimento
emocional, distante.
A entrevista, aplicada aos alunos, apresenta a motivação destes pelos estudos, as
dificuldades enfrentadas e como percebem a metodologia de ensino, utilizada pelo professor
em sala de aula. Conforme tabela 3.
TABELA 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS ALUNOS DO PEM I
QUESTÕES DA
ENTREVISTA
1- O que o levou a
decisão de estudar na
Escola
do
Presidio
Estadual Metropolitano I
(PEM I)?

2- Como você considera
a metodologia usada
pelos professores na
escola do PEM I?
3- Quais as dificuldades
que você encontra para
estudar?

ENTREVISTADOS A
2ª Etapa Fundamental
25 anos
“Eu não tive muita
vontade de estudar
antes, fui criado na rua,
quis
estudar
para
ganhar a remição, mas
estou
gostando
de
estudar.”
“Eu acho boa, mas tem
uma professora que
gosto mais, ela me
deixa mais à vontade
para desabafar.”
“A permissão do líder
da cela para eu ir para
sala de aula, as vezes
ele não deixa,
e
também os motins que
atrapalha tudo.”

ENTREVISTADO B
3ª Etapa Fundamental
21 anos
Primeiro pela remição,
meu
pastor
me
incentivou a estudar
quero concluir meus
estudos
e
mudar
realmente de vida.”

ENTREVISTADO C
1ª Etapa do Médio
26 anos
“Eu vim por causa da
remição, mas agora
quero aprender coisas
novas e chegar a
universidade.”

“Tem muita coisa para
copiar, as vezes nem
dou conta, mas estou
me esforçando.”

“Ultrapassada,
precisava ser mais
dinâmica, e menos
expositiva.”

“Os agentes que não
gostam que a gente
estude, dependemos
da boa vontade deles,
para nos tirar da cela.”

“Material escolar e a
falta de agentes para
nos levar para sala de
aula, e os motins que
são constantes aqui.”
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Fonte: Escola do Presídio Estadual de Marituba I – Entrevista concedida a autora em Abril/2015.

Constatou-se por meio da entrevista que de imediato os alunos buscam estudar para que
possam beneficiar-se da remição que assegura-lhes a Lei n° 12.433/2011 já citada, contudo ao
decorrer dos estudos estes alunos motivam-se a aprender com esperança de uma vida mais
justa e igualitária e longe da criminalidade.
Quanto a metodologia utilizada pelos professores constatou-se que os alunos consideram
tradicional, já que, a maioria dos professores utilizam-se muito do quadro magnético para expor
o conteúdo dos quais os alunos têm que copiá-los, sem muito participação dialogada. O que
contradiz as concepções de educação para liberdade em que a educação aos privados de
liberdade tem se pautado. Nesta perspectiva Luckesi (2011, p. 196) nos assegura: “o nosso
cotidiano escolar brasileiro não tem sido um exemplo recomendável de articulação entre fins e
meios, entre propostas pedagógicas e procedimentos de ensino”.
Precisamos compreender que a educação é um processo de construção que envolve
professores como mediadores da aprendizagem; alunos como agentes dispostos a construção
e assimilação de novos conceitos; conteúdos que direcionam e embasam essas novas
conquistas e a escola em si, portanto o processo de construção de conhecimento requer um
conjunto de ações e práticas metodológicas que se aperfeiçoam para que o ser humano possa
encontrar um caminho que lhes proporcionem uma vida digna de respeito e valores éticos.
Aos professores foram aplicados questionários para analisar o perfil educacional
necessário para atuação docente nos presídios, como desenvolvem seus trabalhos em sala de
aula e se participam de formação continuada no âmbito desta educação.
TABELA 4 – PERFIL DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DO PEM I
INFORMAÇÕES
SEXO
IDADE
ESTADO CIVIL
FORMAÇÃO
GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO

TIPO DE VÍNCULO
TEMPO COMO
PROFESSOR
TEMPO DE
SERVIÇO NO PEM I
TURNO DE
TRABALHO
MODALIDADE

PROFESSOR A
F
48
Casada
Superior
Completo
Licenciatura em
Letras
Análise literária

PROFESSOR B
M
30
Casado
Superior Completo

PROFESSOR C
M
40
Divorciado
Superior Completo

PROFESSOR D
F
31
Casada
Superior Completo

Pedagogia

Pedagogia

Educação de
Jovens e Adultos

Currículo e
Avaliação

Contrato
temporário
23 anos

Efetivo

Efetivo

Licenciatura/
Espanhol
Educação aos
Privados
deLiberdade
Efetivo

12 anos

8 anos

8 anos

9 meses

8 anos

5 anos

4 anos

Manhã

Manhã/tarde

Manhã

Manhã

Ensino Médio

Coordenador/SED
Ensino
UC
Fundamental
Fonte: Escola do presídio Estadual de Marituba I – dados questionário Abril/2015

Ensino
Fundamental
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Os dados na tabela 4 indicam que todos os professores possuem formação superior,
tem curso de especialização e participam de formação específica para educação prisional
oferecidas pela Secretaria de Estado de Educação, dois deles já tem um tempo considerável
de atuação na educação prisional. A formação para Educação aos Privados de Liberdade é
fator indispensável para esta educação, sendo necessário capacitação e condições
psicológicas para atuar neste ambiente.
A entrevista aos professores foi apresenta na tabela 5 em que consta o resultado das
questões quanto a respeito das dificuldades enfrentadas para desenvolverem suas atividades,
a organização do ensino e suas metodologias.
TABELA 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA DE PROFESSORES DO PEM I
QUESTÕES

EDUCADOR A (Médio)

EDUCADOR B (1ª e 2ª Etapa do
Fundamental)

1. Qual o papel da educação no
sistema carcerário?

“Vai além do ato ressocializador,
pois visa a formação do cidadão
ao retornar ao convívio social”
“Organiza-se em fóruns que
vislumbra melhorar a oferta da
educação.”

“Preparar o aluno para o retorno
à sociedade e possibilitar
condições de trabalho.”
“Na minha opinião não existe
verdadeira
política
pública
educacional, já que a secretaria
fica limitada às condições do
ambiente prisional.”
“Vem para obter a remição até
começarem a se familiarizar com
a leitura e a escrita, então já nem
conta tanto a remição.”
“Por meio do quadro efetivo da
SEDUC, mas o professor tem
que passar por uma formação
para Privados de Liberdade.”
“Procuro primeiro, em todas as
aulas dialogar para saber o
estado emocional dos alunos,
procuro saber o que os alunos
gostariam de aprender e articulo
ao conteúdo para tornar o ensino
interessante para ele.”
“Os constantes motins que nos
obrigam a interromper as aulas e
os agentes para trazê-los.

2. Como o sistema carcerário se
organiza para efetivar a política
pública educacional aos privados
de liberdade?
3. Qual o interesse dos Privados
de Liberdade pela educação?

4. Como é realizada a escolha
dos docentes para atuação da
educação no sistema carcerário?
5. Quais as metodologias de
ensino utilizada na educação dos
Privados de Liberdade?

“De imediato eles vem por conta
da
remição,
mas
depois
percebemos
que
querem
aprender.”
“O professor passa por uma
avaliação e formação profissional
e deve ser efetivo da SEDUC.”
“No geral ministramos aulas
expositivo, pois não temos muita
liberdade para uma pratica mais
dinâmica devido as limitações de
segurança.

“A insegurança devido aos
constantes motins e a falta de
agentes
que
abrace
a
educação.”
Fonte: Presídio Estadual de Marituba I – Entrevista cedida pelos professores à autora em Abril/2015.
6. Qual a principal dificuldades
que enfrenta para sua atuação
Docente em relação aos alunos?

Constatou-se pelos dados da tabela 5 que os professores entrevistados consideram que
os alunos buscam de imediato os estudos para ganharem a remição da pena, contudo ao
persistirem nos estudos encontram motivações ímpares para prosseguirem estudando e
conquistar formação.
As principais dificuldades apontadas por eles coincidem com as dos alunos: falta de
disposição e interesse dos agentes para retiradas dos presos das celas e os constantes motins
que comprometem a sistematização dos estudos.

18
Quanto à metodologia utilizada disseram ser expositiva dos conteúdos, alegando que
as condições do ambiente não lhes permitem uma atuação mais dinâmica, contudo, o
professor “B” diz se utilizar de diálogo inicialmente e então procura articular com os conteúdos
a ser ensinado, esta é a prática decente defendida pelos autores que embasaram esse
trabalho, os quais consideram que a realidade vivida pelos alunos deve ser levada em conta
para que, assim o aluno possa desenvolver habilidade e competências por meio dos estudos
sistemáticos da educação formal.
8. CONCLUSÃO
Verificou-se na pesquisa consideráveis lacunas na ação educativa no contexto
prisional, sendo importante destacar que percebeu-se falta de política pública educacional,
concreta, por parte da Secretaria de Educação, em detrimento da objetividade do plano
estratégico de educação no sistema carcerário.
No período em que foi realizada a pesquisa constatou-se falta de material didático para
aplicação das avaliações e ainda a ausência de alguns educadores para realização de prova
das suas devidas disciplinas, sendo estas aplicadas pelos agentes prisionais que se
dispuseram a fazer tal atividade, embora não fosse de suas competências, já que não
dominam o conteúdo aplicado, contribuindo assim com a educação desses alunos que tanto
carecem de educação de qualidade para ter seus direitos educacionais garantidos.
Esta educação é atropelada pelas diversas dificuldades encontradas no sistema
carcerário: constantes rebeliões e motins comprometem o curso normal das atividades
educacionais e os alunos sofrem críticas dos outros presos que não participam da educação e
de agentes prisionais não estão de acordo com a mesma, estes justificam a aversão pelo fato
de considerar os presos “criminosos que não estudaram quando estavam livres porque
estavam ocupados com a criminalidade”.
A educação é instrumento capaz de transformar a atitude do ser humano, pois poderá
leva-lo a refletir sobre os conceitos éticos e valores morais, através de estudos sistemáticos, e
então, nos tornando cidadãos críticos e reflexíveis capazes de compreender o mundo.
Por meio da observação no campo, foi possível constatar que existem políticas públicas
educacionais específicas para o sistema carcerário, porém apesar do disposto na Legislação e
do proposto nos Planos e Programas governamentais, ainda falta melhor estruturar as
condições de oferecimento deste processo educacional.
A educação tem papel fundamental e insubstituível no que concerne a consciente
transformação de comportamentos no convívio social, formando cidadãos capazes de
reconhecerem suas práticas para construção de um mundo melhor.
Por fim, conclui-se que o papel da educação ao sistema carcerário vai além da remição
da pena, da ressocialização ao convívio social, e até mesmo, do direito constitucional que
garante o acesso aos estudos, ela possibilita a esses indivíduos crescimento pessoal,

19
esperança de mudança de atitude, novos valores e perspectivas de vida, assim, espera-se que
agentes prisionais, Secretaria de Educação e a Superintendência do Sistema Penitenciário
possam vencer os obstáculos detectados, que os problemas possam ser sanados, que essa
política possa ser abraçada por todos participantes desta Educação, para que todos possamos
desfrutar de uma sociedade mais justa e igualitária que é capaz de reconhecer que os homens
podem crescer em conhecimento e por meio dele mudar de concepções errôneas para
benefícios do próximo.
Cabe ainda frisar que o investimento em formação continuada à professores é
indispensável para o seu bom desempenho à educação aos privados de liberdade, bem como
capacitação profissional aos agentes penitenciários, para que possam ter olhar compreensível
a política de Educação no sistema carcerário.
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Introdução
Este trabalho tem por objetivo trazer um pouco da realidade educacional de
policiais militares do Rio de Janeiro excluídos, que se encontram privados de
liberdade. Sendo estendido a estes a oportunidade de uma graduação como nova
área profissional, pós o período de reclusão ou durante o mesmo.
Mostraremos como a educação deve ser um direito inerente de todas as
pessoas e que deve ser motivador para a ressocialização do apenado, mesmo esse já
tendo a educação básica assistida, ampliar o leque educacional e de trabalho deve
servir de mola propulsora para a readaptação ao mundo profissional e a esta
sociedade.
A educação prisional trabalha de forma dualista, pois trabalha com a
necessidade da liberdade de pensamento com a clausura que os indivíduos passam
(ONOFRE e JULIÃO, 2013). E essa passa a ser uma das pontes para trazer
esperança para os presos, pois ao notar que a liberdade é pertencente ao indivíduo, e
que o mesmo pode tê-la através de livros e conhecimentos, a percepção desde com o
mundo pode mudar e ser mais ampla. E, com todas as suas divergências, a educação
prisional ainda se mostra como um dos meios mais comuns para obter a
ressocialização do apenado.
Para haver a educação, ainda mais a mesma não sendo de educação básica,
ainda precisasse de uma assistência aquém a estrutura prisional atual. Dessa forma, o
grupo incentivador, do grupo de estudo em questão, foi a Organização Não
Governamental (ONG) Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela que
trabalha com pessoas em situação de cárcere. E, seguindo a trajetória do
homenageado Mandela, acreditam que “A educação é a arma mais poderosa que
você pode usar para mudar o mundo”, levou para esses ex policiais o curso pré-enem
com o foco de preparar os mesmos para o ingresso em universidades.
Amparados nesses ideais de recomeço e de nova chance, a ONG leva o
projeto para detentos que necessitam de recomeço e sinalizam como a educação
pode avançar positivamente neste processo e de forma motivadora para uma parcela
excluída da sociedade. E, através de uma avaliação quantitativa dos aprovados,
conjecturaremos sobre as mudanças sociais que pode haver para esses cidadãos.
Definimos o método para realização deste trabalho de análise de conteúdos,
pois “[...] através da análise de conteúdos manifestos, podemos caminhar na
descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestados, indo além das
aparências do que está comunicado” (Minayo, 2010, p.84). Pois analisaremos o
documento explicativo do projeto da ONG em questão e reportagens a cerca do grupo
analisado.

O trabalho trará uma breve apresentação da corporação militar, de Bangu 6,
depois sobre a ONG em questão e o Enem carcerário. Após essa explanação,
traremos os resultados obtidos pelos detentos no ano de 2016 e as considerações
necessárias sobre este processo.
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
A história da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro começa a surgir em
1835, quando ainda era província. Surgiu com o intuito de proteger e zelar a corte.
Com o passar dos anos a guarda, na época, participou de batalhas e até da guerra do
Paraguai.
Durante a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a
PMERJ foi a única Corporação policial a se fazer presente naquele
momento, com suas tropas estacionadas no Campo de Santana,
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onde ficava a residência do monarca Dom Pedro II.

Nos anos seguintes a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) assume
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lugar de polícia da capital da república, chegando a ter representantes da instituição
na 2ª guerra mundial, tendo uma baixa, Sargento Max Wolff Filho, em terras
estrangeiras. Após a capital do Brasil mudar-se para Brasília, e a unificação do estado do
Rio com o da Guanabara, a polícia, com a abrangência atual, surgiu. Atualmente possui
cerca de 48.000 homens e mulheres representando a corporação.
A PMERJ possui uma postura muito questionada em diversos noticiários, regionais
e nacionais, o que facilita um pré-julgamento social sobre qualquer postura de um agente
desta instituição. Perfil que não é exclusivo da polícia do Rio de Janeiro, como pode ver na
pesquisa de maio de 2017 do Instituto Datafolha.
Pesquisa Datafolha mostra que metade dos brasileiros tem medo de
sofrer algum tipo de violência por parte da polícia. Cinco em cada dez
(49%) afirmaram ter medo de sofrer violência por parte da Polícia
Militar (22% têm muito medo e 26% um pouco) e 51% que não têm
medo.

Conciliando com este perfil de medo da polícia, temos o temor dos policiais de
serem reconhecidos e assassinados, como podemos observar na estatística que a
jornalista Roberta Trindade expõe em seu blog: “A menos de uma semana do final do
mês de agosto, o ano de 2017 já registrou 231 policiais baleados – sendo que 103 não
resistiram. Do total, 220 eram PMs, 9 eram PCs e 3 eram agentes da PRF (um deles
baleado em 2016). Destes, 112 estavam de serviço, 35 estavam de folga, 24 eram
reformados e 1 era aposentado. Deles, 54 foram atingidos em comunidades
1

Site oficial PMERJ

pacificadas”2 Esta realidade é importante trazer num trabalho onde fala-se sobre
policiais excluídos para poder dimensionar o ambiente onde o mesmo trabalha e a
conduta de alerta freqüente durante 24h por dia, durante todos os dias.
A instituição é uma das que mais exclui seus servidores, pois possui um razoável
número de expulsões anuais. Segundo o repórter Athos Moura, no período entre 2012 a

2016 foram 730 policiais militares excluídos. Sendo, assim, uma média de 146 homens
por ano, servidores públicos, que não tem mais empregos e, muitas vezes, cerceados
da liberdade para obter a busca de um novo sustento e trabalho. Não entraremos no
mérito do motivo de cada exclusão, mas sim de que cada um desses homens presos
deve ter a oportunidade de ressocialização, como qualquer indivíduo na mesma
situação, a margem da sociedade.
Complexo de Gericinó, presídio Lemos de Brito, Bangu 6
Policiais militares do Rio de Janeiro quando detidos, dependendo do delito
cometido, são direcionados para a Unidade Prisional da PMERJ, atualmente situada
no município de Niterói. O espaço é direcionado para policiais militares antes de uma
condenação definitiva, como exposto no art. 4o do Decreto Estadual no 45.345:
Art. 4o - Fica alterada a denominação da Penitenciária Vieira Ferreira
Neto, instalada no imóvel situado na Alameda São Boaventura no
773, Fonseca/Niterói, passando a denominar-se Unidade Prisional da
Polícia Militar, a ser identificada através da sigla UP/PMERJ, a qual
será destinada a prisão de servidores da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro, quando sujeitos a prisão antes de condenação
definitiva.

Porém, após a exclusão dos quadros da PMERJ, que não necessariamente
andam de forma concomitante com o processo judiciário, os policiais militares são
transferidos para penitenciárias sobre a tutela da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP). O local mais requerido para as transferências é o
complexo de Gericinó, localizado na zona oeste do município do Rio de Janeiro. O
complexo possui 25 unidades prisionais, tendo entre eles dois hospitais e um sanatório
penal. Dentre esses presídios, no ano de 2016, o destinado a ex policiais militares era
a Penitenciária Lemos Brito, mais conhecida como Bangu 6.
Esta penitenciária encontra-se dentro do cinturão de segurança do complexo
de Gericinó, sendo direcionada para os presos em regime fechado. Por tanto, na
unidade, no ano de 2016, ainda estavam presos sem julgamentos, ou seja, presos de
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Retirado do blog https://robertatrindade.wordpress.com/policiais-mortos-e-baleados-em-2017/ em
07/09/2017. Infelizmente, na data de exibição deste trabalho, este número já deve ser maior.

forma preventivamente e já excluídos pela corporação, sendo norteados pelas regras
e normas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).
O presídio Bangu 6, a época, possuía duas galerias separadas da seguinte
forma: Galeria A formada por ex funcionários públicos (que em sua grande maioria são
ex policiais militares); Galeria B formada por criminosos envolvidos com a facção
Terceiro Comando Puro (TCP). Cada galeria com seus dias de visitas distintos, os
espaços comuns eram utilizados em dias específicos para cada galeria, como os
banhos de sol, biblioteca e área de estudo.
Apesar da separação dos espaços, o clima tornou-se tenso no final do ano de
2016, onde os detentos da galeria B exigiram a retirado dos ex-funcionários públicos
da Galeria A, deixando Bangu 6 só para a facção criminosa TCP
[..] uma tentativa de invasão de criminosos do Terceiro Comando
Puro (TCP) — que domina a Maré e Acari — à galeria ocupada por
presos ligados à milícia e ex-PMs provocou pânico na Penitenciária
3
Lemos de Brito (Bangu 6).

Resultado da transferência dos mesmos para Bangu 9 – Cadeia Pública
Bandeira Stampa em Janeiro de 2017. O episódio serve para mostrar a inconstância
física e emocional dos detentos no decorrer da clausura.
ONG Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela
O instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela é uma
Organização Não Governamental (ONG) que busca levar dignidade e novas
perspectivas a pessoas em detenção, assim como seus familiares. Seus objetivos,
listados no site do instituto, são:
*Representação perante autoridades administrativas e judiciárias dos
interesses gerais ou individuais dos presidiários e egressos do
sistema penitenciário e seus familiares;
*Promoção e realização de programas educacionais e de
formação
técnico-profissional,
debates,
seminários
e
congressos;
*Realização de diferentes atividades de lazer, culturais e esportivas
junto à população carcerária, egressos e seus familiares.[grifo nosso]

Dentro da Penitenciária Lemos de Brito, na galeria A, o instituto de Cultura e
Consciência Negra Nelson Mandela conseguiu levar para os detentos o curso pré
ENEM.
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Entendendo

que esses detentos já possuíam

a

educação

básica

https://extra.globo.com/casos-de-policia/complexo-de-gericino-vive-clima-de-tensao-com-presostransferidos-tentativa-de-invasao-20743082.html

(compreendida entre ensino fundamental e médio) por se tratar de exigência para
ingressar na PMERJ nos últimos concursos, como podemos observar no edital da
corporação em 2014:
e) Ter concluído o Ensino Médio ou estar concluindo, de forma que
esteja concluso até a data prevista em edital para a fase de Pesquisa
Social;

A responsável pedagógica pelo curso pré Enem em Bangu 6, foi a Assistente
Social da UPPMERJ Camila de Oliveira Farias, que já havia implantado o curso na
unidade prisional da PM, tendo alunos aprovados e aptos a cursarem a faculdade.
Logo, sentiu-se movida a levar o mesmo curso para o complexo de gericinó,
justificando no seu relatório da seguinte forma:
Ao ver algumas pessoas que foram aprovadas, acabaram excluídas,
pensou-se que seria interessante estender a proposta do curso para
a outra Unidade, assim o trabalho teria uma continuidade com um
público agora mais necessitado de projetos educacionais, por
estar desempregado. Antes disso, alguns familiares já haviam
entrado em contato com o Serviço Social relatando que não havia
nenhuma atividade educacional para eles no B6, e que os internos só
saíam da cela para as 2 horas de banho de sol, e nada além disso.
[grifo nosso]

Esbarramos num formato diferenciado ao ingressar este projeto para ex
policiais, pois o mesmo não tem o intuito de complementar a formação básica, mas
sim de trazer a possibilidade de novas carreiras a pessoas que já haviam conquistado
um emprego público e uma estabilidade. Essas pessoas precisam/precisavam de um
novo estímulo pra crer que há a possibilidade de novos caminhos a serem seguidos,
com novas perspectivas. E, na condição de preso, para conseguir realizar o Enem
carcerário, precisasse necessariamente do apoio da instituição, através dos
Assistentes Sociais.
Esses detentos tiveram a possibilidade de cursar o pré Enem pelo empenho da
já mencionada Assistente Social, que por conta da sua formação e posição
profissional (Assistente Social da PMERJ), deslumbrou a dificuldade dos presos em
questão. Assim, observamos que não foi um ato produzido através de um projeto
estadual de ressocialização de seus ex-agentes, ou uma política pública que visa a
reestruturação social de todos os detentos, mas sim uma ação particular e individual,
que conseguiu assistência através do instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson
Mandela.

Com estas informações, vemos o quanto ainda temos que caminhar para a
igualdade de direitos e deveres de todos detentos, sem discriminação de delito,
formação, raça, credo, entre outros.
A educação como ferramenta transformadora
A educação move nossa civilização, no sentido histórico, científico, cultural. Por
isso deve ser encarada como libertária, por se tratar de conhecimento, algo que não
pode ser roubado, tirado e nem excluído de uma pessoa a força. A educação deve ser
vista como início e nunca fim em si mesma.
Paulo Freire (2012) traz a educação com o sentido de libertação através do
conhecimento, e este ideal deve ser trazido para dentro dos muros dos presídios.
Dessa forma, este diálogo se faz mais comprometido e integral na medida do peso
que a palavra “liberdade” tem para uma pessoa privada da mesma.
Segundo Freire a dialogicidade deve existir para a educação real, pois a
mesma não pode ser vista como uma instrução a ser passada, o conhecimento deve
mover a palavra, a dúvida e a inquietação, e assim transformar o indivíduo em ser
atuante no mundo. Porém, como trazer este diálogo real dentro de um sistema que
busca dominar, tirar a identidade dos indivíduos?
No comportamento do preso, nos seus anseios, nos seus gestos e desejos, é
onde a educação deve se instalar, no cotidiano, ressignificando sua existência. A
educação prisional pode ser num primeiro momento, o instante de mudar a rotina da
cadeia, mas, deve manter-se pela sua capacidade de dialogo entre o preso e o
conhecimento, local onde a educação reside.
Sendo assim
É o cotidiano que revela as bases sobre o que é possível, mas não
deixa de trazer embutido o passado, como memória e incorporação
de vivências. Sua expectativa de futuro é algo que deve ser também
considerada, e a educação pode oferecer condições para que ele
possa conviver, no presente, com diferentes circunstâncias, sabendo
a hora de mostrar-se ou esconder-se, de falar ou de calar, de
proteger-se para sobreviver. (ONOFRE e JULIÃO, 2013, p.55)

As salas de aula dentro dos presídios devem ter então, como primeira função,
a necessidade de ser um espaço onde as idéias estejam livres, onde as palavras
sejam reflexões do aprendizado e que por isso, não tenham algemas ou amarras.
Paradoxalmente, a educação prisional deve refletir a liberdade dentro de um espaço
de reclusão, disciplina e falta de identidade. Uma problemática duaxial (idem) para os
professores que lecionam neste ambiente e uma realidade que os presos devem se

adequar, pois os únicos direitos dos detidos que deve ser cerceado é o de ir e vir, não
os demais.
encontram-se duas lógicas opostas sobre o que significa o processo
de reabilitação, ou seja, o princípio fundamental da educação que é,
por essência, transformador, e a cultura prisional, caracterizada pela
repressão, ordem e disciplina, que visa adaptar o indivíduo ao
cárcere. (Ibidem, p.53)

A educação deve refletir a liberdade dentro do espaço de enclausuramento,
para assim poder trazer uma nova visão para aquele(a) indivíduo. Pois, como no Brasil
não há pena de morte ou prisão perpétua, o sentido de todas as prisões é a
ressocialização dos indivíduos. Mostrar novas opções e possibilidades para evitar uma
reincidência no crime e uma volta ao sistema carcerário. Como podemos observar no
decreto Decreto nº 33.164, de 12 maio de 2003, sobre a função da SEAP
Planejar, desenvolver, coordenar e acompanhar as atividades
pertinentes à Administração Penitenciária do Estado do Rio de
Janeiro, no que concerne à custódia, reeducação e reintegração do
preso à comunidade em conformidade com as políticas
estabelecidas. [grifo nosso]

Com esse panorama, temos um pouco da realidade que existe na educação
prisional, seu valor e suas expectativas. Porém, vale salientar que a libertação através
da educação deve existir num sentido amplo da pessoa e não somente através de
conhecimentos estabelecidos. A educação por si só não tem como ressocializar quem
não quer ser ressocializado. Assim, concordamos com Freire (2012) ao apontar sobre
o real significado da dialogicidade, do escutar, ouvir, aprender em conjunto e de forma
íntegra e integral.
Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade 2016
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 e surgiu como
uma das formas de entrada em universidades públicas, atualmente serve como uma
das principais formas de acesso a diversas universidades brasileiras e até portuguesa.
Tendo o âmbito nacional, o ENEM teve que se adequar as particularidades das
diferentes regiões e necessidades do país e pessoas. Como, por exemplo, provas com
atendimento específico (lactante, idosos, etc) e especializado (autismo, cegueira, etc).
Assim, a primeira aplicação do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade
(Enem PPL) foi em 2010, com provas específicas e sendo necessário ter um
responsável

pedagógico

que

manterá

um

Termo

de

Compromissos

Responsabilidades com o Inep. Segundo o edital o ENEM PPL visa:

e

1.6 As informações obtidas a partir dos resultados do Enem serão
utilizadas para:
1.6.1 Compor a avaliação de medição da qualidade do ensino médio
no País.
1.6.2 Subsidiar a implementação de políticas públicas.
1.6.3 Criar referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos
do ensino médio.
1.6.4 Desenvolver estudos e indicadores sobre a educação brasileira.
1.6.5 Estabelecer critérios de acesso do participante a programas
governamentais.
1.6.6 Constituir parâmetros para a autoavaliação do participante, com
vista à continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de
trabalho.

Segundo as informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem PPL de 2016 teve 54.358 inscritos e,
destes “42.490 (78%) farão o exame em busca da certificação. Apenas 16% dos
participantes já concluíram o Ensino Médio.”4 O nosso grupo em observação neste
artigo, compreende apenas 16% dos candidatos, mostrando como neste universo esta
realidade não é tão comum.
Ter presos com o foco em novas carreiras e não somente na conclusão do
ensino médio, mesmo sabendo que ainda deverá passar por processos de
investigação judicial, para permitir ou não o acesso a esta faculdade, mostra uma
particularidade que deve ser valorizada dentro do sistema carcerário. Infelizmente não
temos estatísticas dos presos que conseguiram matricular-se nas universidades e que
efetivamente estão cursando ou cursaram as salas de aula em busca de uma
graduação.
Por isto, voltar à sala de aula, numa situação de reclusão, pode não ser uma
decisão fácil para os detentos, alguns estímulos para o mesmo é o tempo de remissão
de pena para os setenciados.
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo
de execução da pena. (Lei no 7.210)

Desta forma, sair de uma carreira pública e recomeçar, ainda no cárcere a
almejar um futuro distinto do teoricamente determinado antes da prisão, torna-se um
motivador para uma nova realidade quando obtiver a liberdade.
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Resultado ENEM carcerário 2016 no Presídio Lemos Brito
Após o exposto veremos que todo o esforço para levar o curso pré Enem para
os ex policiais militares em Bangu 6 teve um resultado expressivamente positivo. Ao
total teve-se 34 alunos que receberam o certificado de conclusão do curso, desses 28
alunos efetivamente participaram do Enem ppl nos dois dias. Sobre os resultados, a
ONG teve acesso, até o encerramento do relatório da atividade, as notas de 24 alunos
e se dispôs da seguinte forma:
*Linguagem – notas medianas;
*Ciências da Natureza e suas tecnologias – segundo relatório foi a área de
conhecimento que os alunos tiveram maior dificuldade, sem mais informações sobre
as notas.
*Ciências Humanas e suas Tecnologias – o campo de conhecimento de maior nota de
14 dos candidatos, sendo a mais expressiva 722,5.
*Redação – ninguém ficou com a nota inferior a 460 pontos, as maiores notas foram
as seguintes: 1 candidato fez 840 pontos; dois fizeram 880 pontos; dois fizeram 900
pontos.
Com estas notas dispostas, foi obtido os seguintes resultados pelo curso préenem Nelson Mandela no presídio Bangu 6 no ano de 2016:
LISTA DE ALUNOS APROVADOS SISU 2017
Pré-Enem Nelson Mandela
- Alecsandre N. B. – Arquivologia UFF – 654,05 (20 de 21 vagas)
- Anilton B. V. – Direito UFRJ – 726,83 ( 7 de 10 vagas)
- Diego G. de M. – Ciências Contabeis UFF – 702,04 ( 8 de 20 vagas)
- Eber C. S. – Engenharia Agrícola e Ambiental UFF – 654,32 ( 1 de 7 vagas)
- Eduardo Q. S. dos S. – Enfermagem UNIRIO – 702,00 (1 de 7 vagas)
- Fábio B. da R. da G. – Educação Física UFRJ – 723,71 (13 de 20 vagas)
- Felipe F. S. – Engenharia de Produção UNIRIO – 671,40 (1 de 4 vagas)
- Jairo da C. R. – Pedagogia UNIRIO – 666,00 ( 12 de 25 vagas)
- Leandro dos S. O. Q. – Análise e Des de Sistema UEZO – 631,42 ( 5 de 8 vagas)
- Marlon C. R. – Processos Metalúrgicos UEZO – 644,75 ( 5 de 20 vagas)
- Raimundo A. dos S. J. – Pedagogia UFRRJ – 628,33 ( 5 de 6 vagas)
- Ricardo J. L. B. – Ciências da Natureza IF Fluminense - NI
Com este panorama quantitativo sobre o SISU, tendo como porta de entrada o
Enem PPL, nos mostra como existem diferentes áreas focadas pelos ex policiais

militares, que chegam a destoar da carreira militar, que surgem como um recomeço no
processo de cárcere.
Novos caminhos
Dentro da nossa pesquisa, só poderemos conjecturar como será o reflexo
desses resultados, pois o processo de inscrição por procuração nas faculdades
públicas e o processo de liberação dos aprovados para frequentarem as aulas, ainda é
nebuloso e não segue uma cartilha específica e/ou padronizada, depende
exclusivamente do contento do juiz/juíza.
Temos alguns estudos e relatórios que favorecem o estudo contínuo dos
detentos que demonstram bom comportamento no período de reclusão. Um desses
documentos é o nomeado Regras de Mandela, que traz:
2. Na medida do possível, a educação dos presos deve ser integrada
ao sistema educacional do país, para que após sua liberação eles
possam continuar seus estudos sem maiores dificuldades.

Torcemos para haver uma coesão segura para todos no âmbito escolar e
social, para não cercear a possibilidade de pessoas que tem o direito (adquirido por
aprovação em prova) ao ensino superior. E, ressaltamos que esta falta de
padronização nas decisões de juízes(as) pode vir a dificultar a vontade de recomeço
dos detentos, transformando esta possibilidade de mudança distante.
Esperamos que o único obstáculo para os presos alcançarem um curso de
graduação, seja apenas os enunciados e as questões das provas, e que eles
dediquem-se somente a isso e não gastem suas energias numa inconstância jurídica,
que pode transformar a aprovação na graduação em universidade pública, num mérito
que não chegará a ser reconhecido. Que a educação traga novos sonhos e
possibilidades reais a esses presos e todos os demais.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a Educação nas prisões
situadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), como possibilidade de contribuição para
um currículo que atenda a população carcerária formada por jovens na faixa etária entre 18
e 29 anos de idade, que cumprem penas por terem praticados crimes. Os presidiários são
formados predominantemente por jovens negros com baixa escolaridade. Na RMR temos as
Unidades Prisionais: Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everaldo
Luna, Centro de Reeducação da Polícia Militar, Penitenciária Professor Barreto Campelo,
Presídio Professor Aníbal Bruno, Penitenciária Agroindustrial São João, Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico e a Colônia Penal Feminina do Recife/Bom Pastor.
Esses presídios são ocupados predominantemente pela população masculina. A questão
educacional nesses espaços é desafiadora, pois vários problemas são identificados como a
superlotação e condições precárias de acolhimento. Isso reflete uma fragilidade no sistema
prisional resultante de espaço físico inadequado e atendimento médico-odontológico
ineficaz. A caminhada metodológica será fundamentada em documentos normativos e
programas educativos da rede estadual de Pernambuco direcionado para os presos onde se
pretende favorecer a ressocialização.

Palavras-chave: Educação; transdisciplinaridade; ressocialização.

Introdução
A situação das penitenciárias atualmente no cenário brasileiro é trágica, presídios
superlotados, em condições precárias, nesse contexto afeta toda a sociedade que recebe os
sujeitos que saem desses locais da mesma forma como entraram, ou piores.
O direito humano estende-se a todos os cidadãos, ainda que tenham cometido algum
delito, serem tratados com dignidade e respeito.
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Nesse contexto cresce a importância da adoção de políticas que efetivamente
promovem a recuperação do detento no convívio social e tendo por ferramenta básica a Lei
de Execuções Penais e seus dois eixos: punir e ressocializar.
Caso contrário, persistirá o triste espetáculo do “faz de contas”, com repercussão da
reincidência e desprestígio das normas legais referidas.
A reintegração do sujeito se faz através de uma educação, bem como deve ser
mediante ao projeto de política penitenciária que tenha como a finalidade recuperar os
sujeitos apenados para que estes possam, quando saírem da penitenciária, serem
reintegrados ao convívio social.
As penitenciárias, existentes em diversas unidades federativas do Brasil, encontramse em estado preocupante onde faltam muitas vezes as condições mínimas necessárias
para se tratar da recuperação desses indivíduos e que pretende-se, dessa maneira, analisar
os aspectos da ressocialização para o detento e para a sociedade.

1. Panorama do sistema prisional na Região Metropolitana do Recife

O Estado de Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizado na
região nordeste. Limita-se com as unidades federativas da Paraíba, ao norte, Bahia, ao Sul,
Alagoas, a Sudeste, Ceará, a Noroeste e com o Piauí a Oeste.

A leste concentra-se o

Oceano Atlântico. Possui 185 municípios e abriga 17 unidades prisionais, sendo 07 na
Região Metropolitana do Recife e 10 nas demais regiões. Vejam o mapa e o quadro das
unidades prisionais de Pernambuco:
Mapa de localização das Unidades Prisionais4
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Quadro das Unidades Prisionais
Unidade prisional

Município

Centro de Observação Criminológica e

Abreu e Lima/PE

Triagem Prof. Everardo Luna - Cotel
Centro de Ressocialização do Agreste- CRA

Canhotinho/PE

Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima -

Abreu e Lima/PE

CPFAL
Colônia Penal Feminina de Buíque - CPFB

Buíque/PE

Colônia Penal Feminina do Recife - CPFR

Recife/PE

Hospital de Custódia e Tratamento

Ilha de Itamaracá/PE

Psiquiátrico - HCTP
Penitenciária Agro-industrial São João -

Ilha de Itamaracá/PE

PAISJ
Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra -

Limoeiro/ PE

PDEPG
Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes - PDEG

Petrolina/PE

Penitenciária Juiz Plácido de Souza - PJPS

Caruaru/PE

Penitenciária Prof. Barreto Campelo - PPBC

Ilha de Itamaracá/PE

Presídio ADV. Brito Alves - PABA

Arcoverde/PE

Presídio ASP Marcelo Francisco Araújo -

Recife/PE

PAMFA
Presídio de Igarassu - PI

Igarassu/PE

A Região Metropolitana do Recife é formada por 14 municípios, a saber: Recife,
Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de
Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno e
Itapissuma. Esses municípios abrigam as seguintes unidades prisionais:

As unidades são Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor
Everaldo Luna (COTEL); Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED);
Penitenciária Professor Barreto Campelo (PPBC); Presídio Professor Aníbal
Bruno (PPAB); Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ); Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP); Colônia Penal Feminina do
Recife/Bom Pastor (CPFR). (PERNAMBUCO, 2017)

Essas unidades estão em situações não muito diferentes das outras existentes no
Brasil. Para ilustrar, o COTEL, localizado em Abreu e Lima tem uma capacidade de 940
vagas, mas possui uma população carcerária de 3.191 presos e isso afeta a segurança.

Segundo a publicação do Diário de Pernambuco5, afirma que:
De acordo com os dados de dezembro de 2014 (que foram
divulgados em abril de 2016), o Brasil possuía então 622.022 presos,
número semelhante à população de Aracaju. Somos o quarto país do
mundo em massa carcerária (Diário de Pernambuco, 2017).

A nossa população absoluta, em 2017, de acordo com o IBGE, tem a projeção de
208 milhões de habitantes e a de Pernambuco, de mais de 09 milhões6.

Ao considerar a

população relativa, a “média mundial é de 144 presos por 100 mil habitantes; no Brasil é de
306 por 100 mil” (Idem).

Esses números representam um alerta para o país e o estado

uma vez que políticas públicas precisam ser planejadas para esse setor não de forma
isolada, mas articulada com outros setores como os da saúde e educação.
A superlotação nos presídios bem como os maus-tratos sofridos pelos presidiários
representa um problema dos mais graves no Estado de Pernambuco. Um caso
impressionante e que merece destaque é o Complexo Prisional do Curado, em Recife, que
possui 6.200 presos, quando a capacidade é de apenas 1.820 homens.
Esse complexo foi denunciado, na Corte Interamericana de Direitos Humanos e
Organização dos Estados Unidos por essa superlotação e maus-tratos. Assim, percebe-se
que o Sistema Prisional em Pernambuco se encontra numa situação para além de
preocupante uma vez que as condições físicas comprometem o processo de ressocialização
dos presos.
Fato acima agravado quando se observa a Lei de Execuções Penais (LEP), nº 7.210
de 11 de julho de 1984 mais precisamente nos art. de 1 ao 4 e o art. 10. Fato a destacar é a
responsabilidade do Estado quanto à integração social sem distinção de qualquer natureza,
seja ela racial, religiosa, social ou política bem como uma assistência ao preso para que ele
não retorne ao mundo do crime e possa ter seu retorno à sociedade garantido.
Tal assistência abrange os aspectos material, educacional, religiosa, de saúde e
mesmo jurídica, sem o que não se pode garantir uma transformação social.

2. Caminhos da educação da população carcerária do sistema prisional do estado
de Pernambuco
5
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A caminho da educação, a população carcerária do sistema prisional estadual, conta
com um amparo legal, através da lei supracitada que trazemos para uma reflexão dos seus
artigos 17, 18, 20 e 21:
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a
formação profissional do preso e do internado;
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema
escolar da Unidade Federativa;
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com
entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam
cursos especializados.
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de
reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. (BRASIL,
1984)

Nesse entendimento, é pertinente destacar possibilidade e necessidade de diálogo
entre os diferentes órgãos da administração no cuidado de garantir possibilidades de
ressocialização de presos, ou seja, a intersetorialidade, tendo em vista a educação. Tal
diálogo já existe em nas unidades prisionais na área de educação.
Outro ponto a destacar sobre a referida lei é a obrigatoriedade apenas para o ensino
fundamental considerando que educação é um direito humano e subjetivo, não um
benefício, um favor que se faz ao preso. Segundo Dalari diz que:

Assim, pois, é preciso Ter sempre em conta que todas as pessoas
nascem com os mesmos direitos fundamentais. Não importa se a
pessoa é homem ou mulher, não importa onde a pessoa nasceu nem
a cor da sua pele, não importa se a pessoa é rica ou pobre, como
também não são importantes o nome de família, a profissão, a
preferência política ou a crença religiosa. Os direitos humanos
fundamentais são ao mesmo tempo para todos os seres humanos. E
esses direitos continuam existindo mesmo para aqueles que
cometerem crimes ou praticam atos que prejudicam as pessoas ou a
sociedade. Nesses casos, aquele que praticou o ato contrário ao
bem da humanidade deve sofrer a punição prevista numa lei já
existente, mas sem esquecer que o criminoso ou quem praticou um
ato anti-social continua a ser uma pessoa humana.(DALARI, 2009, p.
54, grifo nosso).

A contribuição de Dalmo Dalari (2009) é oriunda do princípio da dignidade humana e
sua efetivação no Sistema Prisional Brasileiro e a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948.

O Princípio da dignidade humana é de grande relevância jurídica no

âmbito constitucional, além de ser um dos pilares para a reinserção social dos
encarcerados, ou seja, dos presos, a Constituição Federal de 1988 em Artigo 1º, inciso III,
diz:
No Artigo 1º da Constituição Federal – A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado de Direito e tem como
fundamentos:
III – a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 1988)

Os princípios dos Direitos Humanos nos norteiam sobre tais direitos relacionados as
necessidades essenciais da pessoa humana, ou seja, garantir a dignidade humana.

As

necessidades que são iguais para todas as pessoas humanas e que devem ser atendidas
para que a pessoa possa viver com a dignidade que deve ser assegurada a todas as
pessoas.
Logo, por exemplo, tende-se que a vida é um direito humano de caráter
fundamental, porque sem ela a pessoa não existe. Por conseguinte, garantir a preservação
da vida é uma necessidade para todas as pessoas humanas. Entretanto, observa-se como
são e como vivem os seres humanos, que se percebe a existência de outras necessidades
que são também fundamentais, como a alimentação, a saúde, a habitação, a educação, e
outros.

Na Constituição Federal de 1988, no Artigo 5º, inciso XLIX diz que:
[...] é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
e também proíbe em seu mesmo artigo, inciso XLVII a aplicação de
penas cruéis e degradantes. É de salientar também que o Artigo 1º
da Lei de Execução Penal diz: a necessidade de proporcionar
condições favoráveis para a harmônica integração social entre os
presos, evidenciando-se, a total proibição de tratamento desumanos
que violem a dignidade da pessoa. (BRASIL, 1988)

Ainda de acordo com a Constituição Federal, fica assegurado a Humanização da
Pena onde em seu Artigo 5º, inciso XLVII: [...] não haverá penas: a- de morte, salvo em caso
de guerra declarada nos termos do Artigo 84, XIX; b- de caráter perpétuo, c- de trabalhos
forçados; d- de banimento; e- cruéis. E no inciso XLVII: “é assegurado aos presos o respeito
à integridade física e moral” (Idem).
Todas as pessoas humanas tem a oportunidade de nascer essencialmente iguais e,
portanto, com direitos iguais. Mas, ao mesmo tempo, que nascem iguais todas as pessoas,

então nasce livre.

A liberdade está dentro delas, considerando a sua inteligência e

consciência.
O direito à educação é algo evidente e relevante sendo que todos os seres humanos
terão as influências da educação que receberem e do meio social em que viverem, mas isso
não elimina a condição da sua liberdade essencial.
Consideramos que muitas vezes uma pessoa mantém um modo de vida até certa
idade e depois muda completamente. Essa pessoa estava vivendo sob certas influências,
mas continuava livre e num determinado momento decidiu usar sua liberdade para mudar de
rumo.
Outro amparo legal sobre a educação carcerária está na Resolução nº 02, de 19 de
maio de 2010 que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para
jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais.
Nessa diretriz a educação é vista como um dos meios necessários à promoção da
“integração social e a aquisição de conhecimentos” para que os reclusos possam vislumbrar
um futuro digno. Nesse entendimento, as unidades penais estariam para além do
encarceramento punindo e segregando essa população.
A resolução em tela, traz uma concepção de educação como um direito subjetivo, a
educação para os jovens e adultos em situação de privação de liberdade como um direito
necessário à realização dessa liberdade que visa o bem comum ressaltando a integridade
física, psicológica e moral do recluso e o acesso à educação em seus diferentes níveis de
ensino.
A luta por uma educação efetivamente para todos que hoje acontece nos presídios
brasileiros, remonta a década de 2000. Desde esse período o Brasil vem conjugando
esforços no sentido de implementar uma política nacional de educação para jovens e
adultos em privação de liberdade.
Ao considerar o estado de Pernambuco, no ano de 2008, segundo o Ministério da
Justiça, o estado possuía 18.888 presos. Desses 3.400 internos estavam em atividades
educacionais e 18% era o percentual de internos em atividades educacionais.

3. A relação prisão, educação e ressocialização: reflexão necessária

Por que ensinar nos presídios? Essa é uma das indagações que ainda existem na
mentalidade coletiva a qual atribuindo tal resposta a pergunta que concedemos através do
respaldo legal a garantia do direito humano de acordo com a Lei de Execução Penal
referente a Assistência Educacional, vejamos:

ART 17 – A assistência educacional compreenderá a instrução
escolar e a formação profissional do preso e do internado.
ART 18 – O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no
sistema escolar da Unidade Federativa.
ART 19 – O ensino Profissional será ministrado em nível de iniciação
ou de aperfeiçoamento técnico.
Parágrafo único – A mulher condenada terá ensino profissional
adequado a sua condição.
ART 20 – As atividades educacionais podem ser objeto de convênio
com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou
ofereçam cursos especializados (BRASIL, 2015).

A educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um
ser humano em outro que essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no
indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais,
econômicos, culturais e políticos de uma sociedade.
Considerando que a Educação no sentido formal é todo o processo contínuo de
formação e ensino aprendizagem que faz parte do currículo dos estabelecimentos
oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados, inclusive em situação de reclusão.
No processo educativo em estabelecimentos de ensino, os conhecimentos e
habilidades são transferidos para sujeito com o objetivo desenvolver o raciocínio dos
estudantes, ensinar a pensar, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos
capazes de gerar transformações positivas na sociedade.
A educação nos presídios no Brasil não é recente, existem registros desde 1960,
com ofertas de ensino em quase todas as unidades da federação. Naquela época as
práticas educativas nas prisões nacionais eram difusas, localizadas e residuais, atualmente
esse cenário tem se alterado positivamente, e vive-se um novo quadro na agenda política
nacional.
Considerando que após a declaração de 1948 dos direitos humanos, assim como as
Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, vem reservando capítulo específico
para orientações quanto ao direito à assistência educacional de indivíduos privados da
liberdade.
Ainda em 1948, foi divulgado a lei complementar nº. 79 institui o Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN), com a finalidade de proporcionar recursos e meios de financiamento
aos programas de modernização do sistema penitenciário brasileiro.
Outro fator importante para a uma política de educação prisional nacional no Brasil
foi o lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos em 1996. Destacando como
os objetivos a serem executados a médio prazo, o programa propõe: “promover programas

de educação, treinamento profissional e trabalho para facilitar a reeducação e recuperação
do preso.” (BRASIL, 1996).
Mais tarde, com vistas à implementação dos compromissos firmados por ocasião da
Declaração de Hamburgo de 1997, elaborada como produto da 5º Conferência Internacional
sobre Educação de Jovens e Adultos, a mobilização brasileira no sentido de uma proposta
nacional de educação nas prisões ganha força em 2001.
Em seguida, com a instituição do Plano Nacional de Educação, um conjunto de
metas a serem implementadas nas diferentes esferas de governo num prazo de 10 anos,
que, corrigindo a omissão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, incluiu
expressamente dentre seus objetivos implantar, em todas as unidades prisionais e nos
estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens infratores, programas de formação
profissional e de educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio.
No ano de 2005 inicia-se um processo de articulação entre o Ministério da Educação
e o Ministério da Justiça para construir uma estratégia comum para a execução de projetos
educacionais no contexto penitenciário brasileiro, que constituiu um marco para as políticas
de educação prisional no país.
Naquele ano, é implantado o projeto Educando para a Liberdade, desenvolvido em
parceria com a UNESCO e patrocinado pelo governo do Japão, cuja proposta era não
apenas ampliar a oferta de educação para a população carcerária, mas contribuir para a
restauração da auto-estima e para a reintegração do preso à sociedade.
Dentre os pontos positivos do projeto Educando para a Liberdade, tem-se que, a
partir dele, a aproximação entre os ministérios possibilitou a inclusão da educação prisional
no programa Brasil Alfabetizado, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), além de proporcionar o acesso de presos à universidade por meio do Programa
Universidade para Todos (PROUNI) e ampliar os debates em favor da normatização da
remição pelo estudo.
O Sistema Prisional no estado de Pernambuco busca oferecer uma educação
através do processo ensino aprendizagem, na perspectiva de inclusão social. Essa
educação tem como objetivo promover mudanças substanciais na vida daqueles que se
encontram em privação de liberdade.
No que diz respeito ao apenado, Pernambuco, através da educação pode garantir a
ressocialização desse indivíduo em seus valores morais e religiosos e cognitivos ampliando
as possibilidades de mais uma vez ser inserido na sociedade.
Nessa lógica, o Estado de Pernambuco através de parceria entre as Secretarias
Estaduais de Educação e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos elaboraram o Plano
Estadual de Educação em Prisões.
Para a efetivação foram realizados três encontros a partir de 2010:

Com profissionais que atuam no sistema prisional em Pernambuco, nos
quais foram abordadas as estratégias para melhoria da educação em
prisões no Estado, sendo fruto da adesão do Governo do Estado ao termo
de compromisso do Governo Federal/MEC “Todos pela Educação”, cujas
ações e metas pactuadas estão sendo executadas com os recursos
oriundos do Plano de Ações Articuladas - PAR. (PERNAMBUCO, 2017).

Instrumentalizar os profissionais que atuam na Educação Prisional sobre as
Diretrizes Nacionais para Educação em Prisões foi um dos motivos que justificou esses
encontros. Outros encontros aconteceram para discutir aspectos relacionados à escola,
ressocialização, currículo em prisões dentre outros temas.
Vale ressaltar que as unidades prisionais ofertam a modalidade de Educação de
Jovens e Adultos-EJA, de conformidade com o art. 37 da LDB e excepcionalmente o Projeto
Travessia. Nessa lógica, também oferece o Programa Paulo Freire onde os docentes
trabalham com a alfabetização.
A Proposta Pedagógica do Programa Paulo Freire – Pernambuco Escolarização,
coerente com a compreensão de que a educação constitui importante instrumento para a
efetivação dos direitos essenciais à dignidade de todos os seres humanos, apresenta-se
norteada pela legislação educacional, com especial destaque para as Diretrizes Curriculares
Nacionais de Educação de Jovens e Adultos e as Diretrizes de Educação em Direitos
Humanos.
O desenvolvimento do ensino e aprendizagem da Educação de Jovens e Adultos
está direcionado para o Método Paulo Freire consiste numa proposta para a alfabetização
de adultos desenvolvida pelo educador Paulo Freire.
O Método Paulo Freire que critica o sistema tradicional, o qual utiliza a cartilha como
ferramenta central da didática para o ensino da leitura e da escrita.

As cartilhas ensinam

pelo método da repetição de palavras soltas ou de frases criadas de forma forçosa, que
comumente se denomina como linguagem de cartilha, por exemplo Eva viu a uva, o boi
baba, a ave voa, dentre outros.
O Método vai além da alfabetização, propõe e estimula a inserção do adulto iletrado
no seu contexto social e político, na sua realidade, promovendo o despertar para a
cidadania plena e transformação social. É a leitura da palavra, proporcionando a leitura do
mundo.
No processo de aprendizado, o alfabetizando é estimulado a articular sílabas,
formando palavras, extraídas da sua realidade, do seu cotidiano e das suas vivências.
Diante disso, vai além das normas metodológicas, na medida em que propõe aos sujeitos
alfabetizando que se apropriem da escrita e da palavra para se politizarem, tendo uma visão
de totalidade da linguagem e do mundo.

O método Paulo Freire estimula a alfabetização/educação dos adultos mediante a
discussão de suas experiências de vida entre si, os participantes da mesma experiência,
através de tema/palavras gerador(as) da realidade dos alunos, que é decodificada para a
aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo. As experiências acontecem nos
Círculos de Cultura.
O método Paulo Freire não visa apenas tornar mais rápido e acessível o
aprendizado, mas pretende habilitar o aluno a "ler o mundo", na expressão famosa do
educador. "Trata-se de aprender a ler a realidade (conhecê-la) para em seguida poder
reescrever essa realidade (transformá-la)", dizia Freire (2004). A alfabetização é, para o
educador, um modo de os desfavorecidos romperem o que chamou de "cultura do silêncio"
e transformar a realidade, "como sujeitos da própria história" (Idem).
O público da EJA é bastante diversificado, podendo haver pessoas de diferentes
gerações, experiências de vida e expectativas em uma mesma sala de aula. Já o material
didático utilizado e a ação do professor em sala, precisam levar em consideração essa
pluralidade dos sujeitos que estão em sala de aula da EJA.
A formação dos professores para a Educação Prisional promovida pela Secretaria de
Educação de Pernambuco, por meio da Gerência de Políticas Educacionais de Jovens,
Adultos e Idosos, realiza a Formação Continuada em Serviço e Educação e Prisões.
A formação continuada faz parte do programa de formação para professores que
atuam na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) que participaram coordenadores
do EJA e gestores das escolas prisionais de todo o Estado, que são multiplicadores em suas
unidades. As formações tem a finalidade de ajustar as propostas pedagógicas e elaboração
de materiais didáticos que proporciona um novo olhar para a educação prisional, um ganho
na qualidade do ensino e no atendimento pedagógico desses reeducandos.
O Programa de Formação Continuada tem a finalidade de promover e remanejar aos
professores que atuam dentro das escolas prisionais as formações in loco, com temáticas
especificas para o bom andamento da qualidade do ensino ofertado aos reeducandos.
Segundo Jandy Feitosa, a chefe de unidade da Gerência de Politica de Educação de
Jovens e Adultos, numa entrevista disse que:
Este ano teremos uma vertente diferenciada, onde vamos chegar dentro
das unidades prisionais fortalecendo, assim, a ação educativa desenvolvida
dentro da escola. Enquanto equipe pedagógica da Secretaria de Educação
do Estado, estamos apoiando o professor nesse fortalecimento. (Jandir
Feitosa, Entrevista 25/03/2017).

Quanto a modalidade vem reparar uma ausência, pois, são estudantes que deveriam
ter terminado os estudos na idade correta, mas, não tiveram esse direito garantido. Assim,
retornam à escola para reparar esse hiato em sua formação.

Para que isso ocorra bem, é preciso garantir que as aulas sejam de boa qualidade e,
portanto, não deixem a desejar melhor se inserir na sociedade.
Para além da educação formal através da EJA e Programa Paulo Freire, as unidades
prisionais da Região Metropolitana do Recife também oferecem várias atividades
relacionadas à educação a saber:
A) Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everaldo Luna
(COTEL), com a atividade:


Torneio da Independência;



Colônia Penal Feminina do Recife/Bom Pastor (CPFR) com a temática LGBT;



Grafitagem;



Curso religioso;

B) Penitenciária Agro Industrial São João (PAISJ), com a atividade:


Curso de Bombeiro Hidráulico,



Curso de Panificação do Projeto Novos Talentos;

C) Penitenciária Professor Barreto Campelo (PPBC), com a atividade:


Curso de Pedreiro.

A Entrega de biblioteca para detentos da unidade do Complexo do Curado e
Convênio que garante mais de 700 cursos de qualificação profissional para reeducandos.
Consideramos que a ressocialização não pode ser conseguida numa instituição
como a prisão, pois os centros de execução penal, as penitenciárias se reproduzem e se
agravam as grandes contradições que existem no sistema social exterior. A prisão não
cumpre a sua função ressocializadora, porque serve como instrumento para a manutenção
da estrutura social de dominação.
A ressocialização sendo trabalho isoladamente não consegue reintegrar o indivíduo
apenado, se faz pertinente a junção de outros meios como a participação da própria família
para que se consigam caminhar para resultados mais favoráveis a essa reintegração do
preso à sociedade.
Os aspectos positivos da ressocialização promovem a conquista de valores morais e
materiais, a instalação de cursos profissionalizantes possibilita a resolução de dois
problemas, um cultural e outro profissional. A transformação do cenário de que a grande
maioria dos presos não possui formação e acabam por enveredar, por falta de opção, na
criminalidade e facilitam a sua inserção no mercado de trabalho, uma vez cumprida a pena.

Considerações Finais

Consideremos que a dignidade no trato enquanto da pessoa humana é um direito
inerente a todos os indivíduos. Por esse motivo, o estudo desse tema se faz de grande
importância. Os problemas estão aí e se tornam cada vez maiores, existem as ideias do que
possa ser feito para que possa ser transformada a situação, as leis estão à disposição de
todos, mas não bastam apenas normas se elas não são cumpridas.
A situação nos presídios brasileiros é caótica e não atendem às finalidades
essenciais da pena quais sejam punir e recuperar. É necessário que sejam implementadas
políticas públicas voltadas para a organização desse sistema e promover uma melhor
efetivação da Lei de Execução Penal.
Entendemos que a consciência que o sujeito preso acaba perdendo alguns direitos
que fazem parte da vida de qualquer ser humano; como a liberdade, a pessoa fica isolada
do convívio familiar, da sociedade e perde o direito de ir e vir; perde o direito à sua autoimagem, pois uma vez na prisão a pessoa recebe número de registro além de deixar seus
pertences e roupas, vestindo um uniforme passa a adotar postura de submissão, andando
com as mãos para trás, não encarar as autoridades.
Os direitos familiares e civis como o direito ao voto, o direito de se responsabilizar
pelos próprios filhos; fica sem direito à privacidade já que na maioria dos presídios não
existe nenhuma privacidade, o detendo passa a ser exposto aos olhares dos outros, seja no
pátio, no banho de sol, no dormitório coletivo e no banheiro.
Tem que conviver de maneira intima com pessoas que não escolheu e que muitas
vezes não são bem toleradas pelos seus comportamentos. Suas visitas são públicas,
correspondência lida, censurada. Além de saber que está sendo vigiado em seus gestos;
fica sem a sua dignidade de dispor do seu dinheiro uma vez que passa a ser mantido não
mais por seu trabalho.
Conclui-se que, no momento, em que está sendo revista a situação prisional do
nosso país, em meio aos debates da Comissão Permanente de Inquérito, que visam reunir
subsídios para que as mudanças que serão propostas pela CPI sejam vistas como soluções
efetivas para a crise no sistema penitenciário.
A Educação nas prisões ainda é um desafio para a prática do exercício das politicas
públicas para atender as particularidade e necessidades das pessoas reclusas. A realidade
da educação nos presídios, por exemplo, os situados na Região Metropolitana do Recife
(RMR), apresentam como possibilidade de contribuição para um currículo que atenda a
população carcerária.

A questão educacional em Pernambuco nesses espaços ainda é desafiadora,
considerando vários problemas, além da superlotação e condições precárias de
acolhimento. Isso reflete uma fragilidade no sistema prisional resultante de espaço físico
inadequado e atendimento médico-odontológico ineficaz.
Considerando que a Educação tem o papel de transformação do sujeito que
possibilita para mudanças psíquicas e sociais promovida de situações presenciadas e
experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida.
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O Presente trabalho tem por objetivo tratar das práticas cotidianas, dificuldades e
contribuições que tem a educação escolar no espaço socioeducativo, por meio da visão e
das vozes de professores que atuam em unidades de cumprimento de medidas
socioeducativas. A princípio trataremos da importância da educação escolar para jovens
infratores, como a legislação trata sobre a educação de jovens que cumprem medidas
socioeducativas, também desatacaremos a importância da ressocialização mostrando a
relevância que a mesma tem como exercício de cidadania para o efetivo acesso à justiça
para estes adolescentes. Em seguida abordaremos o cotidiano e as dificuldades
encontradas por professores de uma Unidade Socioeducativo na cidade de Vilhena – RO.
Com base na metodologia de pesquisa qualitativa, estudo de caso, coletamos os dados por
meio de entrevistas semiestruturada. O artigo pretende problematizar e refletir sobre a
legislação (discurso oficial) e a “cultura de cadeia” instaurada dentro dessas instituições, que
aparecem como um hiato nos discursos de professores que tem como papel o resgate da
liberdade desses jovens e a proposta da ressocialização. A educação escolar ainda é a
melhor possiblidade de libertação desses jovens. Embora a cultura estabelecida dentro
dessas unidades ainda seja um empecilho que dificulta possíveis avanços, pequenos
passos ainda podem ser dados em busca do reconhecimento da educação como
instrumento potencializador de reinserção desses jovens à sociedade.

Palavras chaves: Educação de jovens em privação de liberdade. Professores. Reinserção
social.

1

Mestranda pela Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) e-mail: daianetrindade@hotmail.com

1 Instigações Iniciais

Este trabalho tem por objetivo evidenciar as nuances entre as legislações (discurso
oficial) e a prática de profissionais que lidam diariamente com adolescentes em conflito com
a lei através da educação, ou seja, professores que lidam diariamente com esses
adolescentes através da prática educacional, a fim de cumprirem o que diz a legislação
brasileira permeada pela cultura do encarceramento.
Realizou-se este estudo, na busca de investigar debates acerca do papel da
educação escolar no sistema socioeducativo, através das vozes de professores ao qual
evidenciam que, embora o sistema socioeducativo devesse ser um lugar de reeducação e
ressocialização, principalmente na prática escolar e pedagógica da sala de aula; ainda
permanece ancorada em um sistema cujas relações se sociabilizam ao elo de poder,
dominação, delinquência e principalmente à cultura de cadeia que permeia esse espaço do
qual deveria ser educativo.
A opção pelo tema surgiu em decorrência de um estudo sobre a importância do
trabalho do agente socioeducativo na unidade de cumprimento de medidas socioeducativas
na cidade de Vilhena-Ro, em virtude de uma pesquisa de mestrado, fato esse, que nos
impulsionou a outros olhares dentro da instituição. Pois quando somos inseridos no mundo a
ser pesquisado, tudo o que se mostra, torna-se relevante. Portanto, ao término da pesquisa,
tivemos a curiosidade de também nos determos a algo que se mostrou nos momentos do
estudo e nos fez refletir, por isso, aqui neste trabalho, nosso olhar estará voltado à
educação escolar através das vozes de professores do sistema socioeducativo. Assim, por
meio deste tema, podemos refletir sobre essa questão, ainda que introdutório, porém de
grande relevância, mas que nos fez compreender um pouco como se dá esse fenômeno
entre o que dispõe a lei e a visão do professor sobre sua prática, norteados por uma cultura
de cadeia2.
Sabemos que sobre a educação escolar de adolescentes infratores, ainda temos
muito que discutir no Brasil, apesar de haver grande quantidade de trabalhos ao longo de
todo o território brasileiro, ainda há muitas coisas a serem discutidas, principalmente nos
debates que acontecem em grandes encontros e seminários nacionais e internacionais, que
fazem a mediação entre o que tem sido pesquisado e revelado, e a interação com a
comunidade e principalmente o dialogo com os profissionais que atuam nesta área, pois é
evidente que com a grande quantidade de adolescentes que hoje se encontram privados de
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"[...] o conjunto de reguladores semióticos que definem a típica cultura institucional das unidades de
execução de meio fechado, em que são reproduzidos comportamentos, linguagens, valores,
organização do espaço físico e padrões de relação interpessoal das instituições de aprisionamento de
adultos” (SOUZA, 2012, p. 26).

liberdade3, o tema tem sido amplamente discutido e analisado principalmente na área de
educação, devido ao fato de que é através dela, que a ressocialização pode acontecer de
fato.
Desse modo, esse texto tem a pretensão de iniciar um diálogo acerca das
discussões existentes em relação ao papel da educação escolar no sistema socioeducativo,
demonstrando que tais discussões destacam as resistências e dificuldades em desenvolver
um efetivo trabalho de ressocialização através da educação escolar, principalmente se
estiver ligado a um sistema de “prisão” 4, cuja especificidade é primordialmente subordinar e
disciplinar, justamente pelas características evidenciadas em uma cultura instaurada dentro
das prisões e unidades socioeducativas brasileiras.
Nesse sentido, questionamos: Como é o cotidiano do trabalho de professores que
atuam dentro do Centro Socioeducativo na cidade de Vilhena – Rondônia? Quais são as
dificuldades encontradas por eles em suas práticas diárias? Qual é a quantidade de
adolescentes com os quais trabalham? Quantos professores trabalham nesta unidade?
Como é a rotina das aulas? Quem são os adolescentes que podem estudar? Qual é o
conhecimento destes professores com relação à legislação específica sobre a vida escolar
desses adolescentes? Cite quais são as dificuldades encontradas cotidianamente desde a
infraestrutura, falta de disciplina, apoio da equipe de profissionais, formações voltadas à
área etc.? Qual a visão deste profissional com relação ao que é dito (as leis) e a prática em
si? Qual é a opinião do mesmo sobre sua própria formação e prática, funciona ou não? Na
visão deste professor, existe uma cultura de cadeia dentro do CAS? Se existe como ela
influencia tanto os adolescentes infratores, quanto o próprio fazer pedagógico em sala de
aula? O que o professor penso sobre o ato infracional?
Esses foram alguns eixos norteadores da pesquisa feita com professores da
Unidade socioeducativa na cidade de Vilhena, através de entrevista semiestruturada a fim
de problematizar e refletir sobre a legislação (discurso oficial) e a “cultura de cadeia”
instaurada dentro dessas instituições, que aparecem como um hiato nos discursos de
professores que tem como papel o resgate da liberdade desses jovens e a proposta da
ressocialização. A educação escolar ainda é a melhor possiblidade de libertação desses
jovens. Embora a cultura estabelecida dentro dessas unidades ainda seja um empecilho que
dificulta possíveis avanços, porém, pequenos passos ainda podem ser dados em busca do
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Dados do conselho Nacional de Justiça obtidos pelo G1 em 25/11/2016 mostram que nesta data
havia 189 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no Brasil. Os números constam do
Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei do CNJ.
4
Adolescentes autores de atos infracionais não cumprem pena, e sim medidas socioeducativas em
Unidades chamadas de Centros Socioeducativos, porém, neste trabalho nos referimos à prisão pelo
simples fato de que as unidades de RO têm o formato e o funcionamento estreitamente semelhantes
ao sistema prisional de adultos e isso não difere na escola que funciona dentro do Centro
socioeducativo

reconhecimento da educação como instrumento potencializador de reinserção desses
jovens à sociedade.
O campo de investigação foi o Centro Socioeducativo (CAS) da Cidade Vilhena no
estado de Rondônia, unidade socioeducativa com circulação de diversos profissionais. Para
isso se fez necessário conhecer e descrever o ambiente e as particularidades do trabalho
deste profissional dentro do CAS, que atua com o adolescente através da educação escolar,
o professor. A partir dos dados obtidos, apresenta-se uma reflexão de como estes
profissionais podem contribuir com o processo de ressocialização.

2 Importância da Educação Escolar para os Jovens Infratores como fator de
ressocialização e o direito legal para o exercício da cidadania e acesso à justiça: Um
“mix” de direitos e deveres.
“Do rio cujas águas tudo arrastam, se diz violento.
Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem”.
Bertold Brecht

As medidas socioeducativas têm uma dupla função, uma coercitiva e outra
educativa, sendo a coercitiva aquilo que é obrigatório, ou seja, só o fato de o adolescente
ser privado de sua liberdade através de uma determinação judicial, já caracteriza o caráter
coercitivo da medida. Já o educativo dever ser cumprido ao longo de todo o processo
realizado no tempo do cumprimento da medida educativa, através da rede de defesa e
garantias aos adolescentes e programas sociais. Sendo assim, essa dupla função tem o
objetivo de garantir à convivência saudável destes jovens as demais pessoas, a paz social,
o convívio em sociedade e a educação para emancipação deste jovem a fim de que o
mesmo possa construir um novo projeto de vida, ou mesmo um primeiro projeto de vida.
A educação é uma etapa fundamental para uma política de reintegração social e
ressocialização de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, e é com base
neste fato inicial, que podemos analisar a contribuição da atuação do professor para esta
premissa. Tendo como foco as particularidades e as relações que se estabelecem entre os
professores e os adolescentes infratores.

O processo de reivindicação da cidadania para crianças e adolescentes foi
desencadeado por estes movimentos sociais que conseguiram registrar sua proposta
na Constituição Federal de 1988, sob a forma do artigo 227, que passou a
determinar, com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Quanto
à educação, os parágrafos 1º e 2º do art Quanto à educação, os parágrafos 1º e 2º
do artigo 208 da Carta Magna brasileira afirmam que: “O acesso ao ensino
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. Assim sendo, o direito subjetivo
concebe a possibilidade de exigir-se, como próprios, uma prestação, ou um ato de
maneira garantido. Nesse sentido, entender a educação enquanto direito público

subjetivo implica afirmar que o indivíduo possui uma esfera de ação inviolável, na
qual o Poder Público não pode penetrar (Cury, 2002). (ROQUETE, 2013, p.5)

Através da criação dessa premissa por meio de um grande movimento social em
favor de crianças e adolescentes em situação de extrema pobreza e marginalidade social no
Brasil fez com que fosse uma proposta fosse aceita na constituição de 1988 através do art.
227, que assegura os direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros, dando também à
família, a sociedade e ao estado em geral o dever de cumprir com o disposto em Lei através
da regulamentação desse artigo por intermédio da aprovação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) que descreve ações voltadas à infância e a adolescência, tornando-os
sujeitos de direitos e deveres e fazendo-os terem acesso a cidadania.
Nos artigos 53 e 54 do ECA5 é assegurado à criança e ao adolescente o direito à
Educação. E é por meio deste direito que o adolescente autor de ato infracional tem o direito
e o acesso ao mundo escolar, através também do SINASE (Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo) instituído em 2006 por uma resolução do CONANDA Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, (CONANDA/SEDH nº 119, de
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Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho [258], assegurando-se-lhes [259]:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola [260];
II - direito de ser respeitado por seus educadores [261];
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores [262];
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis [263];
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência [264].
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico [265], bem como participar da definição das propostas
educacionais [266].
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria [267];
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio [268];
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino [269];
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de
idade [270];
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um [271];
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador [272];
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde [273].
§ 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo [274].
§ 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta
irregular importa responsabilidade da autoridade competente [275].
§ 3º. Compete ao Poder Público [276] recensear os educandos no no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável [277],
pela frequência à escola [278].

julho de 2006), transformada em lei em 2012 (Lei nº 12.594, de 18 de Janeiro de 2012) que
o mesmo tornou-se uma política de atendimento socioeducativo no país, baseando-se em
um sistema de garantias e direitos destes adolescentes privados de liberdade.
Dessa forma esse sistema de garantias, através do SINASE e outros dispositivos
legais, trazem para as medidas socioeducativas um caráter pedagógico, garantindo o direito
aos adolescentes a diversas áreas, sendo a educação uma delas. Assim a escolarização
básica (fora outras formações como a profissional e educacional) deve ser oferecida aos
adolescentes, fator esse que se diferencia das penas aplicadas aos adultos, justamente pela
oferta de escolarização básica dentre outras atividades educativas. Em seu item 6.3.3.2 o
SINASE especifica a questão da socioeducação para entidades de internação:

1) garantir na programação das atividades, espaço para acompanhamento
sistemático das tarefas escolares, auxiliando o adolescente em possíveis
dificuldades, contudo, trabalhando para sua autonomia e responsabilidade;
2) construir sintonia entre a escola e o projeto pedagógico do programa de
internação, sendo as atividades consequentes, complementares e integradas
em relação à metodologia, conteúdo e forma de serem oferecidas (exclusivo
para internação);
3) garantir o acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa de internação, podendo, para
tanto, haver Unidade escolar localizada no interior do programa; Unidade
vinculada à escola existente na comunidade ou inclusão na rede pública
externa;

Já no PNDH6 –III em seu eixo Orientador III (Universalizar direitos em um contexto
de Desigualdades) também trata da necessidade de acesso à educação de qualidade e garantia
de permanecia na escola como forma de alcançar a garantia dos direitos humanos de forma
universal, indivisível, independente, assegurando a cidadania plena, autonomia e torando-se
um dispositivo de acesso aos direitos e deveres, buscando alcançar a efetivação dos princípios
da política nacional de educação, dentre algumas ações, a diretriz 20, ação g, consta a
educação de jovens em privação de liberdade: g) fortalecer experiências alternativas de
educação para os adolescentes, bem como para monitores e profissionais do sistema de
execução de medidas socioeducativas.
A educação não era vista como um direito e nem como uma necessidade para a
infância pobre deste país, somente depois de diversas conquistas através de muita luta e
resistência e que obtivemos o direito a educação a jovens e a crianças de todo o país. E se
tratando de jovens que cumprem medidas socioeducativas, não podemos deixar de destacar a
importância que o a Educação tem como papel relevante na vida desses meninos. Pois
6

Programa Nacional de Direitos Humanos I. Decreto n. 1.904, de 13 de Maio de 1996. Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/pp/pndh/textointegral.html> acesso em 20 de Agosto de 2017.

somente através da educação de qualidade com vistas à emancipação deste jovem e promoção
da autonomia do mesmo é que podemos pensar em um processo de ressocialização fazendo
com que estes jovens tenham forças suficientes para escolherem outros caminhos sem ser o da
criminalização.
3 Cotidiano e dificuldades enfrentadas pelo professor do CAS de Vilhena – RO.
A questão não é gerenciar o educador.
É necessário acordá-lo.
E para acordá-lo, uma experiência de
amor é necessária.
E qual a receita para a experiência de
amor, de paixão?
Como se administram tais coisas?
Que programa as constroem?
E aí eu tenho de ficar em silêncio,
Porque não tenho resposta alguma.
Rubem Alves.

Esta pesquisa foi desenvolvida no Centro Socioeducativo na cidade de Vilhena no
Estado de Rondônia, o estado está em processo de regionalização dos centros e, em breve,
contará apenas com cinco cidades de acolhimentos de adolescentes. Após essa
regionalização, Vilhena ficará sendo um dos polos.
Vilhena é um município localizado às margens da BR364 e da BR174 e possui uma
extensão territorial de 11.699 km². Localizada na porção sul-leste do estado, a cidade é o
quarto maior município do Rondônia e o maior na região do cone sul, com uma população
de 93.745 habitantes (IBGE, 2016). Conhecida como “Portal da Amazônia”, Vilhena
centraliza uma região que abrange diversos municípios de Rondônia e também do estado
de Mato Grosso, atraindo, assim, grandes contingentes de imigrantes. Trata-se de uma
cidade em acelerado crescimento e localmente existem diversos problemas envolvendo
adolescentes em situação de vulnerabilidade social7.
O sistema socioeducativo (SSE) de Rondônia é composto por dezesseis
instituições, sendo que quatro estão localizadas na capital, Porto Velho. Lá, os adolescentes
7

“Situação de vulnerabilidade social”, sim, e não em “situação de risco”. A expressão “situação de risco” se
popularizou no sentido de identificar aquelas crianças e adolescentes que estariam em circunstâncias de
delinquir e de cometer crime. A expressão impõe uma visão estereotipada e determinante, esperando-se das
crianças e dos adolescentes a pior atitude. Em “situação de vulnerabilidade social” está contido o universo de
riscos em que se encontram crianças e adolescentes e que por isso devem ter a proteção do Estado e por
serem sujeitos de direito. (TIELLET, 2016, p.15).

de sexo diferentes e com medidas de internação distintas são colocados em unidades
diferentes, existindo uma unidade feminina de internação – a Unidade Feminina de Porto
Velho/Casa da Adolescente – e três unidades masculinas, uma provisória e duas de
internação8.

No interior do estado, estão localizados 12 Centros de Atendimento

Socioeducativos9 nos seguintes municípios: Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste,
Nova Brasilândia, Alta Floresta, Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena,
Cerejeiras e Guajará-Mirim.
Vilhena, cidade que fica localizada na região cone sul do estado de Rondônia e que
é constituída pelos seguintes municípios: Vilhena, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste,
Cerejeiras, Colorado, Chupinguaia, Pimenteiras, Cabixi, Corumbiara e Parecis. Nessa
região, encontramos três centros socioeducativos, sendo eles localizados nas cidades de
Vilhena, Colorado10, Pimenta Bueno e Cerejeiras, sendo Vilhena e Pimenta Bueno as
maiores cidades, em maior número de habitantes e em maior extensão. Ambas estão
localizadas na BR364, que distam 188 km uma da outra.
O CAS de Vilhena possui ocupação para internação de 09 adolescentes, conforme
oficio concluso do poder judiciário de Rondônia em que o Ministério público requere a
determinação da capacidade máxima do CAS, acolhida a manifestação, a direção da
Unidade deve observar a capacidade máxima de 09 adolescentes de sexo masculino e caso
haja exceção a Unidade deverá diligenciar junto a SEJUS as vagas necessárias em
excesso, porém já chegou a comportar até 15 adolescentes. No CAS de Vilhena, só é
possível internar adolescentes do sexo masculino, pois todas as adolescentes que cometem
atos infracionais na cidade e também nas demais regiões do estado são encaminhadas para
a Unidade Feminina de Porto Velho – Casa da Adolescente.
No momento desta entrevista a Unidade encontrava-se com 13 adolescentes
internados. A entrevista foi feita com a professora Margarida 11, professora pedagoga
servidora do estado junto a Educação de Jovens e Adultos do estado, cedida para dar aulas
também na Unidade socioeducativa. Na unidade geralmente ficam apenas dois professores,
porém no início deste ano o outro professor que trabalhava com Margarida se aposentou e
até o momento, a mesma encontra-se sozinha no trabalho com os adolescentes.
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Unidade de Internação Masculina Sentenciados I e Unidade de Internação Masculina Sentenciados
II.
9
A expressão “Centro Socioeducativo” é usada em todas as instituições do interior do estado de
Rondônia, enquanto que o termo “unidade” refere-se apenas às instituições localizadas na capital do
estado.
10
O Centro Socioeducativo de Colorado foi desativado e os adolescentes foram transferidos para
Vilhena.
11
Usaremos aqui o nome fictício “Margarida” para que a identidade da professora seja preservada.

Unidades de Cumprimento de Medidas Socioeducativas12 recebem adolescentes
autores de atos infracionais em regime de internação ou em situação provisória, cuja
responsabilização penal só ocorre na faixa etária dos 12 anos completos aos 18 anos
incompletos13, essas unidades são integrantes de um sistema de garantias de direitos que
compõe a rede estadual e municipal. É um sistema que reconhece a responsabilidade do
adolescente sobre seus atos, mas que considera sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
A Educação escolar no centro Socioeducativo de Vilhena, segundo Margarida,
funciona da seguinte forma : “O Ensino é modular pelo CEEJA14, aulas ministradas de 45
minutos à uma hora, às vezes são dois, às vezes são três, depende o aluno, tem aluno que
requer mais atenção, outros não. O Ensino modular funciona assim: com 15 anos você pode
matricular no ensino fundamental do sexto ano, com 18 anos éee [...] o ensino médio. A
maioria dos meninos quando chega ali, como são menores infratores, como são menores
né?! Geralmente eles têm menos de 18 anos, então se tem casos que eles estão no ensino
médio eles não podem ser matriculados, então eu trabalho reforço com eles né? E às vezes
eu até trabalho módulo, mas eu não posso dar prova pra eles né? por que eles não têm
idade né? e se tiver algum menor de 15 anos também não pode ser matriculado no ensino
fundamental porque tem que ter 15 anos, aí eu trabalho reforço. Eu tenho um aluno lá
mesmo que eu tô trabalhado com ele alfabetização né?, eu tiro umas atividades pra ele no
CEEJA que na quarta é o meu planejamento né? aí eu ensino ele em sala de aula, lá na
Unidade, mas do contrário não pode ser matriculado né? porque tem uma lei específica [...]
não é lei?!.. Ah! é uma portaria do CEEJA né? eu acho que não é lei não!, é um documento
que tem no CEEJA que tem que ter 15 anos para o fundamental e 18 anos para o ensino
médio. Eu trabalho só na parte da manhã, que eu tô com 25 horas no estado né?, Então eu
trabalho das 7 as 11. Atualmente na unidade está com 13 alunos, mas matriculados mesmo,
são apenas 4 ou é 5? [...] os outros não tem idade, ou os pais não trazem os documentos aí
eu não posso matricular, outros documentos eu até posso correr atrás, como declaração,
transferência etc, mas documentos pessoais é necessário que os pais levem, mas a maioria
não leva os documentos pessoais dos meninos. Agora eu tô sozinha na Unidade, até o
início desse ano tinha o Sr. XXX, mas o mesmo se aposentou aí só ficou eu lá”. (Entrevista
feita dia 20/09/2017).
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Cada estado usa uma nomenclatura diferente para definir o nome do local onde ficam adolescentes
autores de atos infracionais sentenciados. Rondônia era Unidade e hoje se chama Centro de Medidas
Socioeducativas.
13
Excepcionalmente, pode se estender a aplicação de medidas à jovens com até 21 anos
incompletos, conforme previsto no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. (BRASIL, 1990).
14
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos.

Nestes Centros de acolhimento, os adolescentes devem ser alvos de um conjunto
de ações que contribuem para sua formação, de modo que venham a se tornar sujeitos
autônomos, solidários e capazes de se relacionarem melhor consigo mesmo e com os
outros, sem reincidir na prática de atos infracionais. Conforme consta no capítulo sobre
Parâmetros da Gestão Pedagógica no Atendimento Socioeducativo do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), em que aponta que as ações socioeducativas
devem estar voltadas para a formação do adolescente como cidadão autônomo e solidário e
que se relaciona bem consigo mesmo e com o mundo. (SINASE, 2006).
Espera-se também, que os adolescentes se integrem aos projetos desenvolvidos
em cada unidade que devem ter por base as ações definidas no projeto pedagógico, que é o
ordenador da ação e gestão do atendimento socioeducativo, o Plano Individual de
Atendimento (PIA) para cada adolescente e o art. 3515 do SINASE (2012), para que o efetivo
processo de ressocialização aconteça.
Compreende-se que o papel do educador/professor na Unidade seja não só de
repassar o conteúdo, mas também o de contribuir efetivamente para a reinserção dos
adolescentes na sociedade, auxiliando-os na convivência saudável com as demais pessoas.
Acentua-se assim a importância de articular uma proposta pedagógica através do
Projeto Político Pedagógico (PPP), capaz de construir uma ação formadora voltada a estes
adolescentes que se encontram submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas.
Nesse sentindo destacamos a fala de Margarida que diz: “O Projeto Pedagógico foi feito
pelo CEEJA ano passado” (2016). E os outros profissionais da Unidade tiveram acesso a
este projeto? Margarida: “Não sei, acho que não.” (Entrevista feita dia 20/09/2017).
Em um contexto de reinserção, há uma distância razoável entre o conhecimento
atual do educando e o novo conhecimento que ele possa vir a ter quando cumprir com a
medida. É exatamente nesse espaço que atua o educador/professor, numa relação
reciproca de troca, de crescimento de ambos, considerando a afirmação de Freire (1987, p.
15

Lei do SINASE 12.594/2012, conforme podemos observar também no Art. 35 do SINASE – Lei
12.594/2012 que dispõe sobre os princípios que devem reger a execução das medidas
socioeducativas: I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que
o conferido ao adulto; II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas,
favorecendo-se meios de auto composição de conflitos;
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às
necessidades das vítimas;
IV - Proporcionalidade em relação à ofensa cometida;
V - Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art.
122 da Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
VI - Individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do
adolescente; VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da
medida;
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade,
classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer
minoria ou status;
IX - Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.

39): “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, o homem se educa em
Comunhão”, é possível perceber a perspectiva que se estabelece o diálogo entre
educador/educando e que ambos aprendam mutuamente e constroem (ou pelo menos
deveriam construir) conhecimentos vinculados às condições de vida. Não sendo este,
apenas um processo lógico e intelectual, mas também afetivo e social, por isso, a
importância do socioeducador ser observador e ficar atento aos momentos das práxis
educativa. Dominando assim, qualidades, habilidades, competências16 e conhecimentos
pessoais na relação com os adolescentes. Aqui também destacamos a fala de Margarida:
“O aprendizado para ambas as partes né? do que eu era, para o que eu sou hoje?!, a minha
cabeça já mudou bastante, as minhas ideias já são outras, então a gente aprende com tudo
sabe? É um aprendizado de modo geral entendeu?” (Entrevista dia 20/09/2017).
Os professores têm o desafio de estimular esses adolescentes a discutir, refletir e
entender a necessidade de cumprir as regras e os códigos sociais que lhes possibilitarão a
construção de um novo projeto de vida. “[...] lá existem regras né? que eles tem que cumprir
e eu nunca tive nenhum problema né, com nenhum deles, muito pelo contrário eles me
respeitam muito né a gente até as vezes conversa bastante né? as vezes a gente vira até
psicólogo né? Porque... mas eles me respeitam muito, eles assim, são meninos
completamente desinteressados lá fora eles não tem nenhum estudo, eles não querem
saber de nada né?, na verdade é como eles mesmo falam é “vida loka” entendeu?”
(Entrevista dia 20/09/2017).
, mas para tal ação, os profissionais socioeducadores devem conhecer as medidas
socioeducativas, as políticas que sustentam a doutrina da proteção integral.
“a gente faz a nossa parte, mas eu vejo que muito ali ainda é muito omisso ainda
sabe, na verdade não leva a ressocialização a sério, como ela deveria ser levada entendeu?
eu vejo coisas, às vezes atitudes que eu não concordo muito, eu acho que ela deva
melhorar, mas ela está no caminho entendeu está caminhando e acho que não pode deixar
de ter não, tem que educação pra eles, tem que ter essa união, esse conjunto, porque
senão tiver essa estrutura aí sim às coisas vão desandar, acho que o pouquinho de ajuda
que a gente tem ali, pouquinho de aula que eles têm o pouquinho de conversas que ele tem
eu acho que surte um pouco de efeito sim” (Entrevistas dia 20/09/2017).
A “cultura da cadeia ou a prisionização” é uma questão importante a ser investigada
haja vista, que a política preconizada pelo Estado brasileiro é de proteção integral à criança
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Existem várias divergências ideológicas quando falamos em competência, por isso neste trabalho
esclarecemos que, competência aqui é entendida como o conjunto de conhecimentos, idoneidade,
educação, habilidades, capacidade, cultura e principalmente aptidão, pois aptidão diz respeito a
inclinação, talento, vocação, tendência, predisposição, orientação, jeito, gosto etc; que neste caso
particular de uma profissão como a de socioeducadores se faz extremamente necessária para a
perfeita condução desta profissão.

e ao adolescente, e para tal, um conjunto de normas asseguram e define este princípio há
pelo menos vinte e seis anos, entretanto, no cotidiano dos Centros ou Unidades de
Atendimento Socioeducativos ocorre discrepância ente o dito e o feito.
Existe um descompasso enorme entre aquilo que se diz e aquilo que
efetivamente acontece. O discurso da importância dos cuidados com
nossas crianças e adolescentes não se reflete na prática, pois o que
constata é que o tratamento dispensado aos adolescentes em conflito com
a lei não difere daquele dispensado aos adultos encarcerados, quando não
é pior (BRASIL, 2011, p. 7).

A professora Margarida afirma em suas falas que essa cultura existe sim, mas
percebe-se certa distorção daquilo que pontuamos como cultura de cadeia neste trabalho e
como de fato essa cultura se mostra na mente da professora, conforme fala abaixo: “Ah sim,
eles tem a cultura deles sim, eles tem gírias, eles tem pensamentos diferentes, eles tem a
cultura deles sim, eles tem o pensamento de que a “bandidagem” algumas coisas que eles
fazem é bom pra eles né? Eu tenho alunos ali mesmo que não precisam roubar, os pais tem
uma situação financeira até boa né? Eles fazem porque gostam né? Eu vejo muito que é por
companhia mesmo sabe? Por más companhias, fulano foi eu também tenho que ir, as vezes
não é por necessidade não é por safadeza mesmo eu vejo, porque eles gostam de riscos
né, porque a cultura deles é daquele jeito, eu vou fazer, eu sou “vida loka” e pronto eles
querem tocar o terror sabe? Então eles tem realmente.. até a forma deles andar as vezes é
diferente, é aquela maneira assim sabe? Shorts caindo no meio da bunda, o cabelo ... o
corte de cabelo é diferente, as tatuagens são diferentes, eles tem a cultura deles sim, eles
tem a maneria deles de vida, é o que ele acha e ponto final, pai e mãe as vezes é difícil e
complicado, os amigos estão em primeiro lugar pra eles”. (Entrevista dia 20/09/2017).
Segundo Santos (2007, p.20) O termo “prisionização” foi instituído por Donald
Clemmer, na década de 1940, a partir de seus estudos em penitenciárias americanas sobre
um diferente e específico processo de socialização que acometia os presos ali reclusos. A
esse sentido o mesmo autor aponta que:
[...] a vida dentro de um estabelecimento carcerário acarreta no preso
efeitos que estão ligados a um dos maiores problemas da instituição, uma
vez que esses presos para poderem subsistir em acordo com essas
circunstâncias típicas da vida social terão de se acomodar aos diversos
tipos de relacionamento e convívio, que são peculiares às instituições
fechadas. A prisionização, ao final, pode ser entendida como um fenômeno
que fornece meios de acomodação para a subsistência prisional, mas
também tem suas características pelos efeitos irreversíveis que causa à
personalidade do indivíduo. Estes efeitos são devidos em virtude da ruptura
que há entre a vida civil e institucional, “evidenciando inconformismo com a
experiência e decorrente estado de alienação e apatia com tudo o que se
relaciona a ele como indivíduo” (SANTOS apud GARCIATORO, 1982, p. 6667).

Nós os “socializados” somos a parte considerada normal, e que segundo Goffman
(1891, p. 39), quem vive encarcerado, para os “socializados” é quem deve aprender a
maneira correta de ser, ou seja, a que nós consideramos como normal real é que é a válida.
Alguns termos utilizados pela professora demonstram que a cultura de cadeia aqui
expressa, também se revela na própria fala da professora, ou seja, para quem convive no
meio, essa cultura acaba se imbricando a própria fala: “tem aluno ali mesmo que toma
remédio controlado e tal... eu tenho um aluno ali atualmente que eu não fico sozinha com
ele, eu não confio nele, eu não fico sozinha com ele de jeito nenhum, então tem certas
situações que a gente não confia né? A maioria deles cai com 157 né? Eu falo que é um
157 nervoso né? Que é assalto a mão armada né? E a maioria deles é isso, mas ali tem
homicídios tem várias infrações ali que deixa a gente assim... eu tive um aluno que sentou
na minha frente e me contou direitinho como ele matou a uma senhora sabe? ele contou
detalhes e ria sabe? Ele sorria assim de uma forma irônica mesmo, aí eu falei MEU DEUS,
eu já tô acostumada com aquilo, mas eu levei um choque sabe? Eu falei meu Deus do céu,
mas são N’s situações bobas, a gente costuma com o tempo a gente acostuma com tudo
nessa vida né?”. (Entrevista dia 20/09/2017).
Com relação ao distanciamento entre a lei e o conhecimento prévio da prática iremos
utilizar a própria fala da professora para expressar o que se revelou: “ são meninos
completamente desinteressados lá fora eles não tem nenhum estudo, eles não querem
saber de nada né?, na verdade é como eles mesmo falam é “vida loka” entendeu? É aquela
vida deles que o estudo fica assim em último lugar. Eles são muito inteligentes, eles são
meninos que se eles quiserem estudar e serem alguém na vida eles conseguem né? A
dificuldade que eu vejo ali né? vem um pouco de família, famílias desestruturadas, então
isso faz com que eles não se interessem muito né?, [...] E ali na Unidade em si, falta muita
coisa... assim, eu não digo material didático essas coisas, a sala tá pintadinha, a diretora
mandou pintar, tudo que eu peço pra eles as vezes se eles não tem ali na hora eles sempre
dão um jeito de me ajudar sabe?, mas eu digo assim, eu digo em relação aos meninos, as
vezes falta computadores, falta alguma outra coisa alguma ferramenta para auxiliar a gente
entendeu? Que não tem. Mas no momento da forma que eu tô trabalhando pra mim tá
suficiente, eu não tenho que reclamar não, ali a gente trabalha em conjunto né, tem o
psicólogo a assistente social e eu acho que dá pra ir né?, apesar de faltar algumas coisas
né, mas o sistema, a educação em si, você sabe né?, ela nunca é completa, sempre tá
faltando alguma coisinha né?. Eu acho que o ensino modular, eu acho meio... é... a gente
ensina o que a gente pode ali pra eles né? Então depende muito, igual eu te falo, depende
muito do aluno e da estrutura familiar, depende de muita coisa né?. O Modular é o básico
mesmo né? Eu acho que dá pra aprender sim, são divididos em módulos e eu acho que dá
pra eles aprenderem sim, cada módulo tem o que a gente vai ensinar né? o que eles vão

aprender né? Na verdade eles vão aprender do sexto ao nono ano né?, ali eles vão
aprender através dos módulos, dividido em módulos, mas eu não acredito que a gente deixa
nada para trás não sabe?, Acho que é a mesma coisa que a gente vê na escola né? é o que
gente vê ali né? Na verdade é um processo um pouco mais rápido, mas não deixa nada pra
trás né? Ele vê tudo o que a gente vê no regular, é bom sim, eu acredito que se o menino
tiver interesse ele consegue captar sim, aprende sim. Eu acho que a educação dentro do
sistema funcional, funciona sim, ela ajuda bastante, eu fui em Porto Velho, de vez em
quando a gente faz uma formação lá, eu acho que a formação continuada é.. Embora a
gente precisa mais entendeu? A gente precisa de mais cursos, eu já fiz sobre drogas,
educação nas prisões, foram dois cursos que eu fiz em Porto Velho, eu aprendi bastante, eu
acho que falta muita coisa sim né? Falta assim... uma... na verdade eu já ouvi entrevistas de
menores infratores em Porto Velho nos cursos que eu fui, aonde uma palavra de um
socioeducador ou uma palavra de um professor, as vezes uma palavra mudou a cabeça
deles, então eu acho que aquela interação, aquela hora que a gente passa ali é um
aprendizado tanto pra eles quanto pra mim, eu particularmente não vejo eles como
bandidos, eu vejo eles como meus alunos, o que eles fizeram não me interessa, ali dentro
ele é meu aluno e a gente né?, divide, troca ideia, a gente conversa de várias coisas, as
vezes eu viro até psicóloga né? eu falo que a educação pode mudar a vida deles, eu acho...
falta muita coisa, Eu acho que falta, mas o pouco que tem já faz um efeito, eles mesmo
falam que quando vão pra aula a cabeça deles até refrescam, então eu acho que não pode
deixar, não pode acabar eu acho que o que puder investir ali é muito bom, tanto pra eles
quanto pra gente né? Tem meninos ali que cometem atrocidades coisas terríveis, teve aluno
meu ali mesmo que cometeu duplo homicídio e ficou 10 meses, então eu acho sim que é
pouco, é pequeno e falho as leis e as punições eu acho assim... bem falhas, e no meu ponto
de vista assim, eu acho .. que eles falham em muita coisa, fazer o que né? A gente vê as
coisas, você tem que vê, assistir e assim... ficar quieto né? Mas eu acho sim que é muito
falho as coisas que eles fazem às vezes” (Entrevista dia 20/09/2017).

4 Conclusão
Diante disso, podemos dizer que são vários os fatores que alimentam a “cultura de
cadeia / Prisionização”, a exemplo, das condições físicas inadequadas, as propostas
pedagógicas, o não envolvimento de todos os profissionais envolvidos no processo de
planejamento e execução de ações e projetos, a cultura institucional de que cabe somente
ao gestor (coordenador, diretor) da unidade a condução das ações, a inexistência de projeto
político pedagógico (PPP) que direcione as práticas pedagógicas por parte dos profissionais
que atuam no socioeducativo, a vida que levam fora do CAS, a própria cultura familiar, a

influência da mídia, assim também como a opinião pública, que cobra mais punição aos
jovens infratores, nos impulsiona a dizer que a distância entre o dito (a legislação) e o vivido
pelo professor de Unidades de Cumprimento em Medidas Socioeducativas é uma das
pedras angulares que podem contribuir para a melhoria das condições de trabalho e a
qualidade das relações internas e externas à instituição, caracterizando assim, a influência
de suas práticas através também de sua formação profissional, ou curso de capacitação
para a ligação entre a teoria e a prática.
Desta forma, cabe ao poder público a oferta regular, inclusive da educação básica,
de todas as ações, serviços e programas, devidamente articulados entre si, formando uma
rede de proteção integral aos direitos infanto-juvenis e ao próprio apoio a todos os
profissionais que lidam com a socieducação em especial o professor que atua na educação
destes adolescentes. As políticas sociais setoriais, de forma articulada, vão constituir esta
rede de proteção integral preconizada pelo marco legal. O SINASE aponta a importância do
caráter educativo das medidas socioeducativas. Apesar do caráter sancionatório na privação
de liberdade, não se pode perder de vista a dimensão educativa da medida, conforme a
nova legislação. A finalidade maior do processo educacional dos adolescentes privados de
liberdade é a formação para a cidadania e autonomia destes jovens a ponto de se tornaram
sujeitos independentes e livres com conhecimento de seus direitos e claro também de seus
deveres enquanto cidadãos, porém sujeitos críticos e donos de seus próprios projetos de
vida.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a educação como estratégia
de sobrevivência e mecanismo de ressocialização das mulheres privadas de liberdade,
a partir de um lócus definido, o Centro de Ressocialização Feminina Maria Júlia
Maranhão, localizado em João Pessoa-PB. Os procedimentos metodológicos desta
pesquisa constam das seguintes etapas inter-relacionadas: análise da legislação e dos
prontuários, revisão da literatura especializada para construir um quadro de referência
histórico-conceitual e entrevistas semi-estruturadas. A análise se deu através de visitas
ao presídio e entrevistas, buscando traçar o perfil das apenadas entrevistadas, através
do levantamento realizado de 20 prontuários. Para isso, recolhemos algumas
informações acerca da faixa etária, nível de escolaridade, estado civil e profissão. As
conclusões da pesquisa apontaram que essa população carcerária é proveniente de
extratos sociais inferiores e é composta majoritariamente por mulheres negras ou
mestiças, que diante das dificuldades financeiras, acabam ingressando precocemente
no mercado de trabalho, impossibilitando tanto a conclusão dos estudos do ensino
médio, bem como o ingresso no ensino superior. Nessa toada, observou-se que a
participação dessas mulheres na educação ofertada pelo presídio se apresenta com
uma tentativa de aproveitar melhor o tempo de cumprimento de pena, além de
minimizar o sofrimento ocasionado pelo cárcere e contribuir para a sua reinserção
social.
1 INTRODUÇÃO
O dia-a-dia na prisão é cercado por um misto de sentimentos, ora de tristeza,
ora de mágoa, desânimo e dor, ora de esperança de conquistar novamente a
liberdade. O nascer do dia é o despertador para o banho de sol, o dia amanhece e é
computado mais um dia de pena. Ao voltarem para as celas recomeça as estratégias
para a sobrevivência atrás das grades sempre em busca de alguma ocupação para
ver o tempo passar mais rápido.
A rotina no sistema carcerário é formada pelas táticas que são elaboradas
pelas próprias presas, que produzem um código que dita às regras e condutas para a
manutenção e convivência harmoniosa no interior do presídio. Essas normas
constituem um controle na rotina coletiva e nos padrões de convivência entre as
presas, que, juntamente com os regulamentos e normas da administração
penitenciária institui a organização e o controle da prisão.
É inegável que o sistema prisional brasileiro está passando por uma grave
crise. As unidades prisionais estão marcadas pela violência, reflexo da superlotação e
da omissão do Estado em aplicar mecanismos de ressocialização e até mesmo de
garantir um cumprimento de pena que garanta a dignidade da pessoa humana.
A cada ano a criminalidade só aumenta. De acordo com a pesquisa realizada
em 2014 pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), entre
os anos de 2000 a 2014 o número de presos no Brasil cresceu 168%, totalizando
cerca de 620 mil pessoas apenadas, quando a capacidade é de apenas 371 mil
presos.

Diante desses dados, observa-se que por mais que se construam novas
prisões, a população carcerária só aumenta o que reflete a atual crise no sistema
penitenciário. No entanto, é necessário que se busque mecanismos para reverter esse
cenário de crise e violência, sendo fundamental pensar em formas de preparar as
pessoas que cumprem pena em estabelecimentos prisionais para a sua reinserção na
vida em sociedade.
Para isso, é inegável que o Estado, responsável pela organização social e
segurança nacional, no cumprimento das suas atribuições, busque regular, gerir e
fiscalizar os presídios através de mecanismos que fomentem a ressocialização dos
indivíduos, conforme preleciona o artigo 1º da Lei de Execução Penal (LEP).
Nesse contexto, o presente estudo busca analisar os meios utilizados pelo
Estado para o retorno do apenado à sociedade, sobretudo, a educação como um dos
caminhos para a redução da criminalidade. Desse modo, aborda-se de que forma os
direitos relativos à educação e a remição da pena estão sendo assegurados nas
legislações.
A escolha pela educação partiu dos alarmantes índices divulgados pelo Infopen
referentes ao grau de escolaridade da população carcerária brasileira. Esses dados
atestam que no sistema prisional 8 em cada 10 pessoas estudaram no máximo até o
ensino fundamental. Já em relação ao ensino médio apenas 8% da população
prisional concluiu essa etapa de estudo. Os números divulgados pelo Infopen sugerem
aquilo que intuitivamente já se sabe: o nível de escolaridade da população carcerária é
muito baixo.
Os procedimentos metodológicos desta pesquisa constam das seguintes
etapas inter-relacionadas: pesquisa bibliográfica, através da análise documental
(prontuários das apenadas), de legislação, revisão da literatura e a pesquisa
experimental de campo com entrevistas semi-estruturadas com as mulheres presas no
Centro de Reeducação Maria Júlia Maranhão, localizado na capital João Pessoa-PB.
A análise se deu através da Lei de Execução Penal - Lei n.º 7.210/84, da
Recomendação n.º 44 do CNJ e do Provimento nº. 13/2013 do Tribunal de Justiça da
Paraíba. Assim, recolhemos os principais dispositivos que tratam sobre o direito do
preso à educação e sobre a remição de pena para os apenados que exercem
atividades educacionais nas unidades prisionais, especialmente a leitura, a mais nova
modalidade que permite a aplicação do instituto.
Importa registrar que a escolha da temática relaciona-se ao envolvimento
institucional da autora com um projeto de pesquisa (Pibic), intitulado: “Um estudo
sobre as mulheres em situação de cárcere na Paraíba” que teve início em julho de

2014, desenvolvido junto à Universidade Federal da Paraíba em parceria com o CNPq.
O referido projeto encontra-se em sua quarta fase de execução.
Este artigo está estruturado da seguinte forma. Em um primeiro momento,
apresentamos brevemente uma análise da educação no ordenamento jurídico
brasileiro. Em seguida, busca-se abordar a remição da pena e, especificamente a
remição pelo estudo e pela leitura. Por fim, analisaremos a realidade da educação no
Júlia Maranhão e até que ponto esse instrumento influencia no processo de reinserção
social das presas.
2 BREVE ANÁLISE ACERCA DA EDUCAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
A Constituição Federal de 1988 garante o direito à educação como um direito
social de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
O direito à educação está garantido nos artigos 6º, 205 a 213 da Constituição
Federal de 1988. Os referidos artigos mencionam os princípios norteadores, como a
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o pluralismo de
ideias e concepções pedagógicas.
De acordo com os ensinamentos de Maribete (2007), o direito de receber
educação se destina a qualquer pessoa não importando sua idade nem tampouco seu
status jurídico, desde que careça qualitativa ou quantitativamente desta, devendo o
Estado garantir e prover a educação aos presos e internados se não o tiver feito
favoravelmente no lar e na escola.
No que se refere às pessoas privadas de liberdade, a Lei de Execuções Penais
(LEP) trata do acesso à educação em seu artigo 17 e seguintes, na qual prevê que “a
assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional
do preso e do internado”. Nesse contexto, a educação surge como um direito do
apenado e um dever do Estado em garantir o acesso à formação educacional. Para
que haja a concretização desse direito, a LEP preceitua pela obrigatoriedade do
ensino de 1º grau, pelo fornecimento de ensino profissional em nível de iniciação ou
de aperfeiçoamento técnico e criação de biblioteca nos estabelecimentos penais.
Apesar

da

imposição

legal

para

o

oferecimento

da

educação

nos

estabelecimentos prisionais, o que se verifica na realidade é que poucos apenados
têm acesso à educação. De acordo com os dados fornecidos pelo Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), em uma pesquisa realizada em

2014, verificou-se que apenas uma em cada dez pessoas privadas de liberdade
realiza atividade educacional no país. Assim, tendo em vista que a população
carcerária gira em torno de 662 mil presos, o acesso à educação formal para os
apenados corresponde a aproximadamente 11%.
Desse modo, observa-se que o Estado, responsável por garantir a oferta de
educação às pessoas privadas de liberdade, não está obedecendo aos comandos da
legislação e alega como um dos fatores responsáveis pela falta de vagas o mau
aproveitamento ou ausência total de infraestrutura para o programa educacional.
Durante a pesquisa realizada pela Infopen, verificou-se que apenas 50% dos
estabelecimentos prisionais possuem salas de aula destinadas a programas de
educação e em 14 estados, há mais unidades com salas de aula do que com pessoas
estudando. Outro dado importante diz respeito à existência de bibliotecas, apontando
que apenas um terço dos presídios possuem bibliotecas, 9% apresentam salas de
informática e 18% possuem salas destinadas para uso dos professores.
No que se refere às atividades complementares para fins de remição da pena,
observou-se que enquanto 86% da população prisional participam das atividades de
ensino formal, apenas 14% exercem atividades complementares de remição da pena,
como leitura e esporte. No entanto, é importante destacar que menos da metade dos
estados brasileiros oferecem atividades educacionais complementares, mesmo após a
Recomendação n.º 44 do CNJ.
Dessa forma, sendo a educação um direito de todas as pessoas, inclusive dos
privados de liberdade, cabe ao Estado o dever de garantir o acesso ao ensino,
primando pelo desenvolvimento da pessoa humana, incluindo na rotina do presídio o
acesso dos apenados às aulas, livros e atividades culturais como uma das formas de
reinserção social, possibilitando ao apenado um cumprimento de pena mais
humanizada e o seu reconhecimento como indivíduo sujeito de direito.
3 A REMIÇÃO DA PENA NO DIREITO BRASILEIRO
O instituto da remição da pena no direito penal brasileiro foi consagrado pela
Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, disciplinados nos artigos 126 a 130, que
objetiva não apenas a diminuição no cumprimento da pena, mas, principalmente, a
capacitação e integração do preso à sociedade.
Através da modificação realizada pela Lei 12.433/2011, que entrou em vigor no
dia 29 de junho de 2011, a remição da pena no ordenamento jurídico ganhou uma
nova modalidade, passando a permitir que, além do trabalho, o estudo seja causa de
diminuição de cumprimento de pena, tanto para os presos em regime fechado quanto

para os presos cautelares e aos libertos em regime aberto ou em livramento
condicional.
Dessa forma, é importante ressaltar que o instituto da remição ultrapassa a
finalidade de apenas diminuir o cumprimento da pena, vez que se torna um
mecanismo fundamental que estimula o apenado a se desenvolver como pessoa,
contribuindo para a reintegração social e ingresso no mercado de trabalho, diminuindo,
consideravelmente, a possibilidade de o apenado reincidir na prática delituosa.
3.1 REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO
A remição de pena na Lei de Execuções Penais apenas beneficiava o apenado
que exercia atividades laborativas nos estabelecimentos prisionais, sendo omissa
quanto à remição pelo estudo, que era tratada pela jurisprudência.
Diante das inúmeras decisões reconhecendo esse instituto, o STJ pacificou o
tema com a edição da Súmula 341, com a seguinte redação: “A frequência a curso de
ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime
fechado ou semiaberto”.
Nesse contexto, após o entendimento consolidado adotado pelos tribunais, o
legislador instituiu a Lei nº 12.433/2011 incorporando ao ordenamento pátrio o instituto
da remição pelo estudo, disciplinado em seus artigos 126 a 130. Nesse sentido,
através da referida inovação legislativa, o apenado que cumpre pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena tanto pelo
trabalho, como pelo estudo.
No que se refere à contagem do tempo remido, a lei estabeleceu 1 (um) dia de
pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional)
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
Importante observar que os estudos passíveis de remição se admitem tanto as
atividades de estudo pelo tradicional método presencial ou por metodologia de ensino
a distância, que deverão ser certificados pelas autoridades educacionais competentes
dos cursos frequentados, conforme o § 2º do artigo 126.
Assim, verifica-se que a remição por estudo leva em conta o número de horas
correspondentes à efetiva participação do preso nas atividades educacionais,
independentemente de aproveitamento, o que difere dos apenados que são
autorizados a estudar fora do estabelecimento penal. Nesse caso, terá de comprovar
mensalmente, por meio de autoridade educacional competente além da frequência, o
aproveitamento escolar.

Além disso, a norma possibilita a remição aos presos que estudam sozinhos e
obtenham certificados de conclusão de ensino fundamental e médio através de
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O § 3º do artigo 126 da LEP inovou ao trazer a cumulação dos casos de
remição, especificamente, o trabalho e o estudo, desde que exista compatibilidade das
horas diárias. Essa inovação legislativa tem como objetivo estimular o apenado para
que durante o cumprimento da pena participe das atividades laborativas e
educacionais ofertadas pelo presídio, e que indiretamente acaba por contribuir para o
seu processo de reintegração social e de ver a sua pena sendo cumprida de forma
mais rápida.
Em relação à compatibilidade expressa no referido artigo, este só será possível
caso o preso cumpra com a carga horária de 4 (quatro) horas diárias de estudo e
trabalhe outras 6 (seis) horas, conforme estabelecido pelo artigo 33. Dessa forma,
desde que trabalhe e estude, o preso poderá remir sua pena na proporção de 3 dias
de dia estudo e trabalho por 2 dias de remição, um pelas 12 horas de estudo
completadas ao longo de três dias e outro pelos três dias de trabalho.
Outra inovação importante na remição pelos estudos foi à possibilidade de
acréscimos de novo tempo na redução da pena em casos de conclusão dos cursos.
Assim, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de
educação.
Em relação à perda dos direitos remidos, o artigo 127 aduz que em caso de
cometimento de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57 da LEP, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar. Dessa forma, percebe-se que o objetivo da remição não é apenas
diminuir o cumprimento da pena, mas também consiste em um mecanismo de
ressocialização.
Ressalte-se que o tempo remido será computado como pena cumprida, para
todos os efeitos, e a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou
estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar
ou de atividades de ensino de cada um deles.
Dessa forma, podemos observar que a LEP traz a remição ao ordenamento
jurídico como um direito do apenado e um dever do Estado em garantir a todas as
pessoas privadas de liberdade o acesso à educação. Nesse sentido, é uma garantia

legal a remição da pena, que permite que ao apenado a diminuição no cumprimento
da sua pena através da aprendizagem, embora apenas o reconhecimento jurídico não
seja suficiente para assegurar o exercício efetivo desse direito.
3.2 A REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA
O instituto da remição da pena no ordenamento jurídico brasileiro teve início
com as atividades laborativas desempenha pelos apenados, passando pelos estudos
e agora teve sua ampliação com a remição pela leitura.
A partir da alteração realizada na Lei de Execução Penal, através da Lei n.
12.433/2011 que consagrou a remição de pena pelo estudo, surgiu diversos
movimentos para ampliar esse instituto também por meio da leitura. Assim, a primeira
iniciativa para permitir a remição pela leitura em âmbito nacional se deu através da
edição da Portaria 276/2012, do Conselho da Justiça Federal (CJF) e da Diretoria
Geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que disciplinava a remição
pela leitura dos apenados em regime fechado que cumpriam pena em penitenciárias
federais de segurança máxima.
Diante da portaria já existente e através da solicitação dos ministério da Justiça
e da Educação, o CNJ editou a Recomendação n. 44/2013, que trata das atividades
educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece
critérios para a admissão pela leitura.
O artigo 1º, inciso I da Recomendação do CNJ menciona que os Tribunais
devem reconhecer as atividades complementares que ampliem a possibilidade de
educação nas prisões para fins de remição pelo estudo. No entanto, essas atividades
devem integrar ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional local
e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder
público.
O inciso II do referido artigo dispõe sobre alguns critério necessários para que
sejam reconhecidas as atividades de caráter complementar:
II - para serem reconhecidos como atividades de caráter
complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos
desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre
que possível:
a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial
ou a distância);
b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos
educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades
desenvolvidas;
c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;

d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;
e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;
f) forma de realização dos processos avaliativos;

O inciso III aduz para a efetiva participação do apenado nas atividades
educacionais, sendo necessária a estipulação do número de horas e nos casos de
autorização para o estudo fora do estabelecimento penal, à comprovação,
mensalmente, do aproveitamento e da frequência escolar. Importante observar que o
inciso IV prevê a possibilidade da remição de pena nos casos de estudo por conta
própria ou com simples acompanhamento pedagógico, tendo como objetivo obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
O inciso V da referida Recomendação passou a estimular a concessão do
benefício pelo exercício da leitura literária, clássica, científica ou filosófica, dentre
outras, in verbis:
V - estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e federais,
como forma de atividade complementar, a remição pela leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os
direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional (...).

Assim, para que seja concedida a remição pela leitura, é necessária a
observância das recomendações adotadas pelo CNJ de critério objetivo, segundo o
qual, o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra,
apresentando ao final do período resenha a respeito do assunto, possibilitando,
segundo critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e, ao
final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade de remir 48
(quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade
gerencial da unidade prisional.
Diante do exposto, verifica-se que após a Recomendação n.º 44 do CNJ, a
remição da pena por meio da leitura já se tornou realidade em diversos presídios do
país. Dessa forma, as unidades prisionais devem estimular a remição pela leitura
como forma de atividade complementar, não apenas para os apenados que já se
encontram frequentando as atividades educacionais promovidas pelos presídios, como
também para aqueles que não sejam assegurados os direitos ao trabalho, educação e
qualificação profissional.
3.3 REMIÇÃO PELA LEITURA NO ESTADO DA PARAÍBA

Existem várias iniciativas em âmbito nacional, para permitir a remição da pena
pela leitura de obras literárias. O Conselho da Justiça Federal (CJF) e a Diretoria Geral
do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do Ministério da Justiça
disciplinaram através da Portaria Conjunta nº 276/2012, o projeto de remição pela
leitura para os presos de regime fechado custodiados em penitenciárias federais de
segurança máxima.
No âmbito do Estado da Paraíba foi instituído pelo Tribunal de Justiça, através
do Provimento nº. 13/2013, a remição por leitura nos Juízos com competência em
Execução Penal no Estado da Paraíba, relacionados aos apenados custodiados em
regime fechado. Através do referido provimento se estabeleceu os critérios de
avaliação e procedimento.
De acordo com o art. 2º, § 1º, do Provimento, a remição pela leitura poderá ser
destinada a todos os presos em regime fechado, semi-aberto e aberto da unidade.
Para isso, é necessário que possuam sabiam ler e escrever, já que ao final será
elaborado um trabalho, consistente em resenha da obra literária.
A seleção e orientação das atividades desenvolvida pelos presos ficarão a
cargo da direção da unidade prisional, que formará uma comissão, preferencialmente,
por membros da Secretaria da Administração Penitenciária, da Secretaria da
Educação Estadual e Municipal, bem como por colaboradores de entidades privadas
ligadas à educação, responsáveis por alcançar os objetivos propostos para que haja a
concessão da remissão pela leitura.
O projeto se inicia com a oficina de leitura para o grupo de participantes
formado, que serão orientados sobre os requisitos necessários para que sejam
alcançados com a remição.
Inicialmente será entregue um exemplar de obra literária, clássica, científica ou
filosófica, dentre outras. Os participantes terão 30 (trinta) dias para leitura da obra,
devendo ser apresentado uma resenha a respeito do assunto no prazo de 10 (dez)
dias.
O provimento também estabeleceu a quantidade máxima de dias para a
concessão do benefício da remição, que de acordo com o art. 6º, parágrafo único será
que 48 (quarenta e oito) dias, dentro do prazo de 12 meses.
Sobre a contagem de tempo para fins de remição, segundo os critérios já
estabelecidos na Portaria Conjunta nº 276, de 20 de Junho de 2012, do DEPEN, será
à razão de 4 (quatro) dias de pena para cada 30 (trinta) dias de leitura.
Por fim, a Comissão analisará os trabalhos produzidos, através dos seguintes
requisitos: analisar os aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do

texto com o livro; arguirá os apenados sobre o conteúdo do livro e da resenha por ele
feita e atestará o prazo de 30 (trinta) dias de leitura. Após a realização de tais
procedimentos, a Comissão remeterá ao Juízo o resultado da análise.
4 O PRESÍDIO JÚLIA MARANHÃO: A realidade carcerária e a infraestrutura
A crescente inserção da criminalidade feminina é refletida através das diversas
pesquisas realizadas no sistema prisional brasileiro. A população carcerária feminina
no Brasil entre os anos de 2007 e 2012 cresceu 42%. De acordo com a pesquisa
realizada pelo Ministério da Justiça em dezembro de 2007, o número de mulheres
cumprindo pena nos regimes fechado e semiaberto ou em medida de segurança nos
hospitais de custódia era de 24.052. O InfoPen - Banco de Dados sobre o Sistema
Carcerário do Ministério da Justiça - em uma análise realizada em 2012 constatou o
acréscimo de 10.107 apenadas, totalizando um número de 34.159 mulheres no
Sistema Carcerário Brasileiro (INFOPEN, 2013).
As pesquisas mostram que, no Brasil, nos últimos dez anos, houve um
aumento de mulheres na prisão em detrimento da entrada de homens, ainda que este
percentual de encarceramento feminino gire em torno de 4 a 5%.
Outro dado importante foi o divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, que
em levantamento realizado em maio de 2014, divulgou os dados referentes à
população carcerária do Estado da Paraíba, que girava em torno de 9.278 pessoas.
Essa população colocava a Paraíba, na época da pesquisa, como o 4º Estado
com o maior número de pessoas presas na região Nordeste. Sobre o encarceramento
feminino, o levantamento apurou um índice em torno de 600 mulheres, incluindo as
provisórias.
Em relação aos dados referentes ao Centro de Ressocialização Feminina
Maria Júlia Maranhão, localizado em João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, que
possui capacidade para cerca de 150 apenadas, nos foi informado durante a
realização da pesquisa que esses números se modificam diariamente com a chegada
e saída de mulheres. Ao tempo da pesquisa, esses dados correspondem ao total de
391 apenadas, sendo 186 em regime provisório, 103 sentenciadas cumprindo pena
em regime fechado, 13 em regime semiaberto, 43 em regime aberto e 46 em regime
domiciliar.
No tocante à estrutura do presídio, o Júlia Maranhão é formado por três
pavilhões que se encontram cercados por grandes muros. A entrada do complexo
prisional é formada por um largo e alto portão de ferro, que conta com travas e

cadeados, que controlam a entrada e saídas dos agentes que compõem aquela
unidade: presas, funcionários e visitantes.
A arquitetura do presídio conta em sua parte inicial com uma área
administrativa, onde se localiza a Direção Geral, o setor administrativo e de disciplina,
o posto de atendimento médico e de enfermagem, o alojamento das agentes
penitenciárias, a sala de revista dos/as visitantes e sala de entrada. Logo em seguida,
encontra-se um portão ainda maior que o da entrada, dando acesso a dois ambientes:
os dois pavilhões onde se encontram as presas provisórias e sentenciadas e do outro
lado o pavilhão que com as presas que estão no regime semiaberto, além de uma
área reservada para a fábrica de bonecas.
Os pavilhões são compostos por dois tipos de celas, com 4 e 8 camas. Sobre
as celas, importante observar o que preleciona a Lei de Execução Penal sobre aos
requisitos básicos da unidade celular, que prevê em seu art. 88, in verbis:
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração,
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).

Em relação ao Júlia Maranhão constatamos que a maioria das celas da
instituição estudada possui 9,0 m² e em torno de 20 pessoas por cela, assim, apesar
de obedecer aos requisitos da área, observa-se que as outras prerrogativas básicas
estabelecidas pela Lei de Execução Penal não estão sendo garantidas e,
consequentemente, não há condições elementares de moradia digna às pessoas que
ali se encontram.
Assim, constatamos que a realidade vivenciada no Júlia Maranhão é de
superlotação, visto que nas celas com 4 camas, estão cerca de 8 a 9 mulheres e nas
celas com 8 camas, convivem cerca de 17 a 20 apenadas. Além disso, o presídio
conta com uma cela reservada para as gestantes e as mães com as crianças em fase
de amamentação, a cela 15, que é composta por dois quartos, um reservado para as
gestantes, com oito camas no formato de beliche e o outro quarto é destinado às mães
que já tiveram seus bebês, com três camas e dois berços, totalizando a capacidade
para 11 mulheres.
A divisão de celas não se dá por crime, nem por idade, mas pelas regras
estabelecidas pela direção do presídio. Ao conversar com uma agente, fomos
informadas que o primeiro pavilhão estão as presas que trabalham e apresentam um

bom comportamento, já no segundo se encontram as presas que rompe com as
normas e a disciplina no presídio.
Ainda que pequeno e instalado em prédio inicialmente não planejado como
penitenciária feminina, pode-se afirmar que o presídio Júlia Maranhão possui uma
estrutura que respeita as determinações mínimas da legislação sobre arquitetura
prisional com celas de observação reservadas às novas presas; sala de artesanato;
escola; cozinha, onde trabalham as apenadas designadas para esse fim e, que
recebem por esse serviço; pequena sala de psicologia e de serviço social, para
atendimento às presas e familiares.
5 O DIREITO À EDUCAÇÃO: Uma análise do Centro de Ressocialização Feminina
Maria Júlia Maranhão
Como forma de complementar o nosso estudo, paralelamente à pesquisa
bibliográfica, realizou-se uma pesquisa de campo junto às apenadas do Centro de
Ressocialização Feminino Maria Júlia Maranhão buscando contextualizar a realidade
em relação ao discurso normativo.
A referida penitenciária feminina oferece educação tanto para as presas
provisórias como para as sentenciadas, como previsto no art. 17 da Lei de Execução
Penal, muito embora essa oferta seja desprovida de uma estrutura adequada aos
processos educacionais.
Durante a realização da nossa pesquisa, ao serem questionadas sobre as
impressões da educação escolar no âmbito prisional, as apenadas entendem a
educação como um benefício e uma oportunidade para aqueles que possuem um bom
comportamento no presídio, conforme pode ser verificado pelos depoimentos a seguir:
Aqui dentro tem como a gente estudar, só precisa ter um bom
comportamento e realmente querer, porque precisa passar pela
aprovação da direção. É melhor tá estudando do que tá presa dentro
da cela. (Violeta, 29 anos).
As vagas são poucas, mas também tem um monte de gente que não
quer estudar. Eu tô tendo a oportunidade de estudar aqui dentro, só
depende de cada um, sempre tive bom comportamento aqui dentro,
porque sei que só consegue as coisas quem tá dentro das normas.
(Flor, 24 anos).

As falas dessas mulheres revelam que o acesso à educação no presídio está
condicionado não apenas a vontade pessoal, mas principalmente aos bons

comportamentos exigidos de acordo com as normas internas estabelecidas, associado
a vontade da administração prisional.
Assim, a visão do direito à educação no âmbito prisional, passa de um direito
inerente a todo ser humano para representar uma oportunidade, tendo em vista que a
conduta do preso durante o cumprimento da pena é que irá determinar o seu acesso
ao direito, e consequentemente à remição, sendo este um benefício a ser conquistado.
Apesar de não possuir estrutura adequada para a realização das aulas,
verificamos que o Júlia Maranhão procede ao atendimento das especificidades dos
diferentes níveis de escolarização, oferecendo todas as séries, conforme a legislação
e de acordo com as necessidades dos presos. No entanto, não há disponibilidade em
todos os turnos, o que na maioria das vezes, restringe ainda mais o número de
mulheres que poderiam ter acesso à educação, vez que as atividades escolares se
tornam incompatíveis com o trabalho realizado pelas apenadas no interior do presídio.
Assim, observa-se que se por um lado a oferta de vagas é reduzida, por outro
as apenadas manifestam pouco interesse para estudar. Constata-se, ainda, que a
procura pelas aulas é muito menor que a procura por trabalho.
Em análise aos prontuários das 20 apenadas que participaram da nossa
pesquisa, encontramos poucas analfabetas no presídio pesquisado, no entanto, é
bastante reduzido o índice de mulheres com ensino médio completo e superior. No
tocante ao nível de escolaridade, apenas 1 das reeducandas havia concluído o 1º grau
completo, 3 possuía 1º grau incompleto, 9 haviam concluído o ensino fundamental
completo e 7 possuíam apenas o ensino fundamental incompleto.
Esses dados refletem que o perfil da mulher presa, não apenas no Júlia
Maranhão, mas nas demais Penitenciárias Brasileiras integra a baixa escolaridade,
como dispõe Jacinto (2011):
A principal consequência dessa política acaba sendo a geração de
uma grande massa de mulheres jovens, mães, com baixa
escolaridade, não-brancas e que acabam apresentando uma
passagem pela polícia, constando em registros criminais, resultando
em mais um estigma que elas irão carregar depois de passarem pela
prisão. (JACINTO, 2011, p. 49)

Essa população carcerária é proveniente de extratos sociais inferiores e é
composta majoritariamente por mulheres negras ou mestiças, que diante das
dificuldades financeiras, acabam ingressando precocemente no mercado de trabalho,
impossibilitando tanto a conclusão dos estudos do ensino médio bem como, o ingresso
no ensino superior. Com uma baixa escolaridade e sem uma qualificação profissional
favorável, não consegue atender as exigências impostas pelo capitalismo e acabam

por ingressar no mundo da criminalidade, o que reflete o alto índice de mulheres
presas no Brasil.
Sabe-se que a educação na prisão não é legalmente obrigatória as presas e só
estudam aquelas que voluntariamente se interessam. Em conversa com as mulheres
que não participam das aulas ofertadas pelo presídio, verificamos que as motivações
por não estarem estudando são as mais variadas. Dentre os motivos, podemos citar a
falta de organização, já que por diversas vezes as aulas são suspensas por falta de
professora ou simplesmente porque o número de alunas presas em sala é muito
pequeno.
A ausência na escola também ocorre quando parte das alunas consegue uma
vaga de trabalho e, os horários de estudos mostram que ambas as atividades se torna
incompatível. Outras alegam que o conteúdo ministrado nas aulas não corresponde às
suas necessidades de aprendizagem e acabam por desistirem de estudar.
Durante as falas dessas mulheres, nos chamou a atenção que muitas a
alegaram que a frequência às aulas representa um desperdício de tempo e que
preferem se dedicarem a outras atividades que, como afirmam, “faça o tempo passar
mais rápido”. Talvez essa afirmação explique as impressões que tivemos em relação
às atividades da escola, pois são visíveis as dificuldades que essas mulheres
apresentam na realização de tarefas que exijam cuidado, foco e esforço mental, visto
que buscam ocupar o tempo com atividades que ajudem a passá-lo mais rápido, ao
invés de reforçar os sofrimentos relacionados ao cárcere.
Analisando a questão da educação sob a perspectiva da administração
penitenciária, a baixa procura pelas aulas se justifica pela falta de interesse das presas
em realizar atividades se não vier acompanhada de retorno financeiro ou de algum
bem material. De outro ponto de vista, porém, a impressão que se tem é de que a
oferta da escola, na maior parte das unidades prisionais, responde muito mais a uma
obrigação formal dentro do cárcere do que a importância da educação em si, pois se
assim fosse, a oferta desse ensino seria de qualidade e levaria em conta as
especificidades de seu público alvo, além de buscar permanentemente avanços.
Apesar da pouca procura pela escola no presídio, também encontramos
mulheres que desconsideram esses fatores e frequentam assiduamente às aulas,
concluindo várias etapas escolares. Para essas mulheres, a retomada dos estudos,
para além de parecer um sacrifício, é, antes de tudo, uma tentativa de mostrar que o
tempo decorrido na prisão não foi totalmente em vão, além de mostrar aos seus
familiares que desejam mudar de vida e construir um futuro melhor, além de servir de
exemplo aos filhos de quem se separaram quando foram presas.

Além da oferta do ensino convencional, constatamos que o presídio oferece
alguns

cursos

profissionalizantes

como:

corte-costura,

cabeleireira,

culinária,

fabricação de produtos de limpeza etc. As presas que cumpre todas as exigências dos
cursos recebem no final certificados. Em correspondências ao art. 19, o ensino
profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. No
parágrafo único do referido artigo, a mulher condenada terá ensino profissional
adequado à sua condição.
As mulheres em situação de cárcere, analisando a educação ofertada pelo
presídio, destacaram como um dos pontos negativos as questões relativas às
condições em que a educação é desenvolvida na unidade prisional, tais como a
necessidade de proporcionar oportunidade para todas as presas, disponibilizar mais
tempo para as atividades escolares, oferecer cursos profissionalizantes, melhorar a
relação com as agentes e as condições de aprendizagem.
Através das propostas acima relatadas, podemos destacar que para as
mulheres que exercem o direito à educação no Júlia Maranhão, a inclusão nas
atividades escolares representa uma possibilidade de aprendizagem e de obtenção de
conhecimento, além de ser uma ocupação do tempo na prisão e, principalmente, um
aspecto relevante dos pontos de vista individual e social.
Diante desse contexto, as impressões dessas mulheres sobre a educação
representam um fator determinante para a transformação do indivíduo, seja dentro ou
fora da prisão. As vozes dessas mulheres apontam a educação como uma forma de
modificar a realidade das pessoas presas, ultrapassando a esfera jurídica, e adotando
uma concepção de que a prisão não é apenas um espaço reservado para a punição,
mas é, sobretudo, um o espaço reservado para a reintegração social.
O direito à educação na prisão deve ultrapassar a barreira de que corresponde
apenas a uma possibilidade de obter benefícios dentro da prisão, dentro os quais se
encontra a remição de pena. Mais que isso, a educação deve ser vista e difundida no
interior do presídio como uma forma de acesso ao mundo do trabalho e da valorização
pessoal e social.
CONCLUSÃO
A atual conjuntura do sistema penitenciário encontra-se em crise, ora pela
superlotação dos presídios, ora pelas omissões no processo de ressocialização do
apenado.
O objetivo principal deste artigo foi analisar a educação como estratégia de
sobrevivência e mecanismo de ressocialização utilizada pelas presas e as

contradições vivenciadas no universo prisional. Buscou-se entender as alternativas
encontradas pelas presas para suprir o abandono, o descaso e as omissões do poder
público.
A legislação brasileira evoluiu bastante no tocante à regulamentação dos
direitos assegurados às pessoas privadas de liberdade, especialmente em relação à
educação, através da instituição da remição pelo estudo. Entretanto, o que se verificou
na prática é que os preceitos e comandos legais ainda não estão sendo aplicados
expressamente e, como consequência, impossibilita a execução e as finalidades
propostas pela lei. À vista disso, a atuação do Estado encontra-se incompatível com
as assistências e deveres a que se propõe, ficando o acesso a direitos e o processo
de ressocialização comprometidos.
Dessa forma, torna-se necessário a efetiva aplicação das disposições
constitucionais, legais e de todos os instrumentos que possam servir para a proteção e
para a defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista
a baixa escolaridade das apenadas, e que muitas buscam na prisão a oportunidade
para se educar, já que não o fez lá fora. Assim, é fundamental que o educador busque
não apenas passar os ensinamentos básicos, mas, sobretudo, invista na recuperação
do ser humano.
Nessa toada, é inegável a importância da educação como mecanismo de
ressocialização no cárcere. A partir do momento que os apenados têm acesso ao
estudo e a leitura, apresentam uma visão mais ampla do mundo, tendo a oportunidade
de se transformarem e transformar a sociedade.
Concluímos que ao privar o indivíduo de sua liberdade, cabe ao Estado
fornecer mecanismos que favoreçam a ressocialização. É preciso implantar programas
educacionais voltados ao sistema penitenciário que visem alfabetizar e transformar a
concepção do preso como sujeitos de direito. Cabe ao poder público e a sociedade em
geral se preocupar e se comprometer com a educação, não apenas no âmbito
prisional, mas, principalmente, na sociedade em geral, de forma a prevenir que essas
pessoas venham a ter acesso à educação apenas quando privadas de liberdade.
As considerações aqui tratadas, antes de serem conclusivas, merecem ser
vistas como um ponto inicial para os novos debates acadêmicos e discussões na
esfera de políticas públicas, no sentido de contribuir para a efetivação do acesso à
educação em instituições prisionais e, consequentemente, da aplicação de
mecanismos que reintegrem essas mulheres na sociedade.
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A ESCOLA NA PRISÃO (não) VALE A PENA: conhecimento, remição e/ou
socialização
Esse artigo resulta de pesquisa de Mestrado1 concluída em 2017, a qual
investigou a Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade,
considerando o contexto sociocultural dos alunos matriculados no Colégio Professor
George Fragoso Modesto, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura,
Salvador/BA.
A Educação nesse espaço constitui-se como direito humano. Isto nos leva a
pensar sobre a pena no contexto da prisão e a pena no sentido de valor. Nos remete,
ainda, a compreender, primeiro, qual a finalidade da execução da pena: a socialização
do condenado, alcançada de modo não impositivo. O sistema prisional e as políticas
públicas nessa área devem estar voltados à socialização do sujeito para que retorne à
sociedade mais ampla e não volte a reincidir no crime. Assim, essa política deve ter
como fundamento as mais variadas ações dentro da prisão, por exemplo, a interação
com a família, atividades de esporte e lazer, oficinas de trabalho, educação, religião,
prevenção e cuidados na área de saúde.
Pensar Educação em Prisões é reconhecer, também, a Escola enquanto
Instituição social na perspectiva dos direitos no sentido de valer a pena enquanto
valorização da educação para aquisição do conhecimento. No entanto, a remição tem
sido para os estudantes a premissa para a socialização. E a Escola, qual o seu lugar?
Para Arroyo (2014, p. 246),
Só a escola, mais tempo de escola não garantirá o direito a um justo
viver sem a moradia, o trabalho, a sobrevivência continuarem
vivências de um indigno e injusto sobreviver ou mal viver. Quando se
promete a escola como um lugar de direito, mas se negam os
direitos a outros lugares de dignidade, justiça, humanidade, a própria
escola perde sua radicalidade de promessa de um justo e digno
viver.

Assim sendo, devemos questionar se a Escola na prisão atende aos direitos
à dignidade, justiça, humanidade, ao conhecimento; ou nega esses lugares sociais,
perdendo a garantia de justiça social e a dignidade em viver, mesmo em espaço de
privação de liberdade. Sobre essa questão, um dos partícipes da pesquisa,
identificado, aqui, como Amarelo dos Andes2 pondera,
O governo do Estado da Bahia que não tem condições de fornecer
espaço adequado para os penitentes, isso é piada. Essa é a minha
bronca. Tenho mandado trazer de casa alguns livros, pen-drive com
1

Programa de Pós-graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, da Universidade do
Estado da Bahia – Departamento de Educação, Campus I/Salvador – GESTEC UNEB.
2 Para garantir o anonimato dos partícipes da pesquisa, eles foram identificados por cores, considerando,
inclusive, o fardamento utilizado no presídio.

vídeos aulas. Mandei trazer HD com uma coleção de vídeo aulas e
não pode entrar. Poderia ter só vídeos aula. O pen-drive pode entrar
e o HD não? Coisas que têm lógica, outras não! Eu sinto que o
Sistema está meio que engessado, está na hora de pensar isso pode
e isso não pode, por quê? As coisas são negadas sem uma real
fundamentação. Isso não tem lógica, algo que não vem prejudicar
em nada. (Amarelo dos Andes, relato oral, 2016)

Percebemos que, embora presente na prisão, a Escola não tem cumprido
com a efetivação do direito à educação em condições que possibilite outras práticas
pedagógicas que atendam às especificidades desses estudantes. Esse partícipe da
pesquisa é discente da Escola, no contexto da Educação em Prisões, e refere-se às
dificuldades da estrutura física, com salas improvisadas e sem divisórias, prejudicando
a concentração; utilização de material didático restrito, negado sem justificativa que
fundamente tal proibição. Ele faz uma crítica à arquitetura da prisão e ao processo da
aprendizagem em que não possibilita a utilização de outros dispositivos didáticos
necessários como estratégias para a prática pedagógica. O uso de televisores, pendrive, rádios são utilizados pelos professores com autorização dos diretores e dos
coordenadores de segurança, no entanto, para os estudantes estes materiais não são
permitidos. Ainda sobre as condições dessa Escola, Amarelo Splash, relata,
As salas de aulas compartilhadas atrapalham: pouco tempo de aula,
falta de avaliação, falta de prova..., discordo desse sistema. [...] aqui
na Penitenciária Lemos Brito, Módulo IV, tem cela própria, poucas
pessoas, mas em outros ambientes da prisão, em outros Módulos da
Penitenciária, fica mais difícil, muita gente, pessoas conversando,
muito difícil a concentração. (Amarelo Splash, relato oral, 2016)

O estudante alerta para as condições precárias do espaço da sala de aula
que foi improvisada no corredor do Módulo IV - espaço reaproveitado para abrigar os
sentenciados que trabalham, mas não podem ficar em área livre como os demais que
assistem às aulas em salas com estrutura mínima para aprendizagem. Relata, ainda,
que esse espaço é considerado melhor que as salas de aula dentro dos Módulos da
Penitenciária - locais em que as salas são abertas para o pátio com circulação
constante de outros presos e realização de atividades diversas; tais como, cultos
religiosos, faxina nas celas e pátios nos dias que antecedem as visitas, esportes
diversos, situações que levam a falta de concentração.
A Penitenciária é uma Unidade antiga, com estrutura que não contempla
espaço para educação; no entanto, atualmente, existe normativa que regula a
construção de novas unidades com espaços para diversas atividades, dentre essas, a
educação – Resolução n.° 09/2001 do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária – CNPCP, a qual

(...) dispõe sobre orientações gerais para a construção, ampliação e
reforma de estabelecimentos penais. [...] inseriu novos conceitos
como acessibilidade, permeabilidade do solo, conforto bioclimático e
impacto ambiental. Também considerou recomendações de outros
órgãos governamentais e ministérios, em especial da saúde e da
educação. (Brasília, 2011)

Esta normatização abriu caminhos para a validação e efetivação do
dispositivo de direito à Educação em Prisões. Além de considerar e inserir novos
conceitos até então desprezados.
Quando se pensa em Educação em Prisões, além da estrutura inadequada e
o questionamento sobre o conhecimento, o estudante sinaliza a remição como um
dispositivo importante para a progressão de regime. Vejamos, a seguir, a fala de
Amarelo dos Andes, questionando sobre a remição e o procedimento que a escola
adota em relação aos dias que serão remidos:
[...]. Acho que a carga horária não é suficiente (2,5 horas de
aula/dia). Existe um desencontro da informação. No meu ponto de
vista, a escola está sendo injusta com os internos. Se o professor
ganha por 20 horas aula, por que se eu que sou o aluno, sou o
protagonista da situação, eu vou ficar com 12h30, quando são 20
horas/aula. A hora aula não compreende apenas na sala de aula.
Um curso à distância, o tempo que o aluno fica em frente ao
computador é computado como hora aula. Se o Juiz resistir, ele não
é técnico da Educação. Se a Escola manda essa discussão, o juiz
vai oficiar a um técnico da educação para esclarecer. Tem gente que
está na cela não quer estudar porque dizem que não vale a pena.
[...] O aluno não precisa ficar 04 horas em sala de aula para justificar
os dias de remição. (Amarelo dos Andes, relato oral, 2016). (grifos
nossos)

Esse relato nos leva a uma inquietação: a Escola (não) vale a pena? Se a
Escola ainda pode desempenhar um papel transformador na vida das pessoas e
possibilitar novos espaços sociais, outros conhecimentos e procedimentos para a
remição da pena precisam ser elaborados no sentido de oportunizar as pessoas em
situação de privação de liberdade o cumprimento mais rápido da sua pena. Os
procedimentos demandam rapidez e exatidão em relação à contagem do tempo, afinal
são conquistas de individualização no cumprimento da pena, que funcionam para o
processo da socialização.
O depoente ressalta a necessidade do diálogo sobre a remição com o Juiz e
os profissionais da educação e discorda do tempo remido para Educação, o qual
deveria incluir todo o tempo pedagógico. No entanto, se faz necessário uma discussão
com as Secretarias da Educação, Administração Penitenciária e Ressocialização e a
Vara de Execução Penal no sentido de esclarecer e normatizar esse procedimento.
Assim, é preciso reconhecer a importância em definir o tempo pedagógico
semipresencial para contagem das horas aula com objetivo de remição.

Educar em prisão é reinventar e articular nas cotidianas situações que
garantam a dignidade do sujeito, considerando o contexto sociocultural. Os sujeitos
fazem críticas à Escola e afirmam a necessidade da garantia do direito à Educação em
espaço de privação de liberdade - direito garantido pela Constituição Federal de 1988,
no Artigo 205 e na Lei de Execução Penal 7.210 de 11 de julho de 1984. Ao se referir
à remição a Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, estabelece,
Art. 1o Os Arts. 126, 127, 128 e 129 da Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execução Penal), passam a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo,
parte do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de tempo
referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada
12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3
(três) dias;
[...] § 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1 o deste artigo
poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia
de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados.
§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias
de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem.
§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho
ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido
de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental,
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que
certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou
semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela
frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional,
parte do tempo de execução da pena ou do período de educação
profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de
prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão
cautelar.
§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o
Ministério Público e a defesa.

Assim, é importante salientar que esse dispositivo estabelece um padrão
para todo o país que, anteriormente, ficava a critério de cada Comarca. Vale destacar
que o dispositivo prevê a contagem para remição considerando as atividades
semipresenciais. Isso significa que a contagem poderá ser feita apenas presencial
e/ou semipresencial como estabelece o inciso 2º dessa legislação. Ampliaria para três
horas diárias e não somente duas horas e meia, como está sendo computada - hora
de efetiva regência de classe.
Outra observação sobre a remição por estudo é a possibilidade de ser
cumulativo com as horas de trabalho. Assim, a implantação do curso no turno da noite
contemplou os estudantes que trabalham durante o dia. O depoente enfatiza que o juiz

não é técnico em Educação; logo, é necessário oficiar um técnico nessa área para
esclarecer. Assim sendo, será necessário um alinhamento entre a Instituição
educacional e a Vara de Execução Penal para que não haja nenhum equívoco em
relação à remição por estudo. Vale ressaltar que atitudes para resolver a frequência
em dias de visita íntima foram solucionadas com atividades semipresenciais, conforme
os dispositivos legais da EJA, consideradas até então pelos juízes.
Ao buscarem reconquistar o direito à Educação na prisão, estes estudantes
alertam sobre as dificuldades para as práticas pedagógicas desenvolvidas nesse
espaço - muitas vezes incompatíveis com a proposta da educação em sua visão, pois
a avaliação da EJA ocorre durante o percurso formativo. Destarte, esse é um processo
constante de luta no espaço da prisão em que a educação precisa ser uma prática de
humanização. Nesse contexto de luta, Caldart (2008, p. 140) argumenta,
A escola que cabe na pedagogia do movimento é, pois, uma escola
que não cabe nela mesma. Não é a escola de um modelo
pedagógico fechado (por mais revolucionário que se pretenda), de
um método de ensino, de uma estrutura; é bem mais um jeito de ser
escola, uma postura diante da tarefa de educar, um processo de um
movimento pedagógico, um ambiente educativo que justamente seja
capaz de produzir e reproduzir o Movimento como princípio
educativo.

Nesse cenário, a educação desses sujeitos vai além da escolaridade e da
prisão, compreensão de possibilidade de uma nova vida, em um novo lugar, em uma
sociedade envolvente. Portanto, nesse contexto, a escola deve ter modelo pedagógico
aberto, dialogando com outros atores sociais da instituição ou extramuros da prisão,
no sentido de construir uma cultura em que o Movimento seja o princípio desse
processo educativo inspirado na experiência pedagógica do Movimento dos Sem Terra
– MST, por exemplo, no qual,
Podemos extrair algumas matrizes pedagógicas básicas para
construir uma escola preocupada com a formação humana e o
movimento da história. Mas é bom ter presente que a pedagogia que
forma novos sujeitos sociais, e que educa seres humanos não cabe
numa escola. Ela é muito maior e envolve a vida como um todo.
(CALDART, 2008, p. 139)

A pedagogia do Movimento cabe na Escola, na prisão, numa perspectiva do
contexto sociocultural dos sujeitos que, embora em situação de privação de liberdade,
pode fazer educação nesse espaço como um processo de luta pela humanização e
socialização. É esse Movimento que impulsiona o estudante Azul Mineral falar das
práticas pedagógicas de uma escola,
Se eu pudesse estar numa posição de professor ou estagiário, eu
buscaria inovar as aulas com improvisos; levando em conta de que
os professores nem todos têm essas habilidades de fazer um

improviso. Eu falo como repentista que sou, mas acredito que os
assuntos seriam abordados com mais leveza, facilitando através da
Arte; falar de assuntos como Política, História, Português, Ciências;
até o ensino da Matemática ficaria melhor e mais gostoso de
aprender. (Azul Mineral, relato oral, 2016)

As observações desse estudante nos inquietam: Que práticas pedagógicas
estão contribuindo para a formação desses sujeitos? Como pensar em uma educação
que proporcione emancipação e transformação desses sujeitos? Qual o sentido do
Programa Escola sem Partido - Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2016 (Brasília,

2016) - no contexto da prisão, quando o estudante destaca discutir assuntos como
Política? Esse Programa se contrapõe à proposta da Educação, considerando a
diversidade dos sujeitos. Em relação à EJA, a qual conceitos são trabalhados
contextualizados, através de Eixos Temáticos e Temas geradores, são necessários
diálogos no sentido de reconhecer que educar para Jovens e Adultos é ter a liberdade
de construir autonomia, um mundo melhor, menos desigual. Ainda sobre o referido
Programa, Frigotto (2016, p. 01-02) adverte,
Os arautos e mentores da “Escola Sem Partido” avançam num
território que, historicamente, desembocou na insanidade da
intolerância e eliminação de seres humanos sob o nazismo, o
fascismo e similares. [...] O que os projetos que circulam no
Congresso Nacional, em Câmaras Estaduais Municipais, em alguns
casos como Alagoas, já aprovados, cuja matriz é a “Escola Sem
Partido” liquidam a função docente no que é mais profundo – além
do ato de ensinar, a tarefa de educar. Na expressão de Paulo Freire,
não por acaso execrado pelos autores e seguidores da “Escola Sem
partido” - educar é ajudar aos jovens e aos adultos a “lerem o
mundo”. Um dos argumentos basilares da “Escola Sem Partido” é a
tese da “Liberdade de Ensinar”. O que se elimina e combate é
justamente a liberdade de educar. O que era implícito desde a
revolução burguesa, instruir sim, ainda que de forma diferenciada,
mas educar não, agora é proclamado como programa de ação.

Assim, a proposta do Programa Escola Sem Partido inviabiliza o ato de
educar que, na concepção de Paulo Freire, deve ser uma educação libertadora, que
possibilite ao sujeito se reconhecer como parte de uma sociedade. Pensar esse
Programa nas Escolas da prisão é perpetuar essa instituição apenas para punir,
acentuando cada vez mais as relações de poder das classes mais favorecidas em
detrimento das classes não privilegiadas, ou seja, os sujeitos permanecerão em
condição de excludente, sem possibilidades de promover a emancipação e a
autonomia.
Ainda nesse contexto da educação e da possibilidade de expressão, o
estudante, descreve a partir de seu olhar a Escola na prisão, os sentidos e
sentimentos de pertencimento a sociedade mais envolvente.

Assim, é relevante considerar que a Educação em Prisões não se restringe,
apenas, à escolarização, mas amplia o olhar para questões para além do
conhecimento científico e que permeia a vida do sujeito, vida que se desmancha e se
reconstrói nesse espaço. A ênfase nessas dimensões é sinalizada por Maeyer (2011,
p. 44) para quem,
A educação ao longo da vida é, em si, uma educação libertadora;
ferramenta que deve ser acessível a cada um, ela vai permitir
compreender o porquê de “se estar aqui no mundo”, compreender
seu mundo e sua representação de mundo. No que se refere à
educação na prisão, os programas educacionais deverão, portanto,
privilegiar mais um trabalho sobre este “estar aqui no mundo” do que
um aprendizado de técnicas e competências; veremos também que
essa aprendizagem de técnicas e de competências, com certeza
necessária, somente será possível se for precedida do
questionamento sobre esse “estar aqui no mundo” e com ele!

Isto significa que, educar na prisão nos leva a compreender o lugar social no
qual está o sujeito em situação de privação de liberdade, e o leva para outro lugar;
lugar social, lugar de possibilidades e de transformações; de desafios e desempenho
de novos papéis sociais, ou seja, educar em prisões é fazer com que a educação
possa valer a pena para esse sujeito, a pena em relação ao direito, as possibilidades
de construir outro sujeito, mas com a sua essência de humanidade, que ele possa
fazer uma leitura individual e de mundo. Nessa perspectiva, Amarelo dos Andes
expressa seu olhar sobre a educação,
Vejo a educação como força motora que tira da inércia a vida do
indivíduo. Quando saem da inércia as coisas ficam mais fáceis. Essa
força motora tira esse indivíduo da inércia e devolve-o para a
sociedade. A educação é à base de tudo. Não é a pena alta, até
porque não tem noção do que é pena. Não adianta endurecer as
penas. A educação faz com que o homem se conscientize dos
direitos e deveres e preparando o indivíduo para o mundo. (Amarelo
dos Andes, relato oral, 2016)

Assim sendo, para a socialização, a Escola que oferta educação formal
poderá contribuir no sentido de considerar e possibilitar ampliar essa leitura, que o
endurecimento da pena não resolverá as questões relacionadas à socialização desses
sujeitos. Isso porque, remição por estudo, embora seja, também, para estimular as
pessoas em situação de privação de liberdade a participarem das atividades de
socialização, deve ir além da escolarização. Este deve ser o sentido para a Educação
em Prisões: educar na perspectiva da humanidade, do viver, da emancipação, do
Direito.
Segundo Arroyo (2014, p. 52),
O direito a aprender pressupõe o direito de viver. O direito ao
conhecimento para a cidadania pressupõe o direito primeiro a viver
como gente. A ser humanos. A cidadania pressupõe a humanidade.

Para os trabalhadores empobrecidos, jogados nas periferias da
condição humana, todo esforço será por ter trabalho, por viver,
sobreviver, ser gente, fazer seus (suas) filhos (as) também vida de
gente. De humanos. Todas as suas lutas por trabalho, moradia,
comida, proteção, por outro projeto de campo, de relações de
produção... são lutas por viver como humanos. Por humanidade.

O autor nos instiga a compreender que todas as pessoas têm o direito de
viver com dignidade, especificamente, no espaço de reordenamento social das
pessoas em situação de privação de liberdade. Devem viver como humanos, em um
espaço de circunstâncias menos favoráveis que, nas lutas pela inclusão, por moradia,
por proteção, precisam ter continuidade em qualquer espaço. Portanto, para esses
sujeitos em condição de privação de liberdade aprender a ser humano, precede a
escolarização.
O entendimento do contexto prisional vivido por um dos educandos sinaliza
aos educadores situações que desvelam os fenômenos que permeiam a prática no
processo educacional em função da construção dos sujeitos pedagógicos. Vejamos,
É o que posso fazer como cidadão, cristão e usuário desse sistema.
Uma queixa que não é dessa área, mas fui responder um
questionário para área externa, fiquei horrorizado com aquele
questionário. Uma pergunta do tipo, “o que você aprende com o
crime que você cometeu?” [...] com o crime não se aprende nada, e
sim com o que está vivendo. (Amarelo dos Andes, relato oral, 2016)

A indignação desse estudante nos provoca a refletir sobre a visão que o
Sistema Penitenciário tem sobre as experiências que o sujeito vivencia da sua vida
pregressa e ao crime cometido; visão que se contrapõe com os objetivos da EJA em
reconhecer os saberes desses sujeitos em todas as dimensões e não apenas no fato
que o levou à prisão.
O questionário ao qual o estudante se refere é o da Unidade Prisional, que é
aplicado com objetivo de fazer uma seleção para que o interno possa sair dos espaços
fechados de cumprimento de pena para área externa da Penitenciária, na qual estão
localizadas as oficinas de trabalho. Tal atitude demonstra, para esse Sistema, que as
experiências com o crime prevalecem, no lugar das experiências do sujeito em outras
dimensões da vida social. Então, como reconhecer e estabelecer estratégias para que
a Escola nesse espaço possa valer a pena, diante da realidade dessa instituição, que
deve ter como função social educar?
Com a provocação-título desse texto - “A Escola (não) vale a pena” – recorro
a Almonacid (2008, p. 277), que situa essa instituição social,
A escola é uma instituição pesada, lenta, ela presta-se pouco a
vontades políticas revolucionárias. Quero dizer que as instituições da
sociedade (entre elas a escola) são uma espécie de ossatura da
sociedade, são muito complexas em sua dinâmica, não se alteram a

mercê de qualquer intervenção voluntarista. A escola é muito
pesada. [...], a escola com sua monotonia, seus tempos e espaços,
com seus rituais e suas estruturas que é uma instituição que não
muda tão fácil.

A Escola na sociedade mais ampla tem esse perfil; na prisão se torna mais
pesada diante da especificidade em educar em um espaço cuja regra é a segurança.
Urge repensar o papel da Escola na prisão - uma instituição conservadora que
aprisiona pessoas. As mudanças devem alterar as práticas pedagógicas para esses
sujeitos, considerando o contexto sociocultural para que a Escola possa valer a pena
no sentido de ser significativa e não apenas a pena referente à sentença a qual esse
sujeito será condenado. Assim sendo, são necessários o diálogo e o reconhecimento
dos saberes anteriores à prisão, possibilitando novos desenhos e novas abordagens
em relação à conceitos e metodologias aplicadas à Educação em Prisões para outro
tempo, outro currículo, outro sujeito na perspectiva de Educar em Direitos Humanos.
Nas palavras de Capucho (2012, p. 46-47),
Educar em Direitos humanos pressupõe o desenvolvimento de
processos educativos os quais favoreçam a formação de cidadãos
(ãs) conscientes dos seus direitos e deveres, protagonistas da
materialidade das normas e pactos que os protegem,
reconhecedores do princípio normativo da dignidade humana,
englobando a solidariedade internacional e o compromisso com
outros povos e nações. [...] Trata-se do compromisso com a difusão
da cultura de direitos humanos, disseminação de valores
democráticos, cooperativos e de justiça social, os quais devem ficar
explícitos no projeto político pedagógico da escola, na organização
do trabalho pedagógico e na prática docente.

Logo, o processo formativo em prisões deverá ser pautado na perspectiva da
Educação em Direitos Humanos para a EJA, “(...) o que implica não somente na
compreensão da negação dos direitos, mas também nos mecanismos que engendram
sua negação” (Capucho, 2012, p. 50). Indispensável, luta constante no sentido de
efetivação dos direitos à Educação em Prisões, que está além desses dispositivos;
mas, políticas públicas e ações que consolidem esse direito, especificamente,
concretizado no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar (Bahia, 2013). Vale
lembrar que, nessa concepção da Educação em Direitos Humanos o Estado da Bahia,
compromete-se em garantir esse direito aos Jovens e Adultos,
Consideramos imprescindível destacar os compromissos que devem
ser assumidos pelo Estado, de forma a assegurar o direito à
Educação Básica para os sujeitos jovens e adultos:
1. Inserir a EJA no campo de Direitos Coletivos e de
Responsabilidade Pública.
2. Assumir a Política de EJA na atual política do Estado, definida no
documento Princípios e Eixos de Educação na Bahia.
3. Assegurar a EJA como oferta de educação pública de direitos para
jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às
suas experiências de vida e de trabalho, garantindo as condições de

acesso e permanência na EJA, como direito humano pleno que se
efetiva ao longo da vida.
4. Fazer a opção político-pedagógica pela Educação Popular, pela
Teoria Psicogenética que explica a construção do conhecimento, e
pela Teoria Progressista / Freiriana (à luz da visão do ser humano
integral e inacabado).
5. Adotar os seguintes Eixos Temáticos: a identidade, o trabalho, a
cultura, a diversidade, a cidadania, as diversas redes de mobilização
social e a Pedagogia da Libertação.
6. Garantir o princípio básico de que todo ser humano tem direito à
formação na especificidade de seu tempo humano, assegurando-lhe
outros direitos que favoreçam a permanência e a continuidade dos
estudos.7. Respeitar e implementar os princípios pedagógicos tão
caros à Educação Popular e, consequentemente, à EJA, quais
sejam: o fazer junto, a dialogicidade e o reconhecimento dos saberes
dos educandos. (BAHIA, SEC, 2009, p. 14)

O Documento sobre EJA no Estado da Bahia enfatiza, ainda, a opção
pedagógica freireana, orienta a adoção os Eixos Temáticos que se estendem em
Temas Geradores; destaca a importância dos princípios pedagógicos da Educação
Popular, já citado, como exemplo o Movimento Social - Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST).
Todas essas questões se estruturam fomentando grupos e a sociedade mais
ampla no sentido de articular com os setores públicos no enfrentamento para a
garantia de direitos das pessoas em situação de privação de liberdade. Assim, o
Documento refere-se que haja um alinhamento do discurso entre gestores e
educadores, objetivando uma aproximação com os referenciais de educação dos
setores populares e suas especificidades, incluindo os sujeitos em situação de
privação de liberdade,
Também se faz necessário que gestores (as) e educadores (as)
alinhem o discurso e as práticas a fim de que a formação dos
sujeitos jovens e adultos, na EJA, se aproxime dos referenciais da
Educação Popular. Assim construiremos uma educação que
possibilite, aos sujeitos dos setores populares, a garantia do seu
direito à educação básica, através do atendimento às especificidades
de comunidades indígenas, quilombolas, negras, do campo, de
periferias urbanas, de idosos e de pessoas privadas de liberdade.
(BAHIA, SEC, 2009, p.22)

Esse dispositivo que estabelece a EJA, na Bahia nos inquieta a indagar: a
Escola (não) vale a pena na prisão? Sendo a educação um direito conquistado ao
longo dos anos, contribuindo para a emancipação e autonomia do sujeito, a Escola
precisa se reinventar, ser revirada pelo avesso; possibilitar a esses sujeitos conhecer
suas histórias, suas memórias, suas experiências, tanto na sociedade mais ampla
quanto na prisão.
O relato a seguir revela como as relações sociais acontecem nesse espaço,
De certa forma, já aqui estabelece um convívio social dentro da
própria sala de aula, está em contato e experiências com outra

pessoa; já tem algo social aqui dentro, que você está se dando bem.
Isso faz com que você sinta preparado para estar lá fora em convívio
com outras pessoas, com níveis diferentes, classes diferentes,
aprendendo algo que está inserido; sem contar que o estudo
melhora bastante seu vocabulário e, em nível de educação, e se
tornar um intelectual. A escola ajuda bastante. Claro que sim, além
do conhecimento! As pessoas que não tiveram oportunidades lá fora
estão tendo aqui. Pessoas que eram analfabetas estão tendo
oportunidade aqui. [...]. Para sociedade, sair graduado ou com nível
fundamental é importante. Conheço alguns que conseguiram nível
fundamental e médio. Aproveitou o tempo, que não foi perdido.
Portas abertas, algo melhor? (Lírio-Amarelo, relato oral, 2016).

O estudante em seu depoimento remete importância e compromisso da
Escola em proporcionar aos sujeitos a compreender que a socialização acontece em
todo o tempo, que a escolarização também é importante dentro e fora da prisão. Essa
percepção contribui para que possam projetar suas vidas ao saírem da prisão, com
ideias e utopias, assim, poderão quem sabe, um dia contribuir para tornar esse espaço
temporário uma exceção e não regra para aprisionar pessoas.
Estudar na prisão não deve ser um tempo perdido, é um tempo de reinventar,
um tempo de conhecer o processo histórico da exclusão social, um tempo de
questionamentos, mas também um tempo de pensar na possibilidade de inclusão,
mesmo que essa sociedade não reconheça como importante e fundamental sair com
os níveis de escolaridade completo ou em processo.
É ingenuidade pensar que é possível a Escola resolver todas as distorções
da sociedade envolvente e da prisão. A Escola não deve definir o lugar do estudante
nesse espaço, nem na sociedade mais ampla; mas o estudante, mesmo privado de
liberdade, pode escolher que tipo de Escola quer estudar: uma Escola que manifeste
em suas práticas pedagógicas o desejo de não sair da esfera do direito social; ou uma
Escola conservadora na qual prevaleçam outros interesses que não sejam alinhados
aos direitos sociais e culturais. Educar nesse espaço é conflitante; por isso,
concordamos com Português (2009, p. 116) para quem,
[...] a escola pode apresentar-se como um espaço que se paute por
afirmar a vocação ontológica do homem, que pressupõe o
desenvolvimento de uma série de potencialidades humanas, tais
como: a autonomia, a crítica, a criatividade, a reflexão, a
sensibilidade, a participação, o diálogo, o estabelecimento de
vínculos afetivos, a troca de experiência, a pesquisa, o respeito e a
tolerância, absolutamente compatíveis com a educação escolar e,
especificamente, à destinada aos jovens e Adultos.

Considerando essas proposições, o Colégio Professor George Fragoso
Modesto tem buscado desenvolver suas atividades pedagógicas a partir do diálogo
com os estudantes, possibilitando a autonomia desses sujeitos para reivindicar e
efetivar direitos no âmbito da Unidade Escolar como: mudança do nome da Escola

(antiga Escola Especial da Penitenciária Lemos Brito) e implantação de turmas no
turno da noite para os estudantes que trabalham durante o dia nas oficinas e área
administrativa. Além de possibilitar autonomia, o Colégio vem desenvolvendo uma
série de atividades que busquem promover a criatividade, reflexão, sensibilidade de
seus atores, estimulando a proposição de diversos Projetos de Leitura que perpassam
pela Arte com lançamento de livros; a participação em Olimpíadas de Matemática; o
respeito e a tolerância em várias dimensões, a exemplo de sexualidade e religião, que
dão sustentação as relações interpessoais e espirituais desses sujeitos.
Nesse sentido, a educação deve ser compatível aos Jovens e Adultos em
situação de privação de liberdade, mas ainda tem sido um grande desafio para os
educadores e estudantes. É necessário, portanto, articulação diária entre educação e
a prisão no sentido de atender as demandas desses sujeitos, efetivando o direito à
educação que possibilite empoderamento e emancipação ainda na prisão, para que o
mesmo possa exercer sua cidadania plena ao sair desse espaço. No entanto,
indagamos: que Escola é essa? Segundo um dos partícipes da pesquisa,
A escola é uma grande referência, o professor é um importante
mediador agora, e sempre será; a escola é como um elo na vida da
pessoa. A escola daqui tem que continuar e, cada vez mais se
aperfeiçoar, sendo de grande importância para os internos,
contribuindo com a sua aprendizagem e faz eu ficar conectado e
informado e atualizado. O importante é não se sentir excluído. (Azul
Petróleo, relato oral, 2016)

O relato desse estudante revela o papel relevante da Escola no espaço da
prisão; reconhece que contribui para aprendizagem, o faz conectar-se com o mundo;
mas revela, também, que é necessário à escola se aperfeiçoar, demonstrando, assim,
que existem lacunas nesse processo. Expressa, ainda, que a Escola o faz sentir-se
parte da sociedade. Nessa direção, temos relato de outro estudante que considera que
“a escola tem sido boa porque aprendo mais e não fico ocioso. Pretendo continuar
meus estudos e minha profissão de radialista quando sair da prisão”. (Azul Náutico,
relato oral, 2016).
Nos relatos dos estudantes constata-se que a Escola significa além da
aprendizagem, a ocupação do tempo vazio. A vontade de continuar os estudos se
revela e se entrelaça com a intenção de continuidade da profissão.
Ainda sobre a escola na prisão, o relato a seguir chama atenção, pois aborda
questões que ultrapassam a escolaridade, envolve sentimentos, violações dos Direitos
Humanos,
A escola dentro da cadeia é uma oportunidade singular. Quando
acontece você ser preso, recolhido, você perde não só a sua
liberdade, perde sua individualidade, seus sonhos, você desmorona.
Quando você começa a trabalhar e estudar começa a ser ouvido,
consegue criticar, começa a fazer parte da sociedade; mexe com

autoestima; os professores trazem notícias, é essencial. A sensação
de não fazer parte do mundo é imensurável. Pouco a pouco começa
a ouvir falar do mundo, contato com o professor. Quando acontece
um fato, a gente é muito humilhada; a sociedade quer punir. Eu li na
revista Veja que 50% da sociedade acha que bandido bom é bandido
morto. Tratar o ódio com ódio. A lei não prevê que a pessoa vai
morrer aqui dentro. A escola trata com menos ódio. Trata com amor.
Alguém te acarinha, não quer saber de crime. O Professor vem trazer
conhecimento. Você se sente melhor. A escola para ressocialização é
fundamental. O presídio deveria ser muito mais escola, menos
opressão (Amarelo Splash, relato oral, 2016)

O estudante destaca a Escola na prisão como uma oportunidade importante
para o processo da reintegração social; descreve o ingresso na prisão, as humilhações
o processo de punição. Embora faça referência à Escola, é um relato de crítica à essa
Instituição e ao Sistema Prisional. Ainda que esse estudante tenha uma visão de
mundo diferente de outros entrevistados, fazendo uma leitura dos objetivos da prisão,
ele está na mesma condição de outros sujeitos: com o direito à liberdade suspenso.
Destaca o professor como um articulador entre a prisão e a sociedade mais ampla.
Expressa o que a Escola recomenda: todos são livres para estudar, independente do
crime que cometeu; e ainda traz uma concepção de Paulo Freire sobre a importância
da afetividade como premissa para a aprendizagem. A importância da Escola para
outro estudante se confunde com sentimento de descoberta e “salvação”.
[...] a escola aqui é tudo para minha vida. Quero saber como faço a
coisa tudo certo. Saber tratar as pessoas. Graças a Deus, dou a
minha vida por essa escola! Eu não sabia ler e hoje aprendi fazer
meu nome e até inglês estou falando. Para mim a pessoa para sair
precisa ter pensamento positivo. É preciso calibrar os pneus, assim
com as pessoas para viver em sociedade. (Verde garrafa, relato oral,
2016)

Diante desse relato, é importante informar que ele não sabia ler, nem
escrever, aprendeu na prisão. Então, em meio a um espaço precário, submetido ao
trabalho pesado, demostra esperança e até brinca e faz alusão à calibragem de pneus
como forma de equilíbrio para viver em sociedade.
Cabe, assim, aos docentes e discentes da Escola reinventarem a Educação
em Prisões, no sentido de estabelecer currículos e práticas pedagógicas que atendam
as demandas dos estudantes alinhadas às políticas públicas de educação
penitenciária no processo de construção de uma sociedade mais humana. Nesse
sentido, a Escola na prisão vale a pena se for além da escolarização, da remição e do
conhecimento na perspectiva da socialização, entrelaçadas na vida do sujeito.
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RESUMO
Este trabalho é fruto de nossa incursão no sistema prisional de Mossoró/RN como
educadoras e orientadoras do Projeto “Remição pela Leitura”. O Projeto foi
institucionalizado pela Lei nº 10.182/2017 que consiste em possibilitar aos internos
sentenciados em regime fechado e semiaberto a remição da pena pela leitura, o qual
associa a proposta da educação às ações complementares de fomento à leitura,
atendendo, deste modo, pressupostos de ordem objetiva e subjetiva da Lei de Execução
Penal Brasileira. A participação dos reeducandos dá-se de forma voluntária, sendo-lhes
disponibilizado um exemplar de obra literária, clássica, religiosa, entre outras, para que
leiam e elaborem resenhas e resumos. Todos os custodiados alfabetizados do Sistema
Penal do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive em prisão cautelar, podem participar
das ações do Projeto, especialmente aqueles que ainda não têm acesso ou não estão
matriculados em Programas de Escolarização. Dadas as singularidades identificadas no
projeto, várias possibilidades de análise abriram-se para nós e vislumbramos a chance de
aprofundamento teórico com base nos apontamentos Foucaultianos. De forma que
questões importantes têm emergido, notadamente no tocante aos aspectos da Educação
que é ministrada dentro dessa realidade de cumprimento da pena imposta pelo Estado,
com o intuito de “objetivar” as discussões acerca das possibilidades de "ressocialização"
no espaço carcerário através de ações afirmativas voltadas para a educação.

Palavras-chave: Remição de pena, educação, Leitura, sistema prisional e direitos
humanos.
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1.INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto da incursão que temos realizado no sistema prisional de
Mossoró/RN como educadoras, notadamente como tutoras voluntárias do Projeto
Releitura desde período anterior à aprovação da Lei Estadual nº 10.182/2017, que
possibilitou formalmente aos internos sentenciados em regime fechado e semiaberto a
remição da pena pela leitura, fomentando o incentivo à leitura e à escolaridade no sistema
prisional norte-riograndesse, atendendo, deste modo, a pressupostos de ordem objetiva e
subjetiva da Lei de Execução Penal Brasileira.
O Projeto Releitura é um plano de incentivo à leitura que foi implantado inicialmente
no sistema penitenciário estadual norte-riograndense dentro da unidade onde
trabalhamos, ou seja, no Complexo Penal Estadual Agrícola Doutor Mário Negócio,
lançado por meio da Portaria nº 09/2015 da Vara de Execuções da Comarca de
Mossoró/RN no dia 18 de setembro de 2015, no Fórum Silveira Martins pelo Juiz de
Direito e mentor do projeto, o magistrado Claudio Mendes Junior. O Projeto objetiva o
incentivo à leitura por meio da remissão de pena de quatro dias a cada livro lido. Na
ocasião de seu lançamento estiveram presentes várias autoridades da justiça,
professores do sistema penitenciário, populares e internos do sistema prisional que
apresentaram poesias e músicas de autorias próprias.
O projeto iniciou-se no Complexo Agrícola Mário Negócio com cerca de mais de 800
livros de autores de obras variadas tais como literárias clássicas, romances, livros de
autoajuda, poesias, contos religiosos, ficção, drama e outras obras que passaram por
uma seleção criteriosa para utilização no espaço prisional. O Projeto conta, atualmente,
com um espaço próprio de Biblioteca no regime feminino, dentro do complexo
penitenciário, que possui cerca de 600 exemplares literários, estrutura de mesas, cadeiras
acolchoadas, armários, ventilador, lousa e material básico escolar para subsidiar as
oficinas de orientações de resenhas e resumos.
A primeira etapa do projeto Releitura deu-se em janeiro de 2016 com 25 (vinte e
cinco) apenados no regime fechado masculino, acompanhados por dois professores
voluntários que também eram professores do PRONATEC, com apoio pedagógico do
Conselho da Comunidade da Execução Penal da Comarca de Mossoró e da Vara de
Execução Penal da Comarca de Mossoró/RN. O processo executa-se uma etapa em cada
mês com a remissão da pena através das resenhas e resumos apresentados pelos
internos e aprovados, após a correção dos tutores do projeto.
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Um dos primeiros livros trabalhados foi um clássico, “O Pequeno Príncipe” de
autoria de Antoine de Saint-Exupéry, que aborda temas como sentimentos, desejos e
emoções, solidão, amor, solidariedade, afeto, entre outros. O livro teve muita aceitação
dentre o público participante do Projeto, tanto os homens quanto as mulheres. Em junho
de 2016, o projeto foi estendido ao regime semi-aberto masculino com a inserção de 10
(dez) participantes que leram “O Pequeno Príncipe”. Já o sistema feminino iniciou-se no
Projeto em julho de 2016 com 06 (seis) participantes que apreciaram também o livro “O
Pequeno Príncipe”.
Entretanto, o Projeto Releitura, no sistema feminino, foi pausado por quase 1 (um)
ano

ante uma certa falta de compromisso das participantes que, por sua vez, não

devolveram os livros do projeto, somente sendo retomado em julho de 2017 com 12
(doze) participantes que vêm apresentando uma boa participação e compromisso.
Em todos os sistema e regimes o Projeto dá-se uma vez por semana através da
realização de oficinas, nas quais cada professor-tutor faz orientações sobre como
construir resenhas e resumos de acordo com a escolaridade dos participantes, conforme
sugere a Portaria nº 09/2015 que segue anexa. Há, também, orientações a respeito da
leitura, acerca de que tipo de livro é lido e discursões que os levem a observar lições,
sentimentos e valores nas entrelinhas das obras lidas, aprendizados de novas palavras
criando vocabulários novos e, ainda, diálogos que colaboram para o desenvolvimento de
pensamentos críticos a respeito de determinados temas abordados nos livros que
contribuem na desenvoltura das redações para o Exame de Certificação de Competências
de Jovens e Adultos – ENCCEJA bem como para o Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM.
Em geral, nós, professores-tutores do Projeto iniciamos as oficinas com diálogos e
questionamentos sobre o livro que está sendo lido, visando confirmar quem realmente
está lendo a obra e conferir com as resenhas ou resumos escritos por eles. Ao receber os
textos produzidos pelos apenados, iniciamos as correções das resenhas e resumos
observando se os critérios da avaliação foram atendidos, como estética de parágrafos, se
há rasuras, se a letra é legível, se a escrita limita-se à obra sem fugir do tema e
apresentando fidedignidade sem plágio, bem como se houve análise critica da obra
sugerida no projeto. Os aspectos relacionados à ortografia e demais regras da língua
portuguesa são trabalhados no Projeto, porém não têm caráter eliminatório nas
produções, pois o objetivo maior é despertar o hábito da leitura, bem como o
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desenvolvimento crítico e social dos participantes envolvidos. Esses aspectos são
trabalhados durante as oficinas de acordo com a escolaridade de cada participante.
Nesse sentido, o Projeto Releitura tem gerado inúmeros pontos positivos que vão
além da remição da pena das pessoas privadas de liberdade que participam do projeto
que têm mostrado um bom desempenho comportamental, visto que este é um dos
requisitos para a participação no projeto, conforme está descrito no parágrafo único do
Art. 5º da Portaria 09/2015 anexa, senão vejamos:
Art. 5º. (...)
Parágrafo único: São critérios para participar do projeto:
I - estar o apenado no regime fechado ou semiaberto;
II - o apenado manifestar interesse (voluntariedade);
III - Ter o apenado bom comportamento carcerário, atestado pela direção
da unidade prisional;
IV - Inexistência de aplicação de sanção pelo cometimento de falta
disciplinar de natureza grave prevista na Lei de Execução Penal,
reconhecida pelo juiz competente, em audiência de justificação os últimos
12 meses.

Algo que temos observado é que a busca por atividades escolares e o desejo por
parte dos apenados em cursar o nível superior tem crescido, inclusive com o aumento do
desejo dos participantes em obterem a certificação de sua escolaridade. Muitos
apresentaram melhorias nas notas da redação do ENEM e 3 (três) internos foram
aprovados, convocados e matriculados em instituições públicas de nível superior no
município de Mossoró/RN.
No que diz respeito à remição, esta acontece de forma rápida e, em seguida, é
encaminhada uma guia à unidade prisional para ser juntada ao prontuário dos
participantes e outra é juntada ao processo dos apenados, fator que anima a todos,
incentivando aos demais internos a terem o desejo de participarem também do projeto.
Em meio ao quadro lamentável em que o sistema penitenciário brasileiro vem se
apresentando, o Projeto Releitura tem repercutido positivamente entre os apenados bem
como na mídia, tendo concorrido ao prêmio INOVARE 2016 e obtendo várias matérias em
jornas impressos e de TV locais e estaduais bem como em blogs e páginas oficiais da
justiça, inspirando outras unidades penais do Estado do Rio Grande do Norte a aderirem
ao Projeto de incentivo à leitura.
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Em 21 de fevereiro de 2017, a Portaria que fundamenta este trabalho foi
transformada em uma Lei Estadual no Rio Grande do Norte, promulgada como a Lei
Estadual nº 10.182/2017, que torna, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
(SEJUC)

responsável

por

propiciar

espaços

físicos

adequados

às

atividades

educacionais, por integrar as práticas educativas às rotinas dos estabelecimentos penais
e difundir informações incentivando a participação dos presos custodiados alfabetizados
nas ações do Projeto “Remição pela Leitura”, em todos os Estabelecimentos Penais do
Estado do Rio Grande do Norte.
O Projeto Releitura realizou, além do dia do seu lançamento, outro momento cultural
bastante marcante para os apenados do Complexo Penal Agrícola Doutor Mário Negócio,
foi uma roda de conversa com a autora Margarete Solange Moraes, que doou vários
exemplares de seus livros para o projeto, livros estes que foram lidos e muito apreciados
pelos participantes, proporcionando aos internos um momento extremamente rico no
debate sobre os livros escritos por ela em que puderam indagar sobre todas as
curiosidades relativas às obras por eles lidas, fazendo observações sobre as histórias,
abordadas nos romances que são as suas preferidas na totalidade dos livros já lidos.
Importa destacar que as obras de outros autores locais e regionais têm sido trabalhadas
no projeto, valorizando a cultura local e os autores da terra.
Um dos grandes desafios do projeto é encontrar professores que se disponham a
serem voluntários, os tutores que começaram o Projeto e eram oriundos de outros
programas ofertados no complexo precisaram sair, tendo em vista a finalização de suas
atividades de ensino na unidade. Assim, membros do Conselho da Execução Penal da
Comunidade da Comarca de Mossoró continuaram os trabalhos até o momento. Outro
desafio que enfrentamos diz respeito ao quantitativo de livros do mesmo exemplar para
cada leitor, pois o professor precisa ler as obras ofertadas juntamente com os
participantes, dessa forma, temos que ler várias obras literárias durante uma mesma
etapa para conseguirmos acompanhar os leitores e corrigir seus trabalhos.
A ausência da escola na modalidade EJA no espaço prisional para alfabetizar outros
apenados que desejam participar do Projeto é uma de nossas maiores carências, pois
uma escola regular permitiria a inclusão de um maior número de internos, já que a
modalidade do Projeto não permite a participação de internos iletrados. Outra questão
pertinente diz respeito ao nosso tempo com os participantes que é de apenas uma manhã
ou uma tarde com cada turma, durante a semana, sendo imprescindível as nossas
orientações para evitar plagio nas resenhas e resumos e, muitas vezes, face ao reduzido
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número de agentes penitenciários da unidade, não conseguimos reuni-los nas salas de
aula, de modo que as orientações acabam por dar-se no espaço das próprias celas, nos
pavilhões, consubstanciando-se esse momento como educação em “celas de aula”.
Em que pesem tantos desafios, o Projeto Releitura é um projeto desenvolvido com
responsabilidade educacional, social e jurídica de grande importância para a
ressocialização das pessoas privadas de liberdade no município de Mossoró/RN, que
relatam em entrevistas a liberdade que é proporcionada no momento da leitura, servindo
como um momento para aliviar um pouco dos seus pensamentos e sentimentos pesados
que lhes são trazidos pelo cárcere, renovando-lhes a esperança que é alimentada pela
leitura e a busca pelo saber que outrora não foi realizada com sucesso. Nesse sentido, o
projeto oportuniza a aquisição e construção de novos saberes, tanto o escolar/cognitivo,
quanto a ampliação da leitura dos conhecimentos de mundo, resgatando valores que
serão usufruídos na reinserção social dos participantes, bem como nas expressões e
comunicação com as pessoas, na escrita e até na organização dos pensamentos. No
âmbito jurídico de cumprimento da pena, cada apenado participante do projeto tem a
oportunidade de ler até 12 (doze) livros por ano, podendo adquirir até 48 (quarenta e oito)
dias por ano de remição de sua pena.

2. A LEITURA COMO INSTRUMENTO PARA A LIBERDADE

Ao iniciarmos nosso trabalho como tutoras do Projeto Releitura, verificamos que a
nossa missão era maior do que simplesmente entregar livros e acompanhar a leitura,
tratava-se de plantar sonhos e rega-los semanalmente, pois o Projeto surgiu em meio a
inúmeros momentos de fragilidade e rebeliões do sistema prisional norte rio-grandense e,
no micro espaço de nossa sala de aula são reticentes as reflexões sobre estas situações,
além dos relatos de vida sobre o encarceramento e os momentos de pranto por alguma
situação especial lida que faz com que os participantes sintam saudade da vida lá fora da
unidade e de seus entes queridos, especialmente dos filhos.
Nesse sentido, as violações de direitos e o peso das relações sociais desiguais,
captadas nas histórias de vidas de nossos educandos têm nos colocado face a face com
o desafio de sermos semeadoras de sonhos dentro da unidade prisional agrícola onde
estamos inseridas, especialmente quando as aulas funcionam nas celas e outros
apenados têm a oportunidade de ver o funcionamento do projeto e trocar informações
e/ou dar visibilidade às violações ali vividas, mais do que aprender a ler e escrever que é
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um processo cognitivo que necessita de muita resiliência das pessoas envolvidas, é
sempre perceptível que o Projeto desperta nos participantes e em seus pares, ainda que
não participantes, o desejo de driblar a realidade por eles vivida, que, somada ao
contexto, às fragilidades pedagógicas, nutricionais, administrativas e de infraestrutura
existentes, inclusive na longa ausência de oferta de educação formal na unidade, são
obstáculos muito pesados para suportar, sendo o momento do Projeto Releitura uma
janela que os coloca em contato com o mundo exterior e o que ainda há de melhor na
vida.
A Lei Federal nº 7.210, Lei da Execução Penal – LEP, promulgada em 11 de julho
de 1984, prioriza a educação como um dos 6 (seis) eixos assistenciais que o Estado deve
prestar às pessoas privadas de liberdade, sejam condenados ou na condição de
provisórios. E, após trinta e quatro anos de sua promulgação, a LEP já passou por várias
alterações, sendo algumas delas relacionadas à oferta de educação nas unidades
prisionais, como exemplo podemos citar a Lei Federal nº 12.433, de 29 de junho de 2011,
que altera os arts. 126, 127, 128 e 129 da Lei de Execução Penal – LEP, dispondo sobre
a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho.
O debate sobre o direito humano à educação foi colocado na pauta internacional em
1990, com a Declaração Mundial de Educação para Todos, pactuada em Jomtien, na
Tailândia, da qual o Brasil é signatário. Neste documento encontramos a "Educação ao
longo da Vida" como motor para melhoria individual e coletiva da qualidade de vida das
pessoas e, portanto, para o desenvolvimento socioeconômico dos países, demonstrando
a centralidade da participação ativa e crítica dos jovens e adultos em suas comunidades
para alcançarmos a justiça social. No lastro dessa discussão, a Conferência Internacional
sobre a Educação de Adultos – CONFITEA V, ocorrida em Hamburgo3, em 1997,
estabelece uma agenda para o futuro da Educação de jovens e adultos com 60 (sessenta)
itens e no item 47 (quarenta e sete) reconhece aos detentos o direito à aprendizagem.
Apesar de a LEP estabelecer que às pessoas privadas de liberdade, tanto na
situação provisória quanto definitiva ou sentenciada, a educação para as pessoas
encarceradas ainda é vista como um “privilégio” pelo sistema prisional, como algo que lhe
seja estranho, mostrando-se como um ambiente hostil em que, muitas vezes, o estímulo à
educação é tido como “moeda de troca” entre gestores, agentes prisionais e
encarcerados, visando à manutenção da ordem disciplinar em meio aos conflitos
3

Disponível
in:
http://www.paulofreire.org/wpcontent/uploads/2012/Cam_Eja/declaracao_
hamburgo_1997.pdf. Acesso em julho de 2014.
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cotidianos da prisão, marcada pela superlotação, por violações múltiplas e cotidianas de
direitos, bem como pelo superdimensionamento da segurança e das medidas
disciplinares.
Em 2010, foi publicada a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação – CNE
que regulamenta as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos
em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos prisionais estabelecendo, em
seu artigo 2º artigo que:

As ações de educação em contexto de privação de liberdade
devem estar calcadas na legislação educacional vigente no país,
na Lei de Execução Penal, nos tratados internacionais firmados
pelo Brasil no âmbito das políticas de direitos humanos e privação
de liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes
níveis e modalidades de educação e ensino e são extensivas aos
presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional e
àqueles que cumprem medidas de segurança.

Em 24 de novembro de 2011, foi promulgado o Decreto nº 7.626, que instituiu o
Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional. O plano tem por
finalidade ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos prisionais.
Dessa forma, percebemos que a educação ainda é muito incipiente no sistema prisional
brasileiro, ante o sem número de legislações que temos, a exemplo das já citadas, e a
nossa falta de recursos destinados à oferta de educação nas casas penais.
A leitura, concebida como o conhecimento básico, necessário a todos no mundo,
em sentido amplo, é um direito humano fundamental. Em toda sociedade, a alfabetização
é uma habilidade primordial em si mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de
outras habilidades. Infelizmente, ainda existem milhões de pessoas em nossa sociedade
que não têm a oportunidade de aprender a ler, nem mesmo o acesso a esse direito. O
nosso desafio enquanto educadoras é oportunizar aos internos de nossa unidade que
possam alcançar esse direito para a efetiva educação.
Nesse sentido, o Projeto Releitura representa uma grande oportunidade de estímulo
à escolaridade e está em conformidade com o disposto no artigo 126 da Lei nº 7.210, de
1984, alterado pela Lei nº 12.433, de 2011, concomitante com a Súmula 341 do Superior
Tribunal de Justiça; com o art. 3º, III, da Resolução nº 2 do Conselho Nacional de

8

Educação; e ainda, com o art. 3º, inciso IV da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária4, sendo um importante meio de possibilitar acesso à
educação àqueles que constituem uma parcela da população que ainda não foi, de fato,
visibilizada sob os diversos olhares de pesquisadores, educadores e autoridades de
nosso país, possuindo demandas e anseios ainda não observados, especialmente, no
que diz respeito à efetivação de seus direitos humanos e ao sonho de ter uma vida
diferente fora da prisão.
Assim, no trabalho educativo do Projeto Releitura buscamos utilizar livros que
possam gerar reflexões sobre as experiências dos próprios educandos para que a
aprendizagem seja efetivada de modo socialmente significativo. Nesse sentido,
buscamos incentivar os sonhos de trabalho, estudos e de uma nova convivência em
família dos participantes e ligar essas experiências com a importância da leitura e da
grafia com bom desempenho no alfabeto. E já começamos a colher os resultados dos
sonhos que temos plantado, pois 3 (três) de nossos educandos conseguiram ingressar no
Ensino Superior, servindo de exemplo aos demais participantes de que é possível sonhar
com a reinserção social e com uma vida melhor fora da unidade prisional.
Importa observar que muitos dos participantes do Projeto Releitura têm buscado a
certificação de seu nível de escolaridade através do Exame de Certificação de
Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA bem como do Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM. A aprovação nesses exames de certificação também assegura aos
aprovados a remição em tempo de pena, senão vejamos o que dispõe o art. 1º da
Recomendação nº44, de 26 de novembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça –
CNJ, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da
pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura:
Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

I - para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas
e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas
aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais
como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de
saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico

4

Disponível in: http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/9414-projeto-em-mossoro-iraproporcionar-a-apenados-chance-de-diminuir-penas-por-meio-da-leitura. Acesso em 20 de set.
2017.
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(PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por
instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público
para esse fim;

II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e,
assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas
autoridades competentes podem conter, sempre que possível:

a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a
distância);

b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos
educadores

e/ou

tutores,

que

acompanharão

as

atividades

desenvolvidas;

c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;

d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;

f) forma de realização dos processos avaliativos;

III - considerem, para fins de remição pelo estudo, o número de horas
correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades
educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, neste
último aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a
estudar fora do estabelecimento penal (LEP, art. 129, § 1º), ocasião em
que terá de comprovar, mensalmente, por meio de autoridade
educacional competente, tanto a frequência, como o aproveitamento
escolar.

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado
a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e
realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento
pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais
que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio
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Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena
aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84),
considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas,
visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da
carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental
ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução
n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos
finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino
médio ou educação profissional técnica de nível médio;

V - estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e federais,
como forma de atividade complementar, a remição pela leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os
direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional, nos termos da
Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII),
observando-se os seguintes aspectos:

a) necessidade de constituição, por parte da autoridade penitenciária
estadual ou federal, de projeto específico visando à remição pela leitura,
atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem
subjetiva;

b) assegurar que a participação do preso se dê de forma voluntária,
disponibilizando-se ao participante 1 (um) exemplar de obra literária,
clássica, científica ou filosófica, dentre outras, de acordo com o acervo
disponível na unidade, adquiridas pelo Poder Judiciário, pelo DEPEN,
Secretarias Estaduais/Superintendências de Administração Penitenciária
dos Estados ou outros órgãos de execução penal e doadas aos
respectivos estabelecimentos prisionais;

c) assegurar, o quanto possível, a participação no projeto de presos
nacionais e estrangeiros submetidos à prisão cautelar;

d) para que haja a efetivação dos projetos, garantir que nos acervos das
bibliotecas existam, no mínimo, 20 (vinte) exemplares de cada obra a ser
trabalhada no desenvolvimento de atividades;
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e) procurar estabelecer, como critério objetivo, que o preso terá o prazo
de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra, apresentando
ao final do período resenha a respeito do assunto, possibilitando,
segundo critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua
pena e ao final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a
possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze)
meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade prisional;

f) assegurar que a comissão organizadora do projeto analise, em prazo
razoável, os trabalhos produzidos, observando aspectos relacionados à
compreensão e compatibilidade do texto com o livro trabalhado. O
resultado da avaliação deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz de
Execução Penal competente, a fim de que este decida sobre o
aproveitamento da leitura realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias de
remição de pena para os que alcançarem os objetivos propostos;

g) cientificar, sempre que necessário, os integrantes da comissão referida
na alínea anterior, nos termos do art. 130 da Lei n. 7.210/84, acerca da
possibilidade de constituir crime a conduta de atestar falsamente pedido
de remição de pena;

h) a remição deverá ser aferida e declarada pelo juízo da execução penal
competente, ouvidos o Ministério Público e a defesa;

i) fazer com que o diretor do estabelecimento penal, estadual ou federal,
encaminhe mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos
os presos participantes do projeto, com informações sobre o item de
leitura de cada um deles, conforme indicado acima;

j) fornecer ao apenado a relação dos dias remidos por meio da leitura.

Assim, mesmo os apenados sem nenhum vínculo com instituições de ensino dentro
de unidades prisionais podem ter remição da pena ao passarem no Exame de
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA bem como no Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM, segundo a recomendação aprovada pelo Conselho
Nacional de Justiça. E, como a legislação tira um dia do cumprimento de pena a cada 12
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horas de frequência escolar, conclui-se pela aplicação da mesma regra para quem
estudar por conta própria e for bem nos exames.
Nesse sentido, o reeducando faz jus à remição da pena pela aprovação nos
Exames de certificação do Ensino, mesmo cumprindo pena de reclusão pelo cometimento
de crime em regime fechado, uma vez que o benefício disposto no art. 1º, IV, da
Recomendação nº 44 do CNJ visa estimular a ressocialização de condenados que
busquem a elevação de sua escolaridade; por isso, a homologação do benefício deve
ocorrer quando a certificação educacional possibilitar ao sentenciado a aquisição de
conhecimento que não possuía, quando ingressou no sistema carcerário. O intuito dessa
norma é de que o condenado adquira qualificação que lhe possibilite melhor condição no
mercado de trabalho, ao retornar ao convívio social.
Nesse passo, o preso que se encaixar nesse perfil terá ainda direito ao bônus, já
existente na lei, de mais um terço de remição da pena pela certificação de conclusão
tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. Logo, quem passa no ENCCEJA
ou no ENEM antecipa a sua liberdade e reduz o tempo de cumprimento da pena, sendo o
Projeto Releitura um verdadeiro incentivo à aprovação dos participantes nesses exames,
posto que estimula a leitura e a aquisição de conhecimentos pelos mesmos, traduzindo-se
em um meio de alcançar mais rapidamente a liberdade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo de reflexões sobre o princípio da dignidade da pessoa humana,
proveniente do Direito Constitucional Brasileiro, e tomando-o como um paradigma que
tem um substrato axiológico, podemos colocar o Projeto Releitura como um
desdobramento das leis e normas brasileiras que amparam a educação como direito
fundamental nos espaços de privação de liberdade, juntamente com as disposições dos
Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil, no sentido de que, ao inventariarmos as
garantias e direitos advindos à vida dos participantes do projeto através do estímulo à
leitura, podemos observar que o incentivo à escolaridade representa um mecanismo hábil
para reinserção social das pessoas privadas de liberdade.
Para Foucault, a noção de população significa uma multiplicidade de indivíduos que
são e existem profundamente, essencialmente e biologicamente ligados à materialidade
no interior da realidade na qual existem. A interseção entre uma multiplicidade de
indivíduos vivendo, trabalhando e coexistindo uns com os outros em um conjunto de
elementos materiais que agem sobre eles e sobre os quais eles reagem enseja o grande
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problema da naturalidade da espécie no interior da artificialidade política de uma relação
de poder que leva à questão fundamental que o referido teórico convencionou chamar de
biopoder5.
Nesse sentido, biopoder é aquele exercido sobre a vida biopolítica do ser humano
que adquire existência política, convertendo-se sua vida biologicamente em objeto de
governo. Assim, para Foucault, as sociedades modernas não são apenas sociedades de
disciplinarização, mas de normalização do indivíduo e das populações. Trata-se da ideia
de meio artificial e natural, onde o artifício entra em jogo como uma natureza com relação
a uma população, que sendo atravessada pela trama de relações sociais e políticas,
funciona também como uma espécie de referência para o nascimento do biopoder. Tratase de disciplinar os sujeitos e fazê-los produzir riqueza, ou, por outro lado, “constituir para
uma população algo que seja como meio de vida, de existência, de trabalho”. 6
A violência e a discriminação fazem parte das técnicas do biopoder e podem ser
caracterizada como qualquer conduta – ação ou omissão – de agressão ou coerção,
ocasionada pelo simples fato de a vítima ser vulnerável socialmente, causando dano,
morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social,
político, econômico ou perda patrimonial.
Assim, a violência e a discriminação são produtos de um sistema social e de
dominação que subordina os mais vulneráveis socialmente dentre os quais o sexo
feminino, os negros, gays e lésbicas, moradores de regiões periféricas e fundamenta-se
em relações interpessoais de desigualdade e de poder entre as pessoas. A violência não
é um problema dos nossos dias, assim como não é um problema exclusivo de nosso país.
A sua prática atravessa os tempos e toda a coletividade humana, é um fenômeno que tem
características muito semelhantes em países cultural e geograficamente distintos, mais e
menos desenvolvidos.
A questão da violência é inerente ao padrão das organizações sociais desiguais
que, por sua vez, são tão estruturais quanto à divisão da sociedade em classes sociais.
As pessoas são diferentes, constituindo-se, a princípio, em uma afirmação irrefutável,
tanto do ponto de vista biológico quanto sexual, colocando a relação entre natureza e
cultura sob a hipótese do determinismo biológico, para explicar as desigualdades sociais
e políticas existentes dentre a humanidade. Contudo, a variação dos comportamentos
5

FOUCAULT, Michel. Segurança, penalidade e prisão. Organização, seleção de textos e revisão
técnica de, Manoel Barros da MOTTA. Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2012. Ditos & escritos. Vol. VIII. pp. 22-23.
6
FOUCAULT, Michel. Ob. cit. 2012. p.32.
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sociais ultrapassa as diferenças biológicas, já que a satisfação das necessidades mais
elementares de sobrevivência do ser humano, como alimentação e moradia, são
determinadas por construções socioculturais, sendo, portanto, mutáveis.
Relacionada, a princípio, às distinções biológicas, a diferença entre os seres
humanos tem servido para explicar e justificar as desigualdades socialmente construídas.
Diversas teorias, ao longo da História, foram construídas e utilizadas para argumentar as
distinções físicas, psíquicas, comportamentais, bem como para justificar os “lugares
sociais”, as possibilidades e os destinos próprios de cada pessoa dentro do gênero
humano.
Vale ressaltar que o centro de todas estas discussões são as relações de poder que
se constroem e se fixam a partir das desigualdades socialmente construídas. Nesse
sentido, cumpre esclarecer que não se trata, aqui, de negar a existência de diferenças
entre os seres humanos, ou entre homens e mulheres, tentando combatê-las ou anulálas, pois tal pretensão seria absurda e irrealizável. Trata-se, sim, de lutar para que tais
diferenças não sejam recortadas tão somente no aspecto das relações contraditórias
desiguais, posto que as diferenças, transformadas em desigualdades, constituem a causa
das várias expressões do poder dentro da coletividade humana, sendo a violência e a
discriminação contra certos tipos de pessoas, a expressão mais cruel deste poder.
As regras institucionais ou socialmente estabelecidas proporcionam acessos
desiguais ao poder e, consequentemente, reforçam os aspectos de dominação e
exploração de homens por outros homens ou sobre as mulheres. Podemos afirmar, no
caso do presente estudo, que a raiz da violência que impera contra as pessoas dentro do
espaço do cárcere está no sistema patriarcal e capitalista, interligada às dimensões de
classes e raça/etnia, que impõem uma necessidade de controle, apropriação e exploração
do corpo, vida e sexualidade das pessoas. Como parte desse sistema, a violência e a
discriminação são a punição para aquelas que não se enquadram nos papeis e
estereótipos que buscam conduzir a cada ser humano ao papel correto que deve ocupar
na sociedade.
Nesse sentido, a pessoa criminosa é transgressora da ordem e da família e merece
uma vigilância rígida para protegê-la dela mesma, assim, tida como influência perniciosa,
deve ser transformada em um ser dócil, caridoso e beato, com a vida reeducada.
Partimos, aqui, do pressuposto de que essas noções são oriundas do patriarcado e estão
interligadas às dimensões de classes e raça/etnia, formando um todo imbricado em
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relações de consubstancialidade7 presentes não somente na hierarquização entre os
sexos, mas na contradição dos interesses humanos de um modo geral. Em outras
palavras, a influência das forças patriarcais em nossa sociedade busca preservar o status
quo, garantindo a supremacia masculina e, dentro desta, a supremacia daqueles que se
configuram como mais fortes e influentes econômica, política e socialmente.
Segundo Bourdieu8, a divisão da população em classes sociais, marcadamente
desiguais quanto às oportunidades de ascender socialmente, representa outra fonte de
dominação. O autor ressalta que esta dominação não é biológica, mas uma construção
arbitrária do biológico que fundamenta as divisões sexuais aparentemente espontâneas e
recorre à história das mulheres para mostrar que há mecanismos que podem contribuir
para a exclusão feminina, provando que a Família, a Escola, a Igreja e o Estado ratificam
a ordem social preponderante.
No tocante à forma como a dominação é exercida, Bourdieu ressalta que vê na
dominação masculina, no modo como é imposta e vivenciada, o exemplo por excelência
desta submissão paradoxal, resultante daquilo que o autor convencionou chamar de
“violência simbólica”, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vitimas, que se
exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do
conhecimento9.
Nesse sentido, não se pode compreender a violência e a discriminação contra
determinados tipos humanos isolando-a de um contexto fortemente marcado pelas
nuances da dominação, pela aceitação do jugo, bem como pela naturalização das
desigualdades dentro da sociedade humana, posto que tais fenômenos não se exaurem
nos problemas já elencados.
Especificamente no que tange à violência e discriminação que imperam em nosso
país contra a pessoa que está no cárcere, tema central deste trabalho, há uma explicação
suplementar para sua grande ocorrência no Brasil. Esta não está ligada apenas à lógica
da pobreza, desigualdade social e cultural, é um fenômeno marcado profundamente pelo
preconceito, discriminação e abuso de poder em face da pessoa que está em situação de
vulnerabilidade social dentre a população que compõe a nossa sociedade.
7

Categoria cunhada por Daniele Kergoat (2008) que significa o entrecruzamento dinâmico e
complexo do conjunto de relações sociais de sexo, “raça” e classe, cada uma imprimindo sua
marca nas outras, ajustando-se às outras e construindo-se de maneira recíproca. Essas relações
interagem e estruturam a totalidade do campo social e podem, inclusive, entrar em contradição
entre si.
8
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kuhner. 2. ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
9
BOURDIEU, Pierre. Ob. cit. 2002. Trecho do Preâmbulo.
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Goffman10 fornece uma perspectiva crítica ao Direito Penal e à criminologia
atualmente vigentes no Brasil. Ele utiliza métodos qualitativos de observação e expõe a
delinquência como resultado de um processo causal desencadeado pela estigmatização,
que transforma pessoas comuns em criminosos. Seu enfoque é a interação social e as
instâncias de controle que primam pelo status, construindo o estigma, através da
manipulação da identidade social que é deteriorada a partir do alinhamento grupal do
indivíduo consigo mesmo e com o outro, do controle da informação e dos desvios
comportamentais, abordando a "comunidade dos estigmatizados", constituída por aqueles
considerados como "engajados numa espécie de negação coletiva da ordem social" –
dentre os quais estão deficientes, boêmios, delinquentes, prostitutas, ciganos, malandros,
mendigos, gays etc.
Para compreendermos o significado da palavra “estigma” é necessário entendermos
o conceito de identidade social virtual e identidade social real dos indivíduos. O primeiro
corresponde às expectativas normativas criadas em torno de cada indivíduo através de
uma série de suposições elaboradas a partir do foco de um determinado ambiente social.
Já o segundo conceito corresponde às verdadeiras características encontradas em cada
indivíduo. Segundo Goffman,
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de
cada uma dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem as
categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles
encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos
nos permitem um relacionamento com "outras pessoas" previstas sem
atenção ou reflexão particular. Então, quando um estranho nos é
apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria
e os seus atributos, a sua "identidade social" – para usar um termo
melhor do que "status social", já que nele se incluem atributos como
"honestidade", da mesma forma que atributos estruturais, como
"ocupação".
Baseando-nos nessas pré-concepções, nós as transformamos em
expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso.
Assim, quando existem discrepâncias entre a identidade virtual e a
11
identidade real, de modo negativo, surge o “estigma”.

Assim, quando a diferença entre expectativa e realidade se mostra de modo a
beneficiar o indivíduo que é sujeito passivo da avaliação manifesta-se uma espécie de
10

GOFFMAN, Erving. Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução:
Mathias Lambert. Data da Digitalização: 2004. Data Publicação Original: 1963. Disponível in:
<http://pt.slideshare.net/guimaraespamela/livro-completo-estigma-erving-goffman>
11
GOFFMAN, Erving. Ob. cit. 1963. p.5.
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“símbolo de status” ou “símbolo de prestígio”. Já o estigma surge quando há uma
discrepância específica entre a identidade social virtual e a identidade social real, ou seja,
o indivíduo que é sujeito passivo da avaliação mostra-se incongruente com o estereótipo
que para ele é criado, sendo essa incongruência um defeito, uma fraqueza ou
desvantagem, que torna esse indivíduo “estigmatizado” na sociedade.
O termo estigma é utilizado por Goffman em referência a um atributo profundamente
depreciativo que faz parte de uma linguagem de relações e está presente na realidade
social. Assim, um atributo que estigmatiza um indivíduo pode confirmar a normalidade de
outro. Nesse sentido, “um estigma, é então, um tipo especial de relação entre atributo e
estereótipo”12. Para Goffman, há três tipos de estigma: abominações do corpo ou
deformidades físicas; culpas de caráter individual; e os estigmas tribais de raça, nação e
religião. Esses três tipos de estigma conferem de modo semelhante a depreciação dos
estigmatizados, que por carregarem tais características deixam de ser considerados
criaturas comuns e são reduzidos à categoria de pessoa estragada e diminuída, de modo
que tais sujeitos passam a ser tratados com uma espécie à parte, “menos desejável”
dentro da espécie humana e são classificados como piores que os “normais”, definidos
pelo autor como “os que não se afastam negativamente das expectativas particulares em
questão”13.
Em todos os exemplos de estigma mencionados por Goffman encontram-se as
mesmas características sociológicas, senão vejamos:
um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social
quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção e afastar
aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para
14
outros atributos seus .

Para Goffman, o desempenho dos papeis sociais tem a ver com o modo como cada
indivíduo concebe a sua imagem e pretende mantê-la. Desse modo, se o estigma é
evidente e a sociedade toma conhecimento deste no momento da interação social ou até
mesmo antes, o sociólogo nomeia esse indivíduo como “desacreditado”. Por outro lado,
se o estigma é passível de ser escondido, ou seja, se a sua existência for imperceptível
em um primeiro momento, o sociólogo classifica esse indivíduo na condição de
“desacreditável”. Assim, o indivíduo desacreditado passa por uma situação social
12

GOFFMAN, Erving. Ob. cit. 1963. p.7.
GOFFMAN, Erving. Ob. cit. 1963. p.8.
14
GOFFMAN, Erving. Ob. cit. 1963. p.7.
13
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desconfortante, permeada pelo sentimento de vergonha e pela sensação de inferioridade,
por ser visto como diferente dos “normais”. Já o acobertamento ou encobrimento é uma
artimanha comum do indivíduo desacreditável, que desenvolve mecanismos para
controlar a seletividade das informações acerca de si, para não publicizar o seu estigma.
Deste modo, um indivíduo desacreditável só tem seu estigma revelado por quem conhece
a sua biografia, onde o estigma está presente.
Quando Goffman se refere à biografia, ele a trata como um conjunto de aspectos
sociais que um sujeito vive, desse modo, cada pessoa que tenha uma relação social com
outra irá conhecer uma biografia, um papel desempenhado por um indivíduo na
sociedade, desse modo, são possíveis inúmeras biografias de um sujeito que somadas
formam a história da pessoa. Nesse diapasão, podemos utilizar o conceito de estigma que
Goffman desenvolve para abordar de maneira profunda e complexa o âmago da questão
do indivíduo estigmatizado por estar atrás das grades, na prisão.
Em geral, quando é oportunizado o exercício de trabalho às pessoas privadas de
liberdade, no presídio ou fora dele, estas continuam a manter um papel de subalternidade,
pois, em geral, assumem o papel de manutenção da casa prisional, tendo sua força de
trabalho subutilizada na prestação de serviços de limpeza ou de cozinha, papel de
trabalhador das posições subalternas que também voltarão a exercer na sociedade, caso
consigam superar seus estigmas ao sair da casa prisional, vindo a reinserir-se no
mercado de trabalho.
Apaziguada em seus anseios de ascensão social, mas não apaziguada em seus
anseios de consumo, a pessoa egressa do cárcere é uma potencial reincidente na
conduta delitiva para aquisição de bens que o trabalho subalterno não pode lhes
proporcionar. Deste modo, identificamos uma espécie de sobrecarga que amplia as
necessidades do indivíduo e sua repressão dentro do sistema capitalista que o incentiva a
ter roupas e sapatos, essenciais ao rótulo social daquele que pretende ser vista como
“gente”, entretanto, não lhes propicia os meios de alcançar tais anseios.
A nossa sociedade ainda está alienada diante das verdadeiras causas que
conduzem os indivíduos a cometerem delitos. No caso das pessoas com quem
convivemos no cárcere mossoroensse, todas elas, antes de cometerem seus delitos,
estavam em situação de vulnerabilidade, sob risco social e desassistidas no que diz
respeito aos direitos fundamentais, tais como educação, assistência médica e segurança,
permitindo-nos afirmar que está ocorrendo um encarceramento em massa de pessoas
negras, pobres e com baixa escolaridade.
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Assim, podemos observar que há uma relação entre a criminalidade e o grau de
exclusão das pessoas em nossa sociedade, sendo a discriminação no cárcere um reflexo
da discriminação que o indivíduo padece fora dele. Nesse diapasão, torna-se urgente
avaliarmos as políticas criminais e penitenciárias de nosso país, posto que não
consideram este incremento e as particularidades em razão da condição peculiar da
pessoa presa, bem como as mudanças conjunturais necessárias para que se possa
respeitar seus direitos humanos fundamentais, especialmente o direito à educação.
Nesse sentido, quando buscamos relacionar o tema dos direitos humanos com o
universo disciplinar do cárcere, percebemos que os objetivos almejados com o Projeto
Releitura, visando assegurar melhores condições de ressocialização a essa parcela da
população, sobretudo, oprimida, especialmente, pelo fato de ser vulnerável socialmente,
entendemos que a educação enquanto fenômeno histórico e social e não natural, pode
ser transformadora, inclusive através da luta pela elaboração e implementação de
políticas públicas com enfoque no sistema penitenciário.
Nesse sentido, a redoma que envolve o cárcere, este campo tão específico do
saber, tem servido tanto para justificar decisões políticas diretivas da formação social que
é prestada nos presídios quanto para formalizar regras e normas prescricionais de
conduta, que são cada vez mais impermeáveis no que diz respeito à construção de
soluções para o “problema da ressocialização” ou da “reinserção social dos apenados”,
como se estes problemas pudessem se resolver por si só.
A partir da observação dessas graves limitações e dificuldades estruturais que
perpassam o cárcere, o Projeto Releitura insere-se conscientemente neste cenário
contraditório e dialético, e aponta para a necessidade de compreendermos o fenômeno do
cárcere sob uma nova perspectiva que possibilite a gênese da transformação do espaço
carcerário de nossa sociedade, nos norteando a tracejar os impactos da cultura da
exclusão que enseja a vulnerabilidade social e carcerária das pessoas, conduzindo-nos à
necessidade de entendermos as engrenagens do poder dentro do sistema prisional para
que possamos desmontá-la e refazê-la dentro de uma ordem biopolítica e social mais
justa e igualitária, através do estímulo à leitura e à escolarização que, conforme
demonstrado, podem ser, literalmente, libertadores e transformadores de realidades,
permitindo àqueles que sequer ousavam sonhar ganhar novas perspectivas de vida.
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LEI Nº 10.182, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.
Institui o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito dos Estabelecimentos Penais do Estado
do Rio Grande do Norte.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 49,
§ 7º, da Constituição do Estado, combinado com o artigo 71, II, do Regimento Interno
(Resolução nº 46, de 14 de dezembro de 1990).
FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO aprovou e EU promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Projeto “Remição pela Leitura” O Projeto consiste em possibilitar ao
apenado em regime fechado e semiaberto, a remição da pena pela leitura, em consonância com
o disposto no artigo 126 da Lei n° 7.210/1984, alterado pela Lei n° 12.433/2011,
concomitantemente com a Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, com o artigo 3º, III da
Resolução nº 02 do Conselho Nacional de Educação e com o artigo 3º, IV da Resolução n° 03
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual, associa a proposta da
educação às ações complementares de fomento a leitura, atendendo, deste modo, pressupostos
de ordem objetiva e subjetiva.
Art. 2º. A participação do reeducando dar-se-á de forma voluntária, sendo disponibilizado ao
participante 01 (um) exemplar de obra literária, clássica, religiosa, entre outras, de acordo com
as obras ofertadas.
Parágrafo único. O Projeto “Remição pela Leitura” deverá ser integrado a outros projetos de
natureza semelhante que venham a ser executados nos Estabelecimentos Penais do Rio Grande
do Norte.
Art. 3º. Todos os presos custodiados alfabetizados do Sistema Penal do Estado do Rio Grande
do Norte, inclusive nas hipóteses de prisão cautelar, poderão participar das ações do Projeto
“Remição pela Leitura”, preferencialmente aqueles que ainda não têm acesso ou não estão
matriculados em Programas de Escolarização.
Art. 4º. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC), serão responsáveis pela
coordenação das ações do Projeto “Remição pela Leitura”.
Art. 5º. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) será responsável por propiciar
espaços físicos adequados às atividades educacionais, por integrar as práticas educativas às
rotinas dos Estabelecimentos Penais e por difundir informações incentivando a participação dos
presos custodiados alfabetizados nas ações do Projeto “Remição pela Leitura”, em todos os
Estabelecimentos Penais do Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 6º. A remição pela leitura será assegurada de forma paritária com a remição concedida ao
trabalho, e cumulativa quando envolver a realização paralela das duas atividades, se
compatíveis.
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Art. 7º. Pelo critério objetivo, o custodiado terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a
leitura de uma obra literária, apresentando no final deste período uma resenha ou resumo a
respeito do assunto, possibilitando, segundo o critério legal de avaliação, a remição de 04
(quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade
de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses.
Art. 8º. O preso custodiado alfabetizado integrante das ações do Projeto “Remição pela
Leitura” realizará a leitura de uma obra literária e elaborará um relatório de leitura ou uma
resenha, o que permitirá remir quatro dias da sua pena.
Art. 9º. O relatório de leitura ou a resenha deverá ser elaborado individualmente, de forma
presencial, em local adequado, providenciado pela Direção do Estabelecimento Penal, e perante
professor de língua portuguesa disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação e da
Cultura (SEEC)
I – O reeducando que participar do programa receberá todas as orientações necessárias,
preferencialmente, por meio de oficinas de leitura, sendo cientificado da necessidade de
alcançar os objetivos propostos para que haja a concessão da remição da pena, a saber:
a) ESTÉTICA: Respeitar parágrafo, evitar rasuras excessivas, respeitar margem, letra legível;
b) LIMITAÇÃO AO TEMA: Limitar-se a desenvolver o texto somente sobre o conteúdo do
livro, isto é, não citar assuntos alheios ao objetivo proposto;
c) FIDEDIGNIDADE: proibição de resenhas e resumos que sejam considerados como plágio.
Parágrafo único. A resenha - resumo e apreciação crítica - será elaborada pelos presos
custodiados alfabetizados de Ensino Médio, Pós Médio, Superior e Pós Superior.
Art. 10. Será utilizada a nota 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo considerado aprovado o relatório de
leitura ou a resenha que atingir a nota igual ou superior a 6,0 (seis), conforme Sistema de
Avaliação adotado pela Secretaria de Estado de Educação e da Cultura (SEEC).
Art. 11. Um cronograma mensal será elaborado em cada Estabelecimento Penal definindo as
datas das atividades relacionadas à leitura e à elaboração de relatórios de leitura e resenhas.
Art. 12. A Comissão de Remição pela Leitura será constituída por profissionais da educação
nos Estabelecimentos Penais, composta por:
I – Um docente de cada Estabelecimento Penal, professor de língua portuguesa, o qual deverá
estar disponibilizado ao Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos, instituição
responsável pela educação em Estabelecimento Penal;
II – Um pedagogo de cada Estabelecimento Penal, o qual será responsável pelo
acompanhamento do Programa Remição pela Leitura no Estabelecimento Penal ou o pedagogo
do Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos responsável pela educação em
Estabelecimento Penal.
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Parágrafo único. A Comissão de Remição pela Leitura será presidida pela Coordenação de
Educação da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, com a atribuição de instituir e
orientar os trabalhos dos membros da Comissão.
Art. 13. Toda equipe de operadores da execução penal será responsável por zelar pela execução
e bom andamento das ações do Projeto “Remição pela Leitura”, nos respectivos
Estabelecimentos Penais.
Art. 14. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte poderá firmar convênios, termos de
cooperação, ajustes ou instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta para a execução das ações do Projeto “Remição pela Leitura”, nos
Estabelecimentos Penais do Rio Grande do Norte.
Art. 15. Os relatórios de leitura e resenhas permanecerão arquivados pela coordenação de
educação penal no Estabelecimento Penal no qual desenvolve as ações de Remição da Pena por
Estudo através da Leitura até o arquivamento dos autos dos presos custodiados inscritos.
Art. 16. A remição da pena pela leitura será declarada pelo juiz competente para a execução da
pena, ouvido o Ministério Público e a defesa.
Art. 17. A relação dos dias remidos será disponibilizada ao condenado mensalmente.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Palácio
“JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 21 de fevereiro de 2017.
Deputado GUSTAVO CARVALHO
Presidente em exercício
BLE Nº. 34 ANO II
Data: 22.02.2017
Pág. 30 e 31
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RESUMO
A educação de jovens, adultos e idosos se apresenta de maneira bastante especifica,
no entanto em se tratando da EJA nas prisões, essa especificidade se mostra de
forma mais latente, dado ao contexto no qual se realiza a prática pedagógica, bem
como o público atingido por essa prática. Por isso mesmo queremos chamar atenção
para a formação docente dos profissionais envolvidos com a prática pedagógica da
escola no cárcere. Temos ciência que não existe uma formação inicial que dê conta de
uma ação educativa nos “entre morros” da prisão e por isso sabemos da importância
de uma formação continuada que garanta aos docentes da EJA do sistema prisional,
o desenvolvimento de habilidades para que possam ir além do processo de
ressocialização. Devemos considerar a história e a realidade das pessoas privadas de
liberdade; a prática docente e o projeto politico pedagógico da escola precisam levar
em conta a necessidade de despertar a empatia no estudante como peça fundamental
para sua permanência na instituição. A escola do cárcere é uma agência legítima é o
espaço institucionalizado responsável pela garantia do aprendizado pelas pessoas
privadas de liberdade por uma educação que “liberte-o” de fato. Uma formação
docente adequada ao ambiente prisional dará à escola a possibilidade de realização
de sua função social de forma exitosa.
Palavras chaves: educação, formação ressocialização.
Brixton, Bronx ou Baixada.
O Rappa
O que as paredes pichadas têm pra me dizer?
O que os muros sociais têm pra me contar?
Porque aprendemos tão cedo a rezar?
Porque tantas seitas têm, aqui seu lugar?
É só regar os lírios do gueto
Que o Beethoven negro vêm prá se mostrar
Mas o leite suado é tão ingrato
Que as gangues vão ganhando cada dia mais espaço
Tudo, tudo, tudo, tudo igual
Brixton ou Bronx ou Baixada
A poesia não se perde ela apenas se converte
pelas mãos do tambor
Que desabafam histórias ritmadas como único
Socorro promissor
Cada qual com seu James Brown
Salve o samba, hip-hop, reggae ou carnaval
Cada qual com seu Jorge Ben
Salve o jazz, baião e os toques da macumba também
Da macumba também

Tudo, tudo, tudo, tudo igual
Brixton ou Bronx ou Baixada

Os profissionais da educação contemporânea e sobretudo o professor têm
visto o mundo que lhes rodeia cada vez mais veloz e sabem que é preciso
acompanhar as transformações que estão acontecendo; o ato de ensinar tem se
tornado, e assumido, uma enorme complexidade do contexto social, econômico e
politico. Tudo isso tem sido puxado pelo desenvolvimento tecnológico.
Na atualidade, o “boom” do desenvolvimento nos obriga estarmos alinhado às
novas linguagens ou corremos o risco de ficarmos para trás, então o professor não
pode deixar de além de se formar, informar-se, pois a partir de sua formação teremos
como resultados sua prática docente. Por esses fatores temos que cobrar que todos
os professores possam ter a oportunidade a uma boa formação que garanta seu
desenvolvimento como pessoa e profissional, responsável pela mediação entre a
aprendizagem de seus estudantes em qualquer modalidade de ensino.
No início da década de 2010, iniciou-se uma grande mobilização por parte de
órgãos ligados ao Governo Federal, principalmente a parceria entre o Ministério da
Justiça representado pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN e o
Ministério da Educação representado pela Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI foram elaboradas as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Prisões. No entanto o sucesso das atividades
realizadas nas unidades prisionais está diretamente ligado às condições de trabalho e
organização dessas unidades, de pessoal e de espaços adequados.
Para Santos (2005), o ciclo dos problemas que desfavorece e inviabiliza o
sucesso no processo de ressocialização no sistema penitenciário brasileiro é formado
por más condições das instalações físicas, superlotação das unidades prisionais, falta
de formação dos agentes responsáveis pela reeducação das pessoas privadas de
liberdade e pela não consideração das condições sociais destes reeducandos1, dentre
as quais destacamos as condições etnicorraciais.
Na mesma direção, Alvim (2006) argumenta que hoje no Brasil as
penitenciárias são conhecidas mais como “escolas dos crimes” do que como
instituições capazes de promover a ressocialização dos sujeitos.
Na perspectiva de inverter essa situação, emergiu a possibilidade de se adotar
em 2010 a Remição da pena por hora de estudo e complemento dos ciclos,
equivalente ao que já existe para o trabalho. Essa experiência já existia no Rio Grande

do Sul, Pernambuco, São Paulo e mais alguns estados e contou com o apoio de
educadores(as), advogados(as), magistrados(as) e militantes dos direitos humanos.
A Remição pelo estudo torna-se uma oportunidade para os que antes tinham
sido incluídos perversamente no sistema de ensino e se apresenta como uma medida
de ação afirmativa para a escolarização dos homens e mulheres presentes no sistema
penitenciário.
Mais ainda, pode vir a ser uma forma contundente de tematizar o viés estrutural
que provoca as inúmeras defasagens que comprometem e mutilam as vidas de
crianças e jovens, em nosso país, expostas a uma vulnerabilidade crônica, cujas
raízes históricas impedem a construção de um legado que produza experiências
concretas possibilitando esse contingente resistirem e, aos poucos, desconstruírem as
desvantagens sociais, políticas e culturais enraizadas em nossas instituições
educacionais. Nesse sentido Leite 2001 nos coloca que:
Os discursos de deslegitimação da escola se orientar
por um modelo cultural único, transmitido numa
intencionalidade assimilacionista e homogeneizadora,
têm vindo a fazer a apologia de uma selecção de
conteúdos que contemple a diversidade sociocultural
das populações escolares. Critica-se a escola por
continuar a privilegiar os herdeiros de uma determinada
cultura e a excluir todas as outras, tal como afirmavam,
na década de 60 Bordieu & Passeron em Les Héritiers.
E estes sociólogos sustentam que estes fenómenos de
marginalização ou de desvalorização ocorrem
sobretudo no campo cultural, já que o que se reproduz
são formas de relação com a cultura dominante.
Analisando a organização do sistema educativo e a
cultura escolar, consideram que "toda a acção
pedagógica é objectivamente uma violência simbólica
enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um
arbítrio cultural" (Forquin 1989, p. 24).

Não existem diagnósticos precisos que possibilitem visualizar o panorama
exato da educação nas prisões no mundo. Dados aproximados nos indicam que
menos de um terço da população encarcerada no mundo tem acesso a algum tipo de
ação educativa na prisão. Se é verdade que grande parte dos países possui uma
legislação que fomenta o direito à educação para pessoas em situação de privação de
liberdade, seguindo o acesso à educação como direito inalienável da pessoa humana,
também é verdadeiro que existe um enorme número de países que simplesmente
ignoram esses preceitos.
Mesmo nos países europeus, existe uma grande diversidade com relação à
garantia do direito à educação nas prisões, aspecto comum à realidade latinoamericana (RANGEL, 2007). Para Scarfó (2008), a fragilidade no oferecimento da

educação nas prisões é proveniente, dentre outros elementos, da superpopulação, por
sua vez oriunda da forma como o Estado materializa o ato infracional, além da lentidão
nos

processos

e

a

falta

de

infraestrutura

decorrentes

da

indefinição

de

responsabilidade institucional pelo atendimento educacional.
Com base nessa situação, o Conselho Econômico e Social da ONU aprovou,
ainda na década de 1950, um documento contendo regras mínimas para o tratamento
de pessoas encarceradas, prevendo o acesso à educação. Segundo o documento, a
educação de analfabetos e jovens privados de liberdade deve fazer parte do sistema
prisional para que, ao cumprir sua pena, as pessoas privadas de liberdade possam
continuar seus estudos.
Para Graciano (2005), contudo, esse documento apresenta três grandes
entraves ao reconhecimento do acesso à educação como direito humano de pessoas
privadas de liberdade. O primeiro deles diz respeito à confusão entre educação formal,
ensino religioso e educação não formal. O segundo restringe a obrigatoriedade do
Estado em oferecer educação apenas em relação à alfabetização. O terceiro torna
facultativa a integração da educação penitenciária ao sistema regular de ensino.
Apesar desses limites, é importante observar que o documento prevê a possibilidade
do atendimento de creche dentro da unidade prisional e a oferta de educação física.
De todo modo, foi a partir desse documento que a Resolução nº 14 de 11 de
novembro de 1994, do Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária
(CNPCP), estabeleceu a adaptação e a aplicação no Brasil das Regras Mínimas para
o Tratamento da pessoa em situação de encarceramento, o que também foi ratificado
pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, nº 9.394/96.
Do ponto de vista legal, existe todo um aparato para dar suporte à educação
nas unidades prisionais: a Lei de Execução Penal, lei nº 7.210 de 11 julho de 1984; a
Constituição Federal de 1988, a qual no artigo 208 reza como dever do Estado
proporcionar educação para todos, inclusive para os que não tiveram acesso na idade
própria; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, a
qual no artigo 1º incentiva a criação de proposta de educação para promover
igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno no processo
educativo, com destaque para o artigo 37 que expressa que a educação de jovens e
adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade própria.
Entre as várias contribuições, Silva (2006), ao pesquisar a prática docente de
Educação de Jovens e Adultos – EJA na Penitenciária Juiz Plácido de Souza, no
município de Caruaru, agreste de Pernambuco, buscou situar o conceito de EJA e
apreender sua expressão no âmbito prisional. A pesquisa focalizou a organização e a

efetivação do trabalho docente em sala de aula da unidade prisional. Os resultados,
bastantes críticos, desvelam os paradoxos nas unidades prisionais ao apontar a
ineficácia do sistema penitenciário em possibilitar as pessoas privadas de liberdade o
acesso à construção dos conhecimentos necessários à sua recuperação e reinserção
na sociedade.
Na mesma direção, a pesquisa Escola da Prisão: Espaço de Construção da
Identidade do Homem Aprisionado, fruto de tese de doutorado (ONOFRE, 2002), faz
uma análise da situação educacional no espaço de ressocialização, alertando que os
problemas na área da educação são complexos e não existem respostas em curto
prazo.
Outra importante pesquisa foi realizada por Moreira (2008), que há quatorze
anos vem trabalhando em programas de educação nos presídios do estado de São
Paulo. O trabalho consiste em uma análise crítica acerca das práticas de Educação de
adultos privados de liberdade em São Paulo, especialmente as práticas desenvolvidas
a partir da década de 1980 pela Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP.
Moreira faz um histórico do processo de constituição do quadro de educadores
que atuam no sistema penitenciário, também problematizando a condição de
precariedade em que estes desenvolvem este trabalho. Aponta, ainda, os obstáculos
para que esta experiência seja transformada em uma política pública de Educação de
Adultos Privados de liberdade. O texto apresenta uma breve reflexão sobre as funções
atribuídas à pena e à prisão, aproximações entre a Educação de Jovens e Adultos e a
EJA na prisão e subsidia a reflexão sobre a especificidade do trabalho docente em
situação prisional estado de São Paulo, com o levantamento do quadro de educadores
existente ali.
Outro trabalho importante é a dissertação de mestrado de Julião (2003)
defendida no programa de pós-graduação da PUC-Rio: Políticas Públicas de
Educação Penitenciária: Contribuindo para o Diagnóstico de Experiência do Rio de
Janeiro. Tem como objetivo traçar um panorama da atual situação do sistema
penitenciário brasileiro, discutindo a educação como “programa de ressocialização” na
política da execução penal. O trabalho é realizado através de análise documental e
coleta de relatos orais sobre o modelo de políticas públicas de educação
implementado no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Além disso, procura
compreender o papel que a educação desempenha no sistema penitenciário e se
existe a relação com o processo de “ressocialização”.
Observamos, assim, que existe um número importante de pesquisas que
abordam a problemática da educação realizada no sistema prisional, apresentando
críticas aos processos de ressocialização e apontando elementos para que sejam

reformuladas políticas públicas para a educação de Jovens e Adultos em regime de
privação de liberdade.
. Ao mesmo tempo, os estudos acima indicaram que a superpopulação dos
presídios faz com que estudar deixe de ser um direito e acabe sendo privilégio; se
apenas quem precisasse completar sua escolaridade resolvesse estudar, não haveria
vagas disponíveis nos presídios. Mas, paradoxalmente, outro fato que merece
preocupação é que sempre “sobram vagas”, pois existe uma grande evasão mesmo
com o advento da Remição por dias de aulas assistidas.
Essa situação remete a questões importantes: o que se deve ensinar aos
detentos? Como ensinar? Qual a formação docente necessária? Que prática
pedagógica daria conta dessa problemática?
A partir de 2005 surgiu uma aproximação dos ministérios da Educação (MEC) e
da Justiça (MJ) visando fechar as lacunas que durante muito tempo serviram para que
as ações desenvolvidas por esses órgãos fossem descoordenadas, provocando
desperdícios e desencontros nos resultados pretendidos. A ideia, portanto, além de
expandir a oferta de vagas para a população carcerária, é construir uma política com
diretrizes claras para o setor, levando em consideração as especificidades
pedagógicas e metodológicas, bem como a formação docente capaz de garantir que a
educação nos presídios possa cumprir sua finalidade ressocializadora.
A parceria tem como meta também o desenvolvimento de programas situados
que vão além da educação básica e que pretendem fomentar e apoiar o
desenvolvimento de programas de educação profissional. Nesse caso, a intenção é
incentivar os jovens em idade produtiva a adquirirem uma profissão ou mesmo
realizarem atividades geradoras de renda, tirando-os da ociosidade prevalecente nos
espaços prisionais.
É importante salientar que a educação nos presídios tem como especificidade
o caráter de ser uma educação de jovens e adultos (EJA), uma vez que seus usuários
já passaram da “idade própria” e mesmo já tendo passado pela escola na condição de
sujeitos livres tiveram um baixo aproveitamento. A Remição da pena pela educação foi
reivindicada a partir da prática de Remição pelo trabalho, já existente e regulamentada
por lei (a cada três dias trabalhados, a pessoa privada de liberdade recebe um dia de
remição). No entanto, para a educação a contagem é realizada em horas: para cada
doze horas de estudo, um dia de liberdade.
Apesar
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experimentado a dificuldade de se formar turmas, e sempre se conta com um índice
muito alto de evasão. Compreendemos que a educação escolar ainda não consegue
competir com as demais educações do cárcere. Neste sentido, acreditamos que esteja

havendo o que denominamos de uma “ressocialização invertida”: o processo de
socialização entre pares torna-se mais eficaz de que o proposto pelo sistema. Daí a
importância de se repensar o modelo educacional proposto para a educação
prisional.2
A escola localizada no presídio tem, portanto, o desafio de proporcionar as
pessoas privada de liberdade a oportunidade à educação enquanto prática
humanizadora, emancipatória, um ato político, social e histórico, capaz de contribuir
para a ressignificação de suas existências e o fomento de alternativas de elaboração
de projetos individuais e coletivos. Onofre (2007) alerta que a escola do presídio é
uma peça fundamental no processo de ressocialização e não se pode deixar de levar
em consideração que a construção de programas educativos para as unidades
prisionais estejam vinculados
[...] [a] uma política pública de âmbito nacional, mas quando se pensa
em formular esses programas, não pode ser esquecida uma
referência básica – a relação futuro-presente-passado, uma vez que
para o aprisionado, essa relação é fundamental, em qualquer
programa educativo que se lhe apresente. É o cotidiano que revela as
bases sobre o que é possível, mas não deixa de trazer embutido o
passado, como memória e incorporação de vivências. Sua
expectativa de futuro é algo que deve ser também considerada.
(ONOFRE, 2002, p. 33)

Nesse sentido, essa autora afirma que o projeto político-pedagógico teria a
função de orientar uma proposta educacional que considerasse as concepções sobre
o sujeito, sobre o mundo e sobre a educação desde a ótica da pessoa encarcerada,
possibilitando o acesso à construção dos conhecimentos necessários à recuperação e
reinserção dos presos à sociedade, bem como a reconstrução de sua postura
enquanto ser humano, ressignificando sua visão e inserção no mundo.
Silva (2006) nos alerta: a prática docente deve ser compreendida como prática
social, percebida em sua totalidade, comprometida com a busca da transformação de
uma dada realidade. Isso exige organizar uma educação no sistema penitenciário que
possibilite a pessoa privada de liberdade uma reflexão acerca de sua realidade para
transformá-la, na tentativa de reverter os dados atuais em relação à reincidência.
Segundo o relator especial da ONU sobre Educação, Vernor Muñoz, existem
três modelos educativos que predominam no atendimento educacional nas prisões da
América Latina. O primeiro deles toma a educação como parte de um tratamento
¹Ao mesmo tempo, seria de fundamental importância realizar um trabalho com a própria
sociedade civil organizada, pois muitas vezes a opinião pública não identifica a relevância
dessa modalidade de ensino para os processos de ressocialização. Isso ocorre pela veiculação
midiática de representações negativas e estereotipadas sobre o encarcerado, e pelo próprio
sucateamento do nosso sistema penitenciário.

terapêutico, visando a cura das pessoas encarceradas. O segundo entende a
educação em sua função moral, destinada a corrigir pessoas intrinsecamente imorais.
E o terceiro toma como base um caráter mais oportunista ao restringir a educação nas
prisões às necessidades do mercado de trabalho. Muñoz alerta, assim, para o
predomínio de um caráter utilitarista da educação nas prisões, descomprometido com
a afirmação da educação como direito humano das pessoas encarceradas.
Reconhecendo que a educação é um dos requisitos para a reinserção
social e contribuição ao desenvolvimento real e sustentável da
sociedade que a põe em prática, em definitivo, a educação é um
direito humano e não uma ação terapêutica ou uma variável a mais
de um tratamento. Um direito que permite às pessoas encarceradas
fazerem escolhas e desenvolverem trajetórias educativas positivas,
concretizando o direito humano a um projeto de vida. A educação é
um direito chave que possibilita conhecer e exercer outros direitos,
facilitando, inclusive, a se defender da vida na prisão.
(SCARFÓ apud Plataforma DESCH, 2008, p. 27)

Para os objetivos de nosso trabalho, é fundamental a perspectiva delineada por
Souza (2007) a respeito da educação escolar. De acordo com esse autor, a educação
formal ou não formal depende de algo que a organize e a realize de forma intencional
e propositada. Para isso é preciso desenvolver uma prática pedagógica, ou seja, uma
ação coletiva e planejada com fins de atingir seus objetivos. A prática pedagógica é
pensada, portanto, dentro do fenômeno social mais amplo que é a educação.
Trata-se de uma ação realizada dentro de um coletivo que visa à formação
humana do sujeito, tendo como finalidade garantir condições subjetivas e objetivas
para o crescimento humano de mulheres e homens. A prática pedagógica é
constituída de quatro elementos fundamentais: a ação desenvolvida por quem assume
papel de ensinante, denominada pelo autor de “prática docente”; a ação desenvolvida
pelo sujeito aprendente, por ele denominada “prática discente”; aquela desenvolvida
por quem tem a função de gerenciar o processo e as coisas, chamada de “prática
gestora”; e a quarta e não menos importante, a “prática epistemológica ou
gnosiológica”, correspondente à complexidade da construção do conhecimento ou dos
conteúdos pedagógicos explorados por meio de programas, planos e projetos
determinados institucionalmente. Todas essas dimensões compõem um conjunto de
ações envolvidas e encharcadas pela afetividade.
Os quatro elementos presentes na prática pedagógica se inter-relacionam em
suas complexidades, singularidades, heterogeneidades, diversidades de sujeitos
sociais a partir de suas respectivas práticas: a docente, a discente e a gestora para
garantir a complexidade da construção do conhecimento. Partindo da fundamentação

de Souza (2007), compreendemos que a prática pedagógica apresenta elementos
para subsidiar a emancipação dos sujeitos, ressignificando o espaço escolar e
(re)ampliando o conceito de educação, seguindo as trilhas abertas por Paulo Freire.
a subjetividade da educação (uma visão integral do fenômeno social
da educação e de sua prática intencional sem reduzi-lo à
escolarização, mas incorporando a escola), [para poder] fornecer
condições que garantam o sucesso acadêmico das maiorias sociais
(minorias sociológicas) e possibilitem elementos para seu êxito social.
(SOUZA, 2007, p.181)

O fato de entender que a prática docente é um dos elementos da prática
pedagógica não significa dizer que ela é menos importante. Ao contrário, o autor
ressalta que a referida prática tem uma importância especial, porém é preciso salientar
que faz parte de uma totalidade que é a soma das partes que fazem a práxis
pedagógica.
A prática pedagógica como ação coletiva e intencionada é capaz de gerar uma
prática consciente na construção de uma educação que propicie uma sociedade
baseada na solidariedade e aponte para um projeto de existência humana que
favoreça a desconstrução da violência.
Nesse sentido, acreditamos que o conceito de prática pedagógica defendido
por Souza (2007) é o mais adequado para nossa reflexão crítica das práticas situadas
nas escolas dos presídios. A força de sua compreensão da prática pedagógica está na
noção de ressocialização. Para o autor, a ressocialização corresponde aos saberes
construídos da prática pedagógica, escolar ou não. A ressocialização é apreendida
enquanto processo de recognição e reinvenção permanentes.
Isso implica dizer que é um processo de educação ao longo da vida, travando
um embate pela construção da humanidade do ser humano. A ressocialização
(recognição e reinvenção) é um movimento contínuo e permanente, exige que nos
refaçamos, caso contrário, corremos o risco de estacionarmos e provocar a morte
mental e até mesmo física.
Souza (2007) também chama a atenção para que não percamos o foco no
processo de ressocialização, este não pode ser voltado para desumanização, pois
esse tipo de ressocialização seria uma ressocialização subalterna ou domesticação.
A ressocialização deve nos remeter a uma transformação nas nossas formas
de pensar, de nos emocionarmos, de compreendermos a nós mesmos, aos outros, à
natureza, à cultura e às instituições sociais. A partir dessa perspectiva, o autor chama
de recognição as mudanças nas emoções, nas formas de agir que ele denomina de

reinvenção. Esses dois processos juntos configurarão o processo de ressocialização
que é um processo mais amplo.
A ressocialização são múltiplos processos que se dão mediante o
confronto entre conheceres, fazeres e sentires de uma pessoa ou de
um grupo cultural com os de outras pessoas ou grupos culturais cujos
resultados são novos conhecimentos, emoções e ações tornando
cada um dos envolvidos mais socializados, culturalmente
enriquecidos simbólica e materialmente. Numa palavra, mais
humanos. (SOUZA, 2007 p. 304)

Os fins da ressocialização são o desenvolvimento de homens e mulheres e
também de grupos humanos extremamente socializados e que vivam de forma aberta
a convivência multicultural pela interculturalidade. Vale salientar que a escola pode e
deve ser um espaço para que possa acontecer a ressocialização; não podemos
desperdiçar um espaço tão significativo à sociedade atual, no entanto, é importante
ressaltar que suas atividades e seus programas devem estar voltados para esses fins.
A práxis pedagógica pode buscar no dia a dia sua própria reinvenção,
fundando outras direções, pois os processos de ressocialização não são iguais: o de
diferentes mulheres é diferente; o de diferentes homens é diferente; uma dona de casa
urbana tem processos diferentes daqueles de uma camponesa; o de uma africana
difere daquele de um asiático; moradores da periferia têm um processo diferente dos
moradores do centro, e assim por diante. Logo, cada contexto prisional, com seus
múltiplos sujeitos, evoca diferentes processos de ressocialização.
Hoje, temos um grande desafio no sistema penitenciário. Os documentos tanto
do Ministério da Justiça como dos órgãos estaduais de ressocialização trazem-na
como missão; no entanto, ainda não foram construídas diretrizes nacionais que
orientem esse processo do ponto de vista pedagógico e filosófico.
Precisamos entender que todos os seres humanos são elementos da
ressocialização. No entanto, esse processo parece estar resguardado para o individuo
encarcerado. É como se apenas os sujeitos presos tivessem que (re)aprender a
conviver em sociedade. Daí porque, na atualidade, as reflexões e debates sobre a
educação prisional tratam a ressocialização meramente como instrumento de
reintegração social.
Em uma perspectiva mais ampliada, os trabalhos de Souza (2007) permitem
que situemos a ressocialização para além do foco punitivo-integrativo que
hegemonicamente orienta as questões relativas ao mundo penitenciário. Então
ressocialização, aqui, remete à ideia de que os sujeitos (todos os sujeitos) precisam

reaprender algo que já havia sido-lhe ensinado e que por algum motivo falhou no
exercício de sua socialização.
A ressocialização se dá a partir de qualquer processo de socialização, uma vez
que leva o sujeito a mudanças significativas no seu modo de agir e de pensar, não se
confundindo

nem

restringindo

às noções correntes

de reintegração

social.

Ressocialização é algo bem maior que simplesmente escolarizar ou ensinar algo a
alguém, é resultado de uma reinvenção subjetiva, a partir de redescobrimento de um
novo ser que estará aberto a novas transformações.
A escola da prisão tem sido alvo de critica e elogios. Uma parte importante da
população ainda é pega de surpresa quando fica sabendo que é obrigatório ter
escolas nas prisões, isso é reflexo do pensamento punitivo que assola o senso
comum, no entanto essa escola ainda é feita de “arrumadinho”, mesmo sendo escolas
oficiais, ligadas à rede municipal ou estadual vivem “mendigando” apoio institucional
das respectivas secretarias na quais estão ancoradas, pois as mesmas fazem parte da
secretaria de educação e da secretaria de administração penitenciária ou executiva de
ressocialização. Esse caminho traçado vai dar numa bifurcação ou numa encruzilhada
na qual acontecem encontros e desencontros no oferecimento da educação para as
pessoas privadas de liberdade.
Geralmente as unidades escolares postadas em “alguns puxadinhos” no
ambiente prisional (espaços adaptados), com o advento da super população, os
espaços são disputados a todo custo, por isso as salas de aulas estão nos corredores,
nos pavilhões entre outros, raros são os casos onde a arquitetura garanta um espaço
adequado à situação de uma escola. Infelizmente os problemas, no oferecimento da
educação no cárcere não se limitam as questões de estrutura física, esses parecem
mais simples de resolver, mesmo com toda precariedade estrutural. O verdadeiro nó
está na questão didático/metodológico, nas questões ligadas à prática pedagógica, de
concepção de educação no cárcere.
A escola no cárcere se transveste da escola de extra muros e repete os erros
que levaram esses sujeitos ao fracasso. Esse é talvez o pior castigo que a pessoa
privada de liberdade pode receber: não ter a possibilidade de superar o estigma de
fracassado e ter sobre suas costas a responsabilidade de seu destino.
Entretanto esses sujeitos foram privados de uma educação de qualidade antes
de chegar na prisão, pois as politicas públicas foram privilégios desse grupo
populacional e agora no cárcere essas politicas públicas também não chegaram, se
quando eles ainda não haviam cometido nenhum delito não chegou por serem negros,
pobres ou favelados agora não chegará por ser presidiário, mesmo sendo sujeitos de

direito, continuam sendo vítimas da inclusão perversa. Na verdade o que houve foi
uma transferência do gueto social para o gueto judiciário.
A escola do cárcere sofre de inanição falta pessoal de secretaria/administrativo,
professores; a equipe de docentes, quase sempre é mista, composta por efetivos e
contratados tratamento desigual na remuneração... Não existe espaço para uma
biblioteca nem a compreensão da importância de seu papel no processo de
ressocialização.

A falta de uma formação profissional que supere as lacunas da

formação inicial torna a escola na prisão uma mesmice daquela dos extras muros,
uma instituição resistente a mudanças, mesmo a escola no cárcere se apresentando
como um espaço do refúgio, um espaço que se encontra sossego por conta de uma
atmosfera brutalizada, esse fato não isenta a escola de ser também no cárcere um
espaço da docilização dos corpos como explica Moura:
As instituições disciplinares se constituem em observatórios
políticos, aparelhos que permitem o conhecimento e controle
perpétuo da população por meio da burocracia escolar, do
orientador educacional, do psicólogo educacional, do professor,
do médico, do fiscal ou até dos próprios colegas de instituição.
Os mecanismos de poder agem de forma dupla: adestrando e
submetendo os indivíduos e excluindo de forma punitiva, todos
aqueles que não se submetem aos seus processos. A extensão
dos métodos disciplinares se inscreve num amplo processo
histórico de desenvolvimento de outras tecnologias
agronômicas, industriais, econômicas. Nesse processo, o
hospital, a escola, a oficina, não foram simplesmente “postos
em ordem” pelas disciplinas. Essas instituições constituem-se
em aparelhos tais que “qualquer mecanismo de objetivação
pode 66 valer neles como instrumento de sujeição, e qualquer
crescimento de poder dá neles lugar a conhecimentos
possíveis” (FOUCAULT, 1987, p.184).

E preciso que essa escola assuma sua identidade formadora em nível de
pertencimento para que possa se reinventar e assumir um papel preponderante na
formação de seus usuários, e não mais assumir funções que não lhes pertence, como
serviços social, psicologia ou até mesmo a de operadores de direito, a escola pra ser
eficiente basta fazer sua função social que é educar e escolarizar os sujeitos
encarcerados, pois ele precisa ser uma instituição educativa e educadora.
Uma formação capaz de transformar a prática pedagógica, aquela definida por
Souza, com os quatro elementos docente, discente, gestora e a epistemológica, não
há como ser diferente sem o envolvimento de todos os componentes e isso será de
fundamental importância na transformação de espaço de formação das pessoas
privadas de liberdade. Ir para além de uma mera transposição didática da escola da
“rua” é transformar uma escola desinteressante em um espaço de produção de

conhecimento cheio de significados. Pois o desafio é grande, ensinar o quê? Ensinar
como? Ensinar pra quê? Num mundo globalizado, redes sociais, internet como
ferramenta educativa e ainda com uma escola na era do vapor.
No cárcere, não diferente uma escola como já foi dito antes que agoniza no
sarcófago, enquanto que seus usuários mesmos sendo cada vez mais jovens, pois o
sistema penitenciário brasileiro passa por um processo de juvenilização perverso e
não pode permanecer com uma escola descolada do seu tempo, esses sujeitos
mesmos sendo ainda bastante jovens já carregam uma carga de experiências vividas
que os tornam detentores de saberes outros que precisam ser confrontados com os
saberes da escola.
Nesse ínterim é preciso que a escola do cárcere saiba lidar com as situações
contingenciais, transferências, ausências por questões de castigos disciplinares,
combater e prevenir as evasões que assume números assombrosos e essa questão
deve assumir o ponto de partida para rediscutir a postura da escola na prisão,
tornando-se um lócus da construção do conhecimento, entusiasmando e desafiando
seu usuários.
No quadro destas ideias, não podemos esquecer o aspecto
relativo às condições em que o saber é distribuído e
recontextualizado, isto é, não podemos ignorar o que é
privilegiado na escola e a forma como esse saber é
dispensado. E, para essa análise, tem crucial importância
aquilo que é designado por dispositivo pedagógico de educação
intercultural e que tem como intenção criar um novo discurso
pedagógico que diferencie os meios de apropriação do saber e
a interacção de saberes e experiências culturais (Bernstein,
1993). Talvez por isso, Perrenoud (1990: 23) defenda a ideia
que “hoje o debate sobre a cultura deveria ser indissociável de
um debate sobre a pedagogia”, pois ela é susceptível de se
transformar mais depressa do que a própria cultura escolar.

A intenção é que haja um investimento na formação dos professores para
termos como consequências a obtenção uma prática pedagógica capaz de dialogar
com as necessidades e anseios dos estudantes, possibilitando o surgimento de uma
empatia entre escola e alunos, ensinantes e aprendentes. Que seja possível uma
transformação completa da escola e todos seus dispositivos. A educação na prisão
precisa adquirir status de formação do ser humano, sair desse lugar comum de
apenas conseguir formar os sujeitos para o mercado de trabalho para quando saírem
da prisão. Faz-se necessário uma educação que forme sujeitos autônomos, críticos e
reflexivos,

capazes

de

se

reinventar,

pois

esta

educação

deve

levá-los

inexoravelmente ao processo de ressocialização. Refletindo sobre sua realidade
buscando modificar sua condição de sujeitos subalternizados e reivindicar sua
condição de sujeitos de direitos, só será possível a partir de uma ação mediadora

exercida pelos professores que lhes ofereça a possibilidade de alcançarem níveis
cada vez mais altos de conhecimentos, como nos afirma Moacir Gadotti:
Cabe ao professor, estimular esses alunos a
reconhecerem na educação a ponte para a liberdade,
para seu desenvolvimento intelectual perante a
sociedade. O educador deve obter recursos didáticos
adequados a realidade desses educandos, utilizando
sua práxis, que para Paulo Freire era entendida como
“ação + reflexão” (GADOTTI, 2006, p.48).

Acreditamos que este é importante, pois a educação, além de um direito social,
deve ser entendida como um processo de desenvolvimento humano. A educação
escolar corresponde a um espaço sociocultural importante no trato pedagógico do
conhecimento e da cultura. Por isso mesmo é preciso superar o silêncio acerca das
questões do cotidiano dos sujeitos envolvidos com o processo de aquisição de sua
escolaridade e com o processo de educação mais amplo. A educação deve contribuir
para reproduzir a construção histórica da identidade positiva e ao mesmo tempo ser
um alicerce do processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade.
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GT16 – Educação, ressocialização e prisão

Equipagem sensível e relações interpessoais: experiências de cinema com
adolescentes internas em uma unidade socioeducativa.
Júlio Vitorino Figueroa1
Introdução
Ao lado de Rancière estamos quando é afirmado que
Há política porque o logos nunca é apenas a palavra, porque ele é
sempre indissoluvelmente a contagem que é feita dessa palavra: a
contagem pela qual uma emissão sonora é ouvida como palavra,
apta a enunciar o justo, enquanto uma outra é apenas percebida
como barulho que designa prazer ou dor, consentimento ou revolta
(1996, p.36).

É sabido que há fatores que facilitam a entrada de garotas adolescentes na
criminalidade, atuando decisivamente para isso a miséria e o afastamento da
escola2. Em absoluto, podemos arriscar, essas jovens não têm considerados seus
sons emitidos, que é escutado como ruído, já que exprimem algo descartável, que
não porta nenhum significado relevante ou visão de mundo que possa contribuir
para a melhor convivência. Ora, Rancière não convida a entrada das pessoas ditas
ruidosas pela porta da casa nem mesmo por uma via que vence as demais em
prestígio; convida, sim, a pensar, antes de uma reunião na residência, a própria
decisão de fazer uma reunião e as regras de comunicação que serão adotadas nela,
assim como convida a colocar em questão a própria casa como espaço mais ou
menos adequado para o encontro. Se, no mundo de ruas e de periferias,
adolescentes ruidosas já estão fora dos tabuleiros e das escolhas dos tabuleiros e
dos jogos que compõem as decisões “policiais”, nos termos de Rancière, é de se
supor que elas continuem caminhando por trilhas alheias quando estão em centros
socioeducativos, nos quais a coerção muitas vezes está acima do propósito
institucional de ressocializar3.
O desafio colocado pelo filósofo está em optar por outra lógica, a qual, pela
“atualização da contingência da igualdade dos seres falantes quaisquer”, suspende
a falsa harmonia dos corpos no espaço que os apresenta ou que os omite, tornando1

Doutorando pela UFMG.
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adolescentes em conflito com a lei: 66% vivem em famílias extremamente pobres, e 60% são
negros.
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observam Menicucci e Carneiro (2011).
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os visíveis ou invisibilizando-os (1996, p. 40-41). Adotamos essa atualização como
algo que move parte de nossas reflexões e propostas e mantemos certa frieza frente
às noções instauradas de fala, corpo e interação presencial em unidades
socioeducativas.

Didi-Huberman (2011) sugere fortemente, no texto “Coisa pública, coisa dos povos,
coisa plural”, um fazer artístico específico, em nome de, poderia ser dito, um projeto,
no qual sejam expostos os povos que estão sem direito à imagem em determinada
matriz: em sua multiplicidade, facialidade e diferenças reunidas por intervalos em
rede. As reflexões aqui presentes vão ao encontro desse movimento, buscando
identificar faíscas de resistência imagética e corporal capazes de compor outras e
novas histórias, formas de ver e ser visto, formas de interagir e manter essa
interação, livres das inferiorizações e das intenções e práticas de fazê-las invisíveis.
Para pensarmos as imagens no corpo vivo do indivíduo em situação de
vulnerabilidade e sua potência estético-política dentro da instituição socioeducativa,
podemos assumir, ao mesmo tempo que aproximar, imagem à noção de
“visualidade”, que não equivale exatamente ao conceito de visão, mas ao de uma
‘visão socializada’, tal como caracterizada por Walker e Chaplin: “a relação visual
entre o sujeito e o mundo está mediada por um conjunto de discursos, redes
significantes, de interesses, desejos e relações sociais” (apud ABRIL, p.17, 2012).

Não se pode negar que há certa semelhança entre um acontecimento real e o modo
como se apresenta uma cena cinematográfica. A cena trabalha bastante para ser
isso, em certo sentido 4 . Tão bem sucedida foi essa tarefa que o cinema mais
consumido insiste em programar efeitos, copiando modos de associação entre
imagens e sons que juntos sugerem a cobertura de um dado evento como se este
estivesse sendo observado em sua presença de fato: “a experiência de assistir o
filme é significada pela mente como se fosse o próprio ato de estar atuando
psicomotoramente.” (Balázs in XAVIER, 1983, p. 85). Uma pergunta que não se
pode segurar e que surge da desconfiança de que conjuntos de imagens mais
reprodutores e menos criadores estão trazendo, senão mais distância entre
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Hugo Munsterberg, no início do século XX, já enfatizava o esforço do cinema na
reprodução de mecanismos da mente, tais como a atenção, a memória, a imaginação e a
emoção (Andrew, 2002, p. 29).

indivíduos, mais burocracia para o que se dá a ver. Haveria uma espécie de
membrana midiática que interpela o olhar de um para o outro.
Notamos que, muitas das vezes, a cobertura cinematográfica de um evento está
programada segundo um ordenamento da atenção humana do tipo causal, em
detrimento de uma atenção mais difusa, inquieta ou interrogativa. A narrativa
costuma costurar os elementos emocionais e informativos que tragam alguma
consequência para o personagem e para sua história ao mesmo tempo em que
tange a atenção que convoca. Nessa configuração, os trilhos que o espectador
percorre permitem pouca ou podem não tolerar nenhuma divagação e flutuação.
Formulando com outras palavras, em que medida pode haver uma mecânica visual
social que tanto encontra acolhimento nas formas fílmicas quanto aplicando as
mesmas formas fílmicas na comunicacão interpessoal entre os indivíduos? Essa
questão geral ampara um pensamento sobre a força da cultura imagética que está
nos filmes mas não se circunscreve a eles. Os filmes e seus desdobramentos
audiovisuais narrativos sublinham a comunicação interpessoal construída com base
numa limitada codificação, tornando a aproximação entre indivíduos mais próxima
da decodificação do que do difuso, do inquieto e do interrogativo.

No País, cerca de 28 mil jovens que têm entre 12 e 18 anos cumprem medidas
socioeducativas em unidades de internação5; 30% destes centros cumprem o que
prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que inclui a devida escolarização
que devem receber. Isto torna urgente a necessidade de manutenção e evolução de
um debate propositivo e também voltado à ação, especialmente frente a iniciativas
truculentas de mudança do sistema6.
A pesquisa deseja elaborar ações para mover, nas jovens privadas de liberdade,
percursos outros de sua dimensão sensível, ativados a partir da construção de obras
audiovisuais. Os estudos que se dedicam à relação entre cinema e educação
sensível na adolescência têm como espaço de maior atuação o ambiente escolar.
Apesar de algumas experiências em presídios e hospitais, como as realizadas por
iniciativa de Migliorin e Fresquet, a ênfase principal sempre está no cinema dentro
da escola, disso decorrendo todo o arsenal prático e teórico. Esta pesquisa pode
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fazer avançarem os estudos no contexto intramuros, aproximando ainda cinema e
vulnerabilidade social.
Pesquisa-intervenção e cinema-educação
Ao lado de Bergala, Migliorin (2015) indica algo que certamente se configura para
nós como uma dificuldade a ser enfrentada: “A arte é anti-institucional” (p.30). Com
o cinema, avançar nas incertezas, desestabilizar hierarquias e admirar um pouco de
desordem são caminhos que divergem da lógica institucional, mais ainda em se
tratando de centros de internação, em que a disciplina, a regra e a ordem
subordinam a flexibilidade e a abertura, diminuindo as margens de manobra da
invenção. Cumpre, assim, atentar para o relacionamento com as mais diversas
esferas de poder, desde as lideranças nas instituições até os órgãos aos quais estas
estão subordinadas de modo que seja possível manter o frescor provocado pelo
cinema.
Devemos estar atentos para não impor condutas sensíveis supostamente mais
apropriadas que outras ou usá-las como inspiração frente às condutas sensíveis que
compõem os saberes que já se encontram instalados nas maneiras de ser das
adolescentes. Iluminados por Cruz (2008), que deixou de assistir aos programas
televisivos em conjunto após aceitar sugestões dos pesquisados aos procedimentos,
dispomo-nos com a devida atenção para acolher as críticas das adolescentes com
os quais trabalhamos. Recuperamos do paradigma metodológico da pesquisa-ação
e da pesquisa intervenção certa porção no sentido criar uma abertura para que as
contribuições dos pesquisados possam integrar a própria atividade da pesquisa.
Fizemos isso ao incluir o filme Bairro 13 (Pierre Morel, 2004) nas atividades. As duas
modalidades de pesquisa se contrapõem à pesquisa tradicional, de cunho mais
observacional e mantenedora da estabilidade sujeito-objeto, e se diferenciam quanto
à formulação do problema. Na pesquisa-ação, o problema é construído em conjunto
com os pesquisados (Thiollent, 1987).
A estratégia de investigação do estudo apoia-se, portanto, na pesquisa-intervenção,
“pesquisa-inclinação que produz desvios sobre o campo investigado, pesquisa que
não dissocia objeto investigado e sujeito que investiga, sujeito da/na investigação”
(Paulon e Romagnoli, 2010, p.95). Essa modalidade de pesquisa é um
desdobramento da pesquisa participante, que já possui a intenção de uma mudança
social e um movimento de escuta aos problemas dos pesquisados, mas não tem

como central a ação na realidade. Embora, além do vínculo temporal, em geral não
se busque uma clara distinção entre pesquisa intervenção e a pesquisa-ação, notase que, no campo da psicologia e da educação, existe a preferência pelo termo
pesquisa intervenção.
Nossa perspectiva está em sintonia com o esforço de desconstruir a concepção
instrumentalizada do cinema na prática pedagógica - Bergala (2008) e Fresquet
(2013). Esse movimento procura ir ao encontro da afirmação de Maeyer: “a
educação na prisão não é apenas ensino, mesmo que devamos ter certeza de que a
aprendizagem de conhecimentos básicos esteja assegurada. (...) a educação deve
ser, sobretudo: desconstrução/ reconstrução de ações e comportamentos” (apud
JULIÃO, 2010, p. 11). Na apreciação dos filmes, de Bergala resgatamos a atitude de
não partir das ideias, mas partir das experiências dos participantes, de suas
travessias pessoais frente ao filme (apud Fresquet, 2013, p.49).
Catalisadores de um tratamento cinematográfico do visível
Nossa proposta de pedagogia cinematográfica, pedagogia da incompletude
possível, não busca condução alguma, seja por coerção, seja por sedução. Ao
pensá-las, há a clara despretensão de oferecer um caminho. As propostas
intencionam uma incidência que busca ultrapassar a instituição, aproximando-se da
busca de um determinado comum: “comum é tudo aquilo que nos oferece os
recursos de uma livre busca de uma identificação que não está dada, que não está
construída” (SILVA, 2011, p. 20).
Fazendo agir a pedagogia crítica na relação pesquisa-cliente ou professor-cliente,
que pressupõe satisfação total para que o contratante possa alcançar seus
objetivos,

como

ocorre

sistematicamente

em

alguns

ensinos

particulares,

entendemos que essa noção de comum pode impulsionar, no encontro entre
universidade pública e centros socioeducativos, motivações mais desobedientes em
direção à busca de um comum. A proposta, portanto, não busca fazer coincidir
aquilo em que ela acredita com aquilo que as adolescentes devem acreditar.
Devemos, nesse sentido, evitar ter como objetivo a equivalência entre seu suposto
nível de excelência e o nível que o aprendiz deve alcançar. Cabe mantermos
distância da

lógica do pedagogo embrutecedor, a lógica da transmissão direta e
fiel: há alguma coisa, um saber, uma capacidade, uma energia que
está de um lado – num corpo ou numa mente – e deve passar para o
outro. O que o aluno deve aprender é aquilo que o mestre o faz
aprender. O que o espectador deve ver é aquilo que o diretor o faz
ver. O que aquele deve sentir é a energia que este lhe comunica. A
esta identidade de causa e efeito que está no cerne da lógica
embrutecedora, a emancipação opõe sua dissociação (RANCIÈRE,
2012, p. 18.

Esta espécie de recomendação é válida tanto para a prática pedagógica entre
mestre e aluno, tal como costumeiramente compreendida, como para pensar sobre
o contato de um espectador com um filme. A obra cinematográfica que não contribui
para o embrutecimento é aquela que não propõe nem alcança uma convergência
entre o sentido imaginado para si e a apreensão deste sentido. Há para nós,
contudo, uma intenção fundante, que é a de promover a criação de um comum cuja
identificação não está construída, mas é produzida a partir das demandas sensíveis
das adolescentes, considerando a condição individual em que elas se encontram e a
instituição onde estão. Os exercícios cinematográficos que propomos compõem,
nesse sentido, campos e fluxos para fazer viverem, como identificou Didi-Huberman
simultaneamente em Pasolini e Agamben, as
Linguagens do povo, gestos, rostos: tudo isso que a história não
consegue exprimir nos simples termos da evolução ou da
obsolescência. Tudo isso que, por contraste, desenha zonas ou
redes de sobrevivências no lugar mesmo onde se declaram sua
extraterritorialidade, sua marginalização, sua resistência, sua
vocação para a revolta (grifo do autor, p. 72, 2011)

É possível desfrutar do direito de estar cognitivamente e sensivelmente
desacostumado ou inadequadamente habituado para, por meio de vias antes
ignoradas e diminuídas, prover de expressão tanto as cores e formas quanto os
ritmos de movimentação de outras pessoas e de si mesmo, assim como de objetos
e mobílias dispostos no ambiente. Mas esta nova “equipagem” sensível traria de
benéfico o quê propriamente? Fresquet (2013) insinua uma resposta: “uma nova
forma de membrana para permear um outro modo de comunicação com o outro
(com a alteridade do mundo, das pessoas, das coisas, dos sistemas) e com o si
próprio” (p.19).
Vemos íntima aproximação de nossas reflexões para interação presencial na
seguinte afirmação:

A atividade política é aquela que desloca um corpo do lugar que lhe
era designado ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que
não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o
barulho, faz ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho
(RANCIÈRE, 1996, p. 42)

O corpo do indivíduo pode ser recriado, imaginado, pensado e transformado na
medida em que ele é também, na concretude dos dias, exercício cinematográfico de
escuta e visão atentas, de realocação de seus recursos, significados e sugestões de
invenção que, longe de estarem predeterminadas, podem existir mais livremente a
partir de conexões inéditas ou reinserções atípicas. As atividades de escolha,
disposição e ataque, feitas durante a realização de um filme e propostas por Bergala
(2008), sublinham movimentos éticos que contemplam concepções de mundo e de
atuação nesse mundo. As três categorias especificadas, que correspondem a
colocar em diálogo decisões dramatúrgicas, espaciais, plásticas e rítmicas dizem
diretamente do mundo que se apanha e ao mesmo tempo se deixa escapar, do
mundo que se vê e que se deseja, das decisões sobre onde está algo e o motivo de
estar, de como está, por que e para quem, do que se deve ou não deve acreditar e
fazer, do que parece estar previsto e não está. Expor essa engenharia aberta em
movimento é também lançar questões sobre o estar de si no mundo. Ao mesmo
tempo, evitar essa inclusão expressiva é ignorar um potencial repertório que é
invisibilizado, pertencente ao universo do barulho, do cinismo naturalizado em
silêncio incômodo, que sobrevaloriza ao mesmo tempo que faz inexistir.
Pensar a imagem para além da tela inclui considerar fortemente as conexões entre o
olhar componente do corpo e o corpo que é, ao mesmo tempo, alvo do olhar. É
inegável que tomamos inspirações que estão inscritas na compreensão do cinema
como linguagem, articuladora, mas não apenas isso, de códigos de olho e ouvido.
Seja por omissões, ênfases, supressões, contrastes e continuidades em elementos
visuais internos a um plano ou que se evidenciem no contato com o que o antecede
ou precede, a construção de significado pode ser aliada de formas de lidar com a
exterioridade presencial, mas não deveriam agir, tal como compreendemos, como
bússola perceptiva.
O ganho de intimidade com o universo da apreciação e da criação da imagem em
movimento amplia de modo indefinido o alcance do olhar do participante,
multiplicando seus sensores e dilatando seus poros visuais e auditivos, a exemplo
da noção de fora-de-campo, que podem e são permeadas pelo olhar do ator (Bürch,
1969), e a exemplo do ponto de vista da câmera, que pode oferecer uma analogia

ao comportamento de um perfil de observador diante de um determinado evento
(Pudovkin, 1983).
Em Bürch, assim como em diversos estudos sobre a relação entre vetores e
sugestão nos filmes, como no conhecido livro “O olhar e a cena”, de Ismail Xavier,
recai sobre o movimento dos olhos do ator parte considerável da tentativa de
condução da atenção do espectador. Um ator que desvia sua atenção de um ponto
e monta novos traços faciais para lançar seu olhar em direção a algo que não é
verificável no mesmo quadro endereça, junto à montagem, um novo assunto para
além do que se constata, esse que chegará com um horizonte de expectativa
armado. Sustentando um determinado ritmo na esfera da apreciação, essa técnica
de manutenção da atenção concatena vetores sonoros e visuais de lá para cá,
explorando bordas do quadro, relações internas e entre quadros, podendo até
mesclar novas diegeses no decorrer do filme, como provocava Arthur Omar.
Xavier nos orienta, no mesmo compasso que Pudovkin, décadas antes: “Há entre o
aparato cinematográfico e o olho natural uma série de elementos e operações
comuns que favorecem uma identificação do meu olhar com o da câmera,
resultando daí um forte sentimento da presença do mundo emoldurado na tela...”
(XAVIER, 1988, p.369). O russo afirmava:
No exemplo do observador que aprecia a passeata na rua,
aprendemos que o processo de filmagem não é a fixação pura e
simples do que acontece na frente da câmera, mas sim uma forma
peculiar de representação deste fato. Entre o evento natural e sua
aparência na tela há uma diferença bem marcada. É exatamente esta
diferença que faz do cinema uma arte (PUDOVKIN, p. 68, 1983).

É também precisamente esta diferença que sublinha, sublima e desvaloriza diversas
maneiras de ver, criando mundos em detrimento de outros, escolhendo ignorar ou
lidar com atenções flutuantes, dispersões criativas e desconexões estranhamente
belas, espalhando-se em artes e em regimes visuais que não se desentranham da
vida dos dias. A produção cinematográfica ficcional da indústria cerca os atos de
olhar na mesma medida em que eles mesmos buscam respirar. Não se trata de
fatalismo ou desilusão, mas de entender criticamente que as narrativas audiovisuais
de grande impacto comercial devem, por definição, atender a propósitos que não
condizem com o sobrevoo e a alegria de uma atenção que falta.
A presença de uma experiência de cinema como ação criadora mobiliza cena (corpo
observado) e o corpo-câmera (corpo que olha), tornando-os alvo de indagações.

Abrimos terreno para refletir sobre o que aqui chamamos catalisadores, movedores
de percursos sensíveis. São ações, por natureza, em constante elaboração, pois a
sua execução trará novas remodelagens. São, mesmo assim, operações criadoras
de revisão de regimes visuais que aproximam feituras cinematográficas de
dinâmicas sociais no gesto olhar. Os catalisadores querem exercitar os seguintes
processos: 1) a relação dos elementos dentro de quadro que acusam atividade no
extracampo, intrincando visível e não visível, manuseio da indicação e da
expectativa; 2) a distinção e o reconhecimento de equivalências e resistências entre
um evento que se presencia e um evento que se cinematografa narrativizando,
atentando para a inspiração mútua que ocorre entre a situação espectador-tela e a
do olho natural-mundo; 3) rever e ser revisto a partir de diretrizes de um percurso de
olhar encenado pelo movimento de câmera, que poderá ser inventado, discutido e
reinventado - portando uma câmera, o indivíduo incorpora o ato de olhar; sendo o
objeto da câmera, incorpora o ato modificado por ser objeto do olhar; 4) o fora-dequadro da paisagem urbana como invisibilidade social e como zonas urbanas
cobertas com sombra, como atrofia de supostas escolhas na interação face a face fica evidente que o fazer imagens “com máquina de captura” (processo de
exercícios cinematográficos) alimenta a relação do corpo “sem máquina de captura”
com imagens (processo de experienciar a interação) e vice-versa; 5) a ação
performática conjunta de câmera e corpo (algo que se assemelharia, em alguma
porção, a um filme-dança), em que são coreografados movimentos de câmera como
o travelling e o zoom, de modo a usar também a proibição de mostrar os olhos como
motor estético para composições problematizadoras do ato de observar o outro. A
esses disparadores difusos, demos o nome de catalisadores, pois, mais do que
fontes fixas, servirão como nascentes móveis. Tomando, como dissemos, esses
catalisadores e entendendo-os enquanto impulsos inventivos que instiguem
diferentes regimes visuais, dispomo-nos tanto a, por que não, pulverizá-los quanto a
expandi-los a partir da reinvenção que emergirá da própria execução dos exercícios,
rendendo segundos e terceiros catalisadores.
Cinema para metassocializar

É pertinente lembrar que o estudo aqui desenvolvido pode ser definido como sendo
de natureza qualitativa, em que os “pesquisadores coletam pessoalmente os dados
por meio de exame de documentos, de observação do comportamento ou de

entrevista com os participantes”, “mantendo um foco na aprendizagem do significado
que os participantes dão ao problema ou questão” (Creswell, 2010, p. 208-209).
Portanto, faremos agora um pequeno relato sobre os encontros que ocorreram em
uma unidade socioeducativa. Realizamos uma breve pesquisa exploratória em uma
unidade7 de Fortaleza, que incluiu projeção de filmes cearenses e outros filmes que
estão fora do circuito convencional de exibição, feitos a partir de uma produção mais
rústica e de um menor compromisso com exigências técnicas e expressivas que
desejam encontrar eco em grandes bilheterias. A fim de promover um contato
menos estável com as adolescentes, as obras escolhidas apresentam desafios para
a apreciação estética de sua audiência, sendo também instigantes e mais plurais no
modo de abordar seu tema. As atividades8 no Centro Educacional Aldaci Barbosa
inspiraram-se nos trabalhos de Bergala (2008), Migliorin (2015) e Fresquet (2013):
cinema como lugar da fruição; cinema com câmera como lugar da prática criativa,
promovendo novas formas de lidar com o outro a partir de um saber cinematográfico
adquirido pelas marcas do fazer cinema. Atuar assim sem que isso signifique
também uma destruição dos saberes antes instalados, inclinação que se aproxima
das ideias de Freire: “Sempre rejeitáramos fórmulas doadas. Sempre acreditáramos
que tínhamos algo a permutar com ele [povo], nunca somente a oferecer-lhe” (2014,
p. 134).
Na primeira ocasião, em julho de 2015, exibimos e discutimos nas duas
oportunidades produções cearenses como Selos (Gracielly Dias, 2010), Além da
Rua (Natália Viana, 2010), Mauro em Caiena (Leonardo Mouramateus, 2012) e uma
pernambucana chamada A onda traz, o vento leva (Gabriel Mascaro, 2012).
Somada a estes filmes, exibimos uma versão modificada pela desaceleração da
imagem de um fragmento do filme Bairro 13 (Pierre Morel, 2004), unindo-o à música
7

O centro foi o único ao qual tivemos acesso, autorizado por Luciano Tonet, promotor de
justiça da infância e da juventude. A unidade foi indicada por Tonet por ser uma das
instituições que é referência para as demais devido ao bom trabalho desenvolvido e devido à
sua harmonia interna. Neste ponto, surge-nos a inevitável questão de como seria realizar
nossa pesquisa nos locais onde a violência está mais presente, onde os motins são
constantes e a repressão é a regra: não estaria justamente aí a necessidade de mais
atenção e de novas formas de promover maneiras de ver transformadoras? A pergunta
parece acolher o risco como forma de trabalho.
8

Em busca da definição de dinâmicas de ativação prévias, o projeto de extensão Arte,
Cultura e Direitos Humanos nas Medidas Socioeducativas em São Carlos, pesquisa do
professor Gabriel de Santis Feltran, aparece como uma importante referência, indicando a
existência de três momentos: escuta individual, oficina semanal e roda de conversa
formativa. O projeto em São Carlos atende adolescentes cumprindo medidas
socioeducativas de "Liberdade Assistida" e "Prestação de Serviços à Comunidade”.

Sleepwalker (Massive Attack), originalmente parte da banda sonora do filme Ela
(Spike Jonze, 2013), como atividade pedagógica de caráter experimental. O grupo,
composto por dezoito garotas com idade entre 12 e 18 anos, conhecia-se pouco,
verificamos após algumas perguntas. Algumas das meninas estavam lá havia três
dias, enquanto outras, há semanas. Elas comentaram trechos do filme a partir de
referências e vivências pessoais, após assistirem à projeção com bastante atenção,
momento que experimentaram com envolvimento e alegria. O planejamento inicial,
que previa 5 encontros, não pode ser seguido rigorosamente, porque nossas visitas
ficavam sujeitas às dinâmicas das atividades já realizadas no centro, que mudavam
de dia e horário com frequência.
Dos dezesseis escritos do grupo de 2016, na primeira ocasião do ano, dois deles
chamam particularmente atenção e por isso gostaríamos de apresentá-los. Os
textos não se concentram na descrição dos acontecimentos vistos e não
demonstram certa vontade de estar de acordo com o objetivo daquele que solicita
da escrita – tal como requereria a “pedagogia embrutecedora” de que fala Rancière,
especulamos. Eles partem de impressões mais longes da formatação de uma
redação narrativa convencional e mais próximas de um comentário pessoal, o que
para nós faz surgir um movimento mais revelador. Lê-los traz a certeza de que há ali
algo que a pesquisa deve explorar mais a fundo. Observar ambos, diretamente,
torna-se importante, sobretudo quando tentamos reproduzi-los tal e qual ocuparam a
página - na medida em que esta formatação permite:
Eu gostei muito do filme
Gostei da parte que ele leva a menina para a praia. i brinca com ela
porque ele demonstrou que ele cuida i ama a pequena muito, Bom
eu acho que era filha dele por que conta sobre Humildade, carinho,
Sofrimento. nunca tinha asistido nada igual, gostei muito,
AMEI ESSE FILMI (Fernanda, 15 anos)
eu gostei de todas as partes
eu achei o Personagem humilde, legal, simpatico etc... Gostei
não tenho oque reclamar!! Voulte Sempre! um pouco Simples mais
foi bom
Gostei de Assistir! (Thayná, 16 anos)

Ficamos especialmente animados com aquilo que poderia também ser tratado como
demérito: “um pouco simples mais foi bom”. Agradecemos o sincero elogio, antes de
tudo. Apesar de simples, ainda assim ser bom, é certamente uma vitória. No dia em
que foi exibido A onda traz, o vento leva, cinco dos escritos deram ênfase à surdez,
a um diálogo no qual um médico declarava que o personagem era soropositivo e à

descrição do encadeamento narrativo. Os dois que expomos exibem algo que,
podemos projetar, escapam à imanência do filme, mesmo que escapem de maneira
afim, de modo a carregar consigo a possibilidade de uma conversa conciliadora de
percepções das duas meninas enquanto escreviam. Nas palavras da folha em
branco, um valioso desapego de uma tendência explicativa dos dois escritos - que
não buscavam o acerto ou a demonstração da capacidade de síntese, domínio da
redação ou exposição do frescor da memória - caiu em cheio em uma espécie de
conversa escrita, algo que aponta para nós um trajeto mais instigante, por
desmontar a mecânica de um aprendizado que é útil mas não interessa a nossos
catalisadores nem a nossos objetivos de exibição. As palavras das adolescentes
oferecem grande expectativa quanto à capacidade da presença do cinema nesses
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cinematográfica “simples” e “boa” aliada ao indagamento sobre os próprios olhares,
gestos e outros movimentos trabalha a percepção sensível e solicita revisões,
trazendo uma criticidade que não se separa do corpo em atuação.
O momento de projeção de A onda traz, o vento leva e O pão e o beco foi muito
agitado. Elas comentaram em voz alta umas com as outras a todo o momento o que
estava na tela, fazendo apostas sobre a situação em que se encontrava o
personagem em ambos os filmes. Uma conversa sobre as imagens acontece
espontaneamente, acompanhada de perguntas sobre o que virá a seguir ou sobre
dúvidas que surgem no meio do caminho. O fato de este grupo já se conhecer
influencia diretamente no modo como elas apreciam o filme, visto que as internas
não param de interagir, criando um clima semelhante a uma sala de televisão
doméstica, situação em que a dispersão é considerável. Após ver A onda traz o
vento leva, uma das garotas definiu o personagem principal, qualificando-o como
“feliz apesar dos problemas (ser surdo e portador de HIV)”. Curioso, indaguei quem
tinha feito isso, quem o tinha o definido assim, ao que a adolescente respondeu “ele
mesmo” e “deus”.
Em meio à projeção de O pão e o beco, entre risos, comentários e perguntas, uma
garota perguntou “Esse filme não tem voz?”. A ausência de diálogos no filme não
gerou desconforto, mas gerou curiosidade. O fato de o filme não apresentar falas
pareceu não incomodar, mas produziu uma pergunta, que buscamos desdobrar,
perguntando sobre o motivo pelo qual o filme nos mantém atentos. Mais um pouco e
veio a declaracão de outra menina, dizendo que “a gente acompanha os gestos”. Há
uma dificuldade bastante evidente nesse momento: manter as adolescentes

interessadas na discussão sobre o filme. Não se trata de evitar brincadeiras,
comentários e perguntas, mas de acolher as interferências mesmo, talvez aceitando
que a conversa e a discussão possam acontecer durante a exibição do filme,
tornando-se descartável, talvez, a pausa que daria uma autorização para a fala.
Em um dos encontros, a presença dos educadores, oito no total, igualava-se ao
número de internas. O fato de haver adultos em sala, por vezes tentando conduzir o
pensamento das adolescentes sobre o filme para o que achavam ser “o correto”,
acabou influenciando a experiência, já que a relação com o momento da exibição se
daria de outra forma na ausência dessa condução, imaginamos.
Na segunda ocasião, setembro de 2016, encontramos um grupo pequeno, de oito
garotas, muito inflamado, cheio de energia e com um comportamento notadamente
impaciente. Nada mais comum entre adolescentes que são alunas. A empatia foi
outra, e o desejo de cinema, quase por unanimidade, também foi. Impressionou-nos
a insistência para assistirmos juntos a Cinquenta tons de cinza (Sam Taylor-Wood,
2015). Afinal, se isso era alguma sintoma, como saber de onde e para onde ir
então? Com dificuldades operacionais, exibimos Hukkle (György Pálfi, 2002), que
provocou mais irritação do que se tivéssemos mostrado Sleep (Andy Warhol, 1963)
ou Mothlight (Stan Brakhage, 1963). Interpretamos que a impaciência não era
resultado do filme em si, mas de uma dada situação de sala que se dava. A boa
acolhida do primeiro grupo contrasta profundamente com a rejeição do segundo,
que continha menos da metade de suas integrantes.
Um centro de semiliberdade para meninos foi onde fiz uma visita com direito a
almoço, na terceira ocasião, já em 2017. Embora não tenha realizado nenhuma
atividade semelhante, fui apenas para conhecer, era perceptível uma atmosfera
diferente da dos primeiros dois centros, a começar pela própria arquitetura do local,
que, com seus espaços comuns e quartos coloridos semelhantes a chalés simples,
permitia um fluxo de pessoas capaz de arejar a convivência entre todos. Indagado,
um dos instrutores do centro comentou que voltar aos finais de semana para casa
gerava um grande benefício em cada um.
O que estaria pressupondo a ideia de ressocializar? Que sociedade e que condição
de indivíduo poderiam estar implícitos na tentativa de uma ressocialização? Aqui,
esboçamos o que pode ser investigado nesse sentido, com vistas a cruzar a reflexão
feita com a passagem de uma ressocialização a uma metassocialização. Nas visitas

que fizemos, em conjunto com os exercícios que estamos elaborando, podemos
arriscar que a ressocialização parece não se questionar plenamente sobre a
sociedade à qual se “devolve” o indivíduo, pois, nas entrelinhas, é imaginado e
requerido uma adolescente que esteja, rapidamente, pronta para voltar à liberdade
sem que volte a causar problemas ao Estado. Aqui, há uma ideia de sociedade
composta por uma superfície plana, geograficamente sem acidentes, na qual a
jovem, após alguns ajustes em suas arestas, deveria viver fora do crime. Aparar
suas expressões salientes, pontiagudas e seus desvios em ondas não detectáveis e
pouco afins à suposta superfície plana - estável e encaixável - do social não está
nos projetos de uma educação estética tal como desenvolvemos.
As atividades iniciais de cinema com adolescentes internas indicaram que há muito
o que aproveitar desses e de outros encontros, no sentido de diminuir as distâncias
e assimetrias sociais a partir de uma revisão de regimes visuais. Chamar o termo
metassocializar, em vez de replicar intenções de ressocializar, e adotar uma postura
de desconfiança, implica considerar, nos processos educativos e estéticos com as
adolescentes em conflito com a lei, os íntimos impasses desses indivíduos com suas
aventuras intelectuais e sensíveis em contato com o mundo que os envolve,
acolhendo convergências, divergências, entrelaçamentos e contraposições que não
necessariamente apontem para sua “recuperação” como a ressocialização os
obriga, mas que possam perturbar suas visões de mundo assim como ter o mundo
perturbado por suas crenças e atuações, sem que para isso tenham que assumir a
criminalidade como modo de afirmação e sobrevivência. Metassocializar é incluir,
por meio de exercícios do olhar e - por meio deles - do agir, o mundo social
imperfeito, pontiagudo, flamejante, desproporcional e contingente na própria
atividade do centro socioeducativo e não separar o pensamento sobre socialização
de pensar a formação do indivíduo. Implementar ações de cinema dentro dos
centros,
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cinematográficos estão a se construir, é convidar, nas diversas instâncias
institucionais, o risco de encontrar afinidades entre forças da arte, da política e do
injusto.
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Políticas públicas de educação prisional no Brasil: currículo e orientações internacionais.
Gabriel Santos da Silva *
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Introdução
Este artigo tem como principal objetivo, através de uma análise documental e bibliográfica,
refetir sobre algumas questões presentes na educação de jovens e adultos em espaços de restrição
e privação de liberdade como: características do currículo, o perfil majoritário da população
carcerária brasileira e os marcos legais da educação prisional em âmbito internacional e nacional.
No primeiro momento traçamos uma discussão sobre as concepções de currículo,
salientando aquelas que consideramos como as mais indicadas para a educação de jovens e
adultos em espaços de restrição e privação de liberdade.
Posteriormente, apresentamos dados coletados do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen). Esses dados nos permitem compor o perfil majoritário da população em
situação de privação de liberdade no Brasil com o objetivo de identificar a quem essa educação
está sendo direcionada.
No terceiro momento analisamos os marcos legais internacionais e nacionais que instituem
as políticas de educação em espaços de privação de liberdade e buscamos problematizar a
elaboração destas em um cenário de crise estrutural do capital.
Por último, buscamos refletir sobre algumas concepções do Currículo para a educação em
espaços de privação de liberdade. Autores como Silva; Bourdieu; Wacquant; Julião; Noma e Boiago;
Hora e Gomes; Alvisi e Zan, dentre outros, compõem o quadro teórico deste debate.
As teorias do currículo: tradicionais, críticas e pós-críticas
As problemáticas que envolvem a definição de uma “teoria do currículo” iniciam na própria
definição de currículo. Frequentemente utilizamos esse conceito, de forma bem simplória, para
mencionar um conjunto de disciplinas ou de atividades educativas com o objetivo de desenvolver
algum conteúdo de determinada disciplina acadêmica ou escolar. Contudo, as definições que
envolvem este conceito estão permeadas por disputas internas que o ressignificam de acordo com
cada contexto social e histórico.
Faremos uma pequena incursão sobre os debates que envolvem “as Teorias Curriculares”,
ou seja, as diferentes concepções de estudo sobre currículo com o objetivo de apresentar a
complexidade de estudos presentes no campo e situar a perspectiva adotada neste trabalho.
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Utilizaremos como modelo de distinção as categorizações de Tomaz Tadeu da Silva (2007): teorias
tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas.
A teoria tradicional
Esta teoria procura ser neutra e pensa o currículo como uma área meramente técnica,
voltada para a formação do trabalhador e para proporcionar uma educação geral básica. Segundo
Silva (2002), os especialistas (tradicionais) tinham como principal objetivo “planejar” cientificamente
as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o pensamento
do aluno se desviassem das normas pré-definidas.
Essa construção de um currículo que pensa em um controle de metas e padrões prédefinidos tem como background o contexto americano1 da virada do século – XIX para XX – com a
nova concepção de sociedade baseada em práticas e valores derivados do mundo industrial. Outro
fator presente nesse contexto é a crescente presença de imigrantes nas grandes metrópoles. Os
diferentes costumes e valores se tornam uma ameaça aos valores do self-made man – o homem
branco, protestante e de classe média. Assim, muito se enfatizou acerca da presença na teoria
tradicional de categorias (e dos objetivos a elas implícitos) como: controle social e eficiência social.
Contudo, segundo Silva (2002), não devemos entender, o, então, incipiente campo do
currículo como constituído de maneira monolítica, pois outras intenções e outros interesses podem
ser identificados nessas manifestações iniciais. Duas grandes tendências, cuja presença
impossibilitam a concepção de um campo monolítico podem ser observadas: uma, que veio a ser
denominada tecnicista, ancorada nos pressupostos de John Franklin Bobbit – expostos na obra The
Curriculum de 1918 – que pensa o currículo baseado nas ideias eficienticistas de Frederick Taylor;
e a outra voltada para a elaboração de um currículo que valorizasse os interesses dos alunos,
baseada nos pressupostos de John Dewey e de William Heard Killpatrick, (SILVA, 2002).
A teoria crítica
A partir da década de 60, diversas manifestações culturais e políticas aconteceram no mundo
como os movimentos de independência das antigas colônias europeias; os protestos estudantis na
França e em outros países; os protestos contra a guerra do Vietnã; o movimento dos direitos civis
nos EUA; os movimentos de contracultura; o movimento feminista; a liberação sexual; as lutas
contra as ditaduras no mundo, desde a América Latina ate países asiáticos, passando por Portugal
e Espanha.
No campo educacional também houve críticas à persistência de práticas pedagógicas
tradicionalistas e a diversos objetivos das reformas educacionais realizadas após a segunda guerra
mundial. Neste período diversos autores de diferentes lugares do mundo começam a repensar o
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A emergência e o desenvolvimento da sociologia e da teoria crítica do currículo tiveram seus estudos desenvolvidos
pioneiramente nos Estados Unidos e na Inglaterra.
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papel da escola e do currículo escolar como um todo. Essas teorias, que chamamos de “críticas”,
tiveram nomes distintos de acordo com sua corrente teórica e seu país de origem. Elas não
necessariamente dialogam entre si, mas são colocadas sob o mesmo rótulo de “teorias críticas” por
questionarem o modelo tradicional desenvolvido anteriormente.
Compõem esse quadro os trabalhos declaradamente marxistas de Althusser em “A ideologia
e os aparelhos Ideológicos de Estado” de 1970; de Bowles e Gintis em “A escola capitalista na
América” de 1976; de Baudelot e Stablet em “A escola capitalista na França” de 1971; e de Apple
em “Ideologia e currículo” de 1979. Os trabalhos que focalizam a perspectiva da reprodução cultural
de Bourdieu e Passeron em “A reprodução” de 1970. As teorias “reconceptualistas” dos EUA e do
Canadá muito influenciados pela corrente fenomenológica e que tem como marco a obra de Pinar
e Grumet “Toward a poor curriculum” de 1976. E por último a corrente de pensamento intitulada
“Nova Sociologia da Educação” (NSE) que tem como “fundador” Michael Young e sua emblemática
obra “Knowledge and control” de 1971.
Em suma, nas obras marxistas, a divisão social decisiva é a que existe entre classes e o
papel da escola consiste em preparar as pessoas para os diferentes lugares de trabalho nessa
divisão. Há uma certa heterogeneidade de argumentos entre os trabalhos marxistas como o foco
na ideologia transmitida ou no currículo formal e no oculto, que não será desenvolvido neste artigo.
A ideia fundamental é a de que a escola é peça-chave para a reprodução de uma sociedade de
classes ao inculcar valores das classes dominantes notadamente burguesas, ou seja, é um reflexo
da economia capitalista ou do local de trabalho capitalista (SILVA, 2007).
Sob a perspectiva da “reprodução cultural” de Bordieu e Passeron, diferentemente das
análises marxistas, a escola não inculca valores e modos de pensamentos dominantes.
Ela se limita, ao usar um código de transmissão cultural no qual apenas as crianças
e jovens da classe dominante já foram iniciados no ambiente da família, a permitir
a continuação desses no jogo da cultura e a confirmar a exclusão dos filhos de pais
das classes subordinadas. É naturalmente central nesse processo a transmissão da
ideia de que essa exclusão não se dá por nenhum ato de imposição bruta e visível,
mas por incapacidade de alguns de vencer numa corrida meritocrática, a da carreira
2
escola, que é fundamentalmente justa e igualitária.

Ou seja, através dessa transmissão a acumulação e legitimação escolar de diferentes
capitais familiares também permitem que a escola exclua, sobretudo os situados mais próximos ao
polo inferior do campo social, e contribua para a reprodução de uma sociedade de classes.
A chamada “reconceptualização” foi mais um movimento de crítica às teorias tradicionais e
é embasada em concepções fenomenológicas. Nessa perspectiva, a ênfase não estava no papel
das estruturas ou de conceitos constituintes dos currículos, mas na subjetividade dos significados
atribuídos pelos atores às suas experiências escolares e curriculares (SILVA, 2007). Logo:

2
SILVA, T T da. A Sociologia da Educação entre o Funcionalismo e o Pós-Modernismo: os Temas e
os Problemas de uma Tradição. In: Em Aberto, n. 46. 1990. p 4.
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Na perspectiva fenomenológica, o currículo não é, pois, constituído de fatos, nem
mesmo de conceitos teóricos e abstratos: o currículo é um local no qual docentes e
aprendizes têm a oportunidade de examinar, de forma renovada, aqueles
3
significados da vida cotidiana que se acostumaram a ver como dados naturais.

Por fim, temos a corrente que ficou conhecida como “Nova Sociologia da Educação” (NSE).
Essa corrente coloca como debate central da discussão sociológica a problematização dos
currículos escolares. O movimento da NSE foi precursor no que diz respeito aos estudos sobre
currículo. Quando falamos sobre esse pioneirismo em relação aos estudos sobre currículo não
estamos excluindo os modelos de análise citados anteriormente, mas enfatizando a construção
dessa nova perspectiva que focaliza a questão curricular, em particular, e não a função da escola
como um todo.
A NSE tem como fundo teórico inicial o interacionismo simbólico que busca valorizar os
processos de interação entre agentes sociais, por exemplo professores e alunos. Segundo Silva
(1990), ao contrário das outras orientações, nas quais o processo de estratificação social é central,
na NSE o processo fundamental a ser analisado é o da estratificação do conhecimento escolar.
Sendo assim,
em vez de tomar aquilo que é considerado como currículo escolar como um dos
fatos aceitáveis da vida, um dado natural, a NSE coloca em questão o próprio
processo pelo qual um determinado tipo de conhecimento veio a ser considerado
4
como digno de ser transmitido via escola.

A análise de Michael Young se modificou bastante com o tempo e atualmente o autor defende
uma perspectiva de currículo bem distinta da que marcou o movimento da NSE na década de 70. A
perspectiva atual defendida pelo autor focaliza a questão do conhecimento que é ensinado para os
alunos mais desfavorecidos, de forma que a escola não deve privá-los do conhecimento por ele
denominado de “poderoso”. Tal perspectiva diferencia-se ao movimento feito pela NSE na década
de 70, pois buscava-se relativizar a existência de um currículo que determinava quais saberes
deveriam ser ensinados. Visto que o conhecimento é algo socialmente construído, o currículo seria
justamente um instrumento político para manter as relações de poder existentes (GALIAN,
LOUZANO, 2014).5
Teorias pós-críticas
As teorias pós-críticas estão diretamente ligadas com a concepção de um currículo
multiculturalista. Essa perspectiva vai contra um modelo de currículo considerado “superior” e
dominante que privilegia uma cultura branca, masculina, eurocêntrica e heterossexual. Logo, há um
3
SILVA, T. T. da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2 ed. Belo
Horizonte: Autêntica. 2007. p.40.
4
SILVA, T T da. A Sociologia da Educação entre o Funcionalismo e o Pós-Modernismo: os Temas e
os Problemas de uma Tradição. In: Em Aberto, n. 46. 1990. p 5.
5
Para o maior conhecimento desta mudança de posição leiam o artigo de Galian e Louzano (2014)
intitulado “Michael Young e o campo do currículo: da ênfase no “conhecimento dos poderosos” à
defesa do “conhecimento poderoso”.
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movimento que advoga temáticas ligadas a questão étnico-racial, feminista e de movimentos sociais
distintos que disputa o espaço de representatividade de diversas culturas consideradas
“dominadas”.
Esse movimento possui duas perspectivas: uma “liberal” ou “humanista” e outras “mais
críticas”. Segundo Silva (2007) a linha liberal defende uma ideia de tolerância, respeito e
convivência pacífica entre as culturas. Já as visões “mais críticas” questionam essa perspectiva,
pois as diferenças culturais não podem ser concebidas separadamente das relações de poder.
Essa perspectiva crítica de multiculturalismo está dividida em duas concepções: uma
“materialista” e uma “pós-estruturalista”. Na perspectiva “pós-estruturalista” essas diferenças não
são características naturais. Logo, são produzidas discursivamente e só fazem sentido nos
processos linguísticos de significação. Na perspectiva “materialista”, inspirada no marxismo,
enfatizam-se os processos institucionais, econômicos, e estruturais que estariam na base da
produção dos processos de discriminação e desigualdades baseados na diferença cultural (SILVA,
2007).
Essa perspectiva multiculturalista possui uma forte aproximação com as perspectivas críticas
do currículo, porém não reduz as relações de poder existentes no currículo à variável de “classe”.
Existiriam, portanto, outras dinâmicas nesta relação como as de gênero, raça e sexualidade.
Como foi exposto brevemente, existem diversas teorias que buscam analisar o currículo e,
consequentemente, a função deste no ambiente escolar. Todas, exceto as concepções tradicionais,
levam em consideração a importância do currículo como uma ferramenta pedagógica de poder
disputada amplamente por diversos setores.
Acreditamos que através das “teorias críticas” da NSE e das “teorias pós-críticas” de caráter
mais materialista possamos desenvolver uma melhor análise sobre a possibilidade de um currículo
para a educação em espaços de privação de liberdade. O currículo não é um elemento neutro de
transmissão desinteressada do conhecimento como uma perspectiva tradicional afirmaria, mas está
implicado nas relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas, produz
identidades individuais e sociais particulares (HORA, GOMES, 2007).
O sistema penitenciário Brasileiro: quantidade e perfil dos apenados
Nesta parte do artigo, buscaremos fazer uma breve apresentação sobre o número de
apenados no Brasil e o seu perfil de acordo com os dados oferecidos pelo Levantamento Nacional
de Informações Penitenciárias (Infopen) divulgados no ano de 2015 relativos a 2014.
Segundo os dados coletados, a população prisional no Brasil em dezembro de 2014 era de
622.202 embora o número total de vagas seja de 371.884, o que configura, portanto, um quadro de
superlotação dentro das unidades penais. Quanto aos tipos penais temos que os crimes de tráfico
de drogas e roubo respondem por mais de 50% das sentenças das pessoas condenadas como
observadas no gráfico 1 localizado no anexo A (BRASIL, 2015).
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Quanto ao perfil de raça/cor dos apenados podemos observar uma população carcerária
majoritariamente negra. Configurando o quadro de 61,67 % são Negros/Pretos e Pardos e 37,22%
brancos como mostra o gráfico 2 (Anexo A).
Em relação ao gênero dos apenados, os dados desenvolvidos pelo Infopen nos informam
que a média é de 5,8% de mulheres para 94,2% de homens. No entanto, a taxa de mulheres no
sistema penitenciário vem crescendo significantemente e este crescimento tem sido estudado em
diversas pesquisas na área com o objetivo de explicar esse fato social (INFOPEN, 2015).
Segundo o gráfico 3 (Anexo A), é possível identificar que presos no Brasil são, em grande
maioria, jovens de 18 a 29 anos (55,07% do total da população carcerária nacional).

Em

contraposição, temos uma população brasileira de 18,9% de jovens na mesma faixa etária (BRASIL,
2015).
Quanto à escolaridade temos um quadro bastante complexo como podemos verificar no
gráfico 4 (Anexo A). Podemos perceber que 3,99% dessa população carcerária é analfabeta e está
localizada em maior parte na região Nordeste do país. Os alfabetizados (sem cursos regulares)
compõem somente 6,73%. Os presos com ensino fundamental incompleto são a maioria
representando 49,58% do total. Um quantitativo de 14,78% possui o ensino fundamental completo,
enquanto que 13,96% possuem ensino médio incompleto e apenas 9,54% possuem ensino médio
completo. Em menor quantidade estão os que possuem ensino superior incompleto (0,95%),
seguidos de 0,46% que possuem o ensino superior completo e 0,02% possuem ensino acima do
superior. Temos um quadro que evidencia uma escolaridade bastante deficiente em que 60,3% dos
apenados não possuem nem o ensino fundamental completo.
Em suma, temos como perfil majoritário do nosso sistema prisional homens jovens negros
com o ensino fundamental incompleto e condenados principalmente por tráfico de drogas. Esse
perfil do apenado não é uma mera coincidência. Conforme Wacquant (2010), as camadas que
sofrem com o “endurecimento” da criminalidade são as mais desamparadas socialmente. As
análises e levantamentos constituintes da world prison population list demonstram que em todas as
Américas (e também cada vez mais na Europa Ocidental) a população encarcerada é composta,
majoritariamente, por jovens, negros e pobres, que sofrem com o uso rotineiro da violência policial
em uma tradição nacional multissecular de controle dos miseráveis pela força – uma tradição
oriunda da escravidão e dos conflitos agrários que se viu fortalecida por políticas de criminalização
da pobreza de governos neoliberais. Para Wacquant, penalizar a miséria significa “tornar visível” o
problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe o aval do Estado (WACQUANT, 2001).

Os marcos legais internacionais da educação de jovens e adultos em situação de restrição e
privação de liberdade.
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Os marcos legais internacionais que instituem a educação de jovens e adultos em espaços
de restrição e privação de liberdade são definidos desde a criação da Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1945 após a segunda guerra mundial e a fundação da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).
A ONU, o progresso social e a melhoria dos padrões de vida e dos direitos humanos são
alguns objetivos a serem alcançados por este órgão internacional, não somente, mas também em
virtude dos crimes contra a humanidade praticados durante a segunda guerra mundial.
A partir da década de 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) assume o papel central nas discussões e orientações para as políticas
educacionais dos países-membros. A organização foi criada novembro de 1945, sob o contexto do
pós-guerra com o objetivo de “garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações,
acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros – 193 países
atualmente – na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas sociedades”
(UNESCO, 2010). As áreas de atuação da organização são: educação, ciências naturais, ciências
humanas e sociais, cultura e comunicação e informação. No setor da educação
a principal diretriz da UNESCO é auxiliar os países-membros a atingir as metas de
Educação para Todos, promovendo o acesso e a qualidade da educação em todos
os níveis e modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos. Para isso, a
Organização desenvolve ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades
nacionais, além de prover acompanhamento técnico e apoio à implementação de
políticas nacionais de educação, tendo sempre como foco a relevância da educação
6
como valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países.

Ao frisar que a organização visa promover o acesso e a qualidade da educação em todas
as modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos (EJA), a UNESCO assume um
compromisso com todas as modalidades e políticas públicas que circundam o tema, inclusive o
ensino para pessoas privadas de liberdade.
Logo, esses órgãos multilaterais possuem um grande peso na orientação e formulação de
políticas públicas para os países-membros. Paiva (2005) cita diversos documentos internacionais
que instituem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a educação para todos como direitos básicos
do indivíduo. Contudo, seguimos parcialmente a seleção de Noma e Boiago (2010) e selecionamos
apenas os documentos que consideramos específicos sobre a educação de jovens e adultos em
espaços de privação de liberdade.
As normas internacionais, elaboradas pela ONU, que versam especificamente sobre a
educação em espaços penitenciários são Regras Mínimas para o Tratamento de Presos de, 1955,
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ,de 1966, Convenção contra a Tortura e outros
Tratos ou Penas Cruéis, Inumanos ou Degradantes, de 1975 e a Carta Africana dos Direitos de
Homem e dos Povos, de 1981.
6

A UNESCO no mundo e no Brasil. Retirado de: https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/ .
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Os documentos da UNESCO que consideramos importantes marcos internacionais e que
instituem a Educação de jovens e adultos em espaços de restrição e privação de liberdade são: As
resoluções do Conselho Econômico e Social e da Assembleia Geral das Nações Unidas (1990); A
Declaração Mundial da Educação para Todos (1990), O manual “Educação Básica em
Estabelecimentos Penitenciários (1991); a Quinta Conferência Internacional de Educação de
Adultos - V CONFINTEA (1997); a Declaração de Hamburgo sobre Educação para Todos: o
Compromisso de Dakar (2000); a Cimeira do Milênio (2000); e a Sexta Conferência Internacional
de Educação de Adultos - VI CONFINTEA (2009).
As regras mínimas para o tratamento dos presos de 1955 foram adotadas pelo 1º Congresso
Nacional das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, e
aprovadas pelo Conselho Social e Econômico das Nações Unidas em Genebra.
As regras visam transmitir as medidas adotadas no Congresso para os governos dos
Estados Membros e a sua possível incorporação à legislação nacional. Afora a aplicação dessas
medidas, é recomendado ainda uma atualização trienal do progresso realizado nas instituições. O
documento ainda diz que não busca criar um modelo padrão de sistema penitenciário, mas apenas
estabelecer alguns princípios e regras de uma boa organização penitenciária. Em vista disso, devese levar em conta as dificuldades e particularidades sociais e econômicas de cada país envolvido.
No que diz respeito à educação prisional, o tópico 77 do referido documento diz que
1) Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os
reclusos que daí tirem proveito, incluindo instrução religiosa nos países em que tal
for possível. A educação de analfabetos e jovens reclusos será obrigatória,
prestando-lhe a administração especial atenção.
2) Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos deve estar integrada no
sistema educacional do país, para que depois da sua libertação possam continuar,
sem dificuldades, a sua educação.7

Logo, é no referido documento de 1955 que aparece pela primeira vez a recomendação da
política educacional nos espaços de privação de liberdade. O documento frisa ainda a necessidade
de a educação estar integrada ao sistema educacional do país, justamente para manter a
continuidade dos estudos do apenado e contribuir para sua futura reinserção na sociedade e no
mercado de trabalho. Busca-se manter as condições mínimas de reclusão para que o cidadão possa
cumprir sua pena e retornar à sociedade de forma que não haja o risco de reincidência.
Em dezembro de 1975 ocorreu a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou Penas
cruéis, Inumanos ou Degradantes que reafirma a Declaração Universal de Direitos Humanos e a
garantia dos direitos básicos do indivíduo, incluindo a educação prisional. A convenção buscou
repudiar aos tratamentos desumanos que possam existir no cárcere (ONU, 1975).

7
Regras mínimas para o tratamento dos reclusos. Pg. 18. Disponível em:
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e conteudos-de-apoio/legislacao/sistema-prisional/regras_minimas.pdf
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Na década de 1970, diversos fatores como a queda de três ditaduras na Europa Ocidental
(Portugal, Espanha e Grécia), o início, como parte da então política externa dos Estados Unidos,
da chamada “cruzada pelos direitos humanos” de Jimmy Carter e o apoio da Organização da
Unidade Africana (OUA), possibilitou, sob o beneplácito da ONU, a aprovação da Carta Africana
dos Direitos do Homem e dos Povos em 1981, na cidade de Banjul (Gâmbia) durante a Conferência
Ministerial da (OUA), que foi no mesmo ano adotada pela XVIII Assembleia dos Chefes de Estado
e Governo da OUA, realizada em Nairóbi (Quênia).
Esta Carta busca reforçar os direitos presentes na Declaração de Direitos Humanos (1948),
que apesar de se mostrar direcionada para o continente africano, não perde sua abrangência global.
Em

relação

a

educação

prisional,

o

artigo

17,

referente

ao

capítulo

dos

direitos do Homem e dos Povos, diz que todas as pessoas têm direito à educação; toda pessoa
pode tomar livremente parte na vida cultural da comunidade; e a promoção e proteção moral e dos
valores tradicionais reconhecidos pela comunidade constituem um dever do Estado no quadro da
salvaguarda dos Direitos do Homem (ONU, 1981).
Contudo, apenas a partir da década de 1990 que o tema da educação prisional ganha
destaque, após um conjunto de resoluções aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU
(ECOSOC)8 – 1990/20 e 1990/24 – e pela Assembleia Geral das Nações Unidas – 45/122.
A Resolução 1990/20 relativa à educação nos estabelecimentos penitenciários busca
reafirmar os documentos anteriores da ONU e garantir o direito à educação para todos. Este marco
retoma as chamadas “Regras de Beijing” de 1985, que dispõe sobre a necessidade de se manter a
competência para todos os profissionais envolvidos com o papel educacional e a formação
profissional de jovens que estejam confinados em estabelecimentos penitenciários.
A partir dessas proposições, a resolução apresenta orientações aos Estados-membros sobre
a educação em espaços de privação de liberdade. Recomenda-se aos Estados-membros: que as
instituições competentes, os serviços de assessoramento docente e outras organizações fomentem
a educação nos estabelecimentos penitenciários, entre outros; os Estados-membros proporcionem
diversos tipos de educação que contribuam de maneira apreciável a prevenção do delito, a inserção
social dos reclusos e a redução dos casos de reincidência, por exemplo, alfabetização, formação
profissional, educação permanente para a atualização de conhecimentos, ensino superior e outros
programas que fomentem o desenvolvimento humano dos reclusos; os Estados-membros ao
criarem políticas educacionais levem em conta que todos os reclusos devem gozar de acesso a
educação, com inclusão de programas de alfabetização, educação básica, formação profissional,
8
Este órgão busca coordenar o trabalho econômico e social da ONU, das Agências Especializadas e
das demais instituições integrantes do Sistema das Nações Unidas. Ou seja, busca formular recomendações
e atividades relacionadas ao desenvolvimento, comércio internacional, industrialização, recursos naturais,
direitos humanos, condição da mulher, população, ciência e tecnologia, prevenção do crime, bem-estar social
e outras questões sociais e econômicas. Retirado de: https://nacoesunidas.org/conheca/comofunciona/ecosoc/
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atividades criadoras, religiosas e culturais, educação física e esportes, educação social, ensino
superior e serviços de biblioteca; e que a educação deve constituir o elemento essencial do regime
penitenciário, e não se deve colocar impedimentos dissuasivos aos presos que participem em
programas educativos e aprovados. (UNESCO, 1995, p.181)
O documento disserta, também, sobre a necessidade da cooperação de órgãos e institutos
para a prevenção ao delito e a justiça penal e orienta o desenvolvimento de pesquisas nos
estabelecimentos penitenciários para uma troca de conhecimentos especializados sobre a prática
prisional.
No mesmo dia, foi aprovada uma segunda resolução relativa à educação, capacitação e
consciência pública na esfera da prevenção de delito. A aprovação da resolução 1990/24 pedia ao
secretário-geral das Nações Unidas que examinasse o funcionamento e o trabalho de institutos da
ONU, em matéria de prevenção ao delito, com a finalidade de estabelecer prioridades e garantir a
adequação às novas necessidades do público em questão (UNESCO, 1995 apud. NOMA E
BOIAGO, 2010).
Em dezembro do mesmo ano, a Assembleia geral das Nações Unidas aprovou uma
resolução relativa a educação em matéria de justiça penal instituindo o direito à educação em
espaços de privação de liberdade. O referido documento propõe várias recomendações que visam
“reforçar as atividades educacionais na esfera da justiça penal e assume que a educação pode
contribuir ao melhoramento das condições que dão lugar ao delito e as consequências da
delinquência” (UNESCO, 1955. p, 178)
Buscando afirmar tal compromisso, em 1990 a UNESCO e outras agências internacionais
como o Fundo nas Nações Unidas pela Infância (UNICEF) e o Banco Mundial financiaram um
projeto educacional a nível global através da “Conferência Mundial sobre Educação para Todos”
realizada em Jomtien, na Tailândia. O resultado desta Conferência foi a elaboração de um
documento intitulado “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” que busca elencar uma
série de objetivos e metas necessárias para satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem. O documento é composto por dez artigos que buscam apresentar os objetivos, os
recursos e as metas que devem ser alcançadas para proporcionar a educação básica para todos.
O documento não disserta claramente sobre a educação prisional, mas em seu primeiro
artigo no parágrafo primeiro diz que cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em
condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades
básicas de aprendizagem. Ou seja, busca evidenciar a importância da educação e da aprendizagem
de conteúdos básicos para que o indivíduo possa sobreviver, desenvolver suas habilidades e
trabalhar com dignidade, reconhecendo assim que a educação, embora não seja condição
suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal e social. (UNESCO, 1998).
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A Declaração retoma ainda o caráter da universalização do ensino desenvolvido na
Declaração Universal de Direitos Humanos no artigo 3º – Universalizar o acesso à educação e
promover a equidade – parágrafo 1, ao afirmar que a educação básica deve ser proporcionada a
todas as crianças, jovens e adultos.
Segundo Amélia Noma e Daiane Boiago (2010), a Declaração Mundial sobre Educação para
Todos é um documento fundamental, pois começou a difundir a ideia de Educação Básica para
todos e de educação ao longo da vida na qual se insere a educação de Jovens e Adultos privados
de liberdade.
Um ano após a Conferência de Jomtien sobre Educação para Todos, o Instituto de
Educação da UNESCO (UIE)9 iniciou uma pesquisa sobre a educação em espaços de privação de
liberdade. Essa pesquisa gerou o “Manual de Educação Básica em Estabelecimentos
Penitenciários”.
O manual possui um caráter bastante heterogêneo no que diz respeito ao seu conteúdo, pois
além de desenvolver o projeto educacional para o setor penitenciário, busca também o respaldo de
especialistas sobre o tema da educação prisional em diversos países. Consideramos este manual,
o documento mais importante sobre a discussão das políticas públicas para a educação em
espaços de privação de liberdade, pois
pretende fazer uma análise que expresse a prática e a eficácia da educação básica
nos estabelecimentos penitenciários que apresente de maneira resumida mostras
dos programas de estudo, que elabore algumas possíveis estratégias e que faça
uma avaliação dos progressos realizados em todo o mundo. Buscando seguir os
objetivos fixados nas resoluções das Nações Unidas e nas Declarações similares
sobre o direito do acesso a educação em geral e sobre a educação nos
10
estabelecimentos penitenciários em particular.

Neste documento, busca-se valorizar a participação do apenado em suas escolhas de
formação profissional e a efetividade dos direitos básicos do ser humano. Além de questionar o
papel do sistema penitenciário, que na maioria dos casos possui caráter punitivo segundo a lógica
foucaultiana, o documento chama atenção para a responsabilidade da sociedade sobre o tema ao
dizer que se a sociedade realmente deseja que a permanência no estabelecimento penitenciário
seja mais punitiva que educativa, a retórica da maior parte dos sistemas sobre a reabilitação é
hipócrita (UNESCO, 1995).
Nas últimas seis décadas, a UNESCO promoveu seis Conferências Internacionais de
Educação de Adultos conhecidas como CONFINTEAs (Conférence Intenationale sur l'Education
des Adultesm, em francês). Essas conferências foram os principais espaços de debate sobre as
9
UIE – Um dos seis institutos educacionais da UNESCO especializado em pesquisas educacionais
sobre alfabetização, informação e pela educação não-formal de adultos ao longo da vida. Além de formular
documentos que possam contribuir para a educação em âmbito internacional. Retirado de:
http://www.unesco.org/education/uie/institute/about.shtml
10
UNESCO. La educación básica em los establecimientos penitenciarios. Viena: Oficina de las
Naciones Unidas; Hamburgo: Instituto de Educación de la UNESCO, 1995. p.2
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políticas e diretrizes globais da educação de jovens e adultos (EJA) e aconteceram nos anos de
1949 em Elsionore; Montreal em 1960; Tóquio em 1972; Paris em 1985; Hamburgo em 1997; e
Belém em 2009. Porém, segundo Ireland e Spezia (2014), apenas a partir de 1997 (V CONFNTEA),
que temos impactos mais diretos sobre organizações e movimentos relacionados com a Educação
de Jovens e Adultos (EJA).
A V CONFINTEA resultou na elaboração de dois marcos legais que incorporaram a temática
da educação prisional: a “Declaração de Hamburgo: Agenda para o Futuro”. Neste documento, sob
a forma de vinte e nove folhetos, aborda-se, sob forma de síntese, dez temas relacionados à
educação de adultos, dentre eles a educação nas prisões.
Segundo a “Declaração de Hamburgo: Agenda para o Futuro” (1999) a educação de adultos
é mais que um direito: é a chave para o século XXI. Ao fazer tal afirmação, esta Declaração ratifica
que o direito à educação básica é fundamental para sobreviver aos desafios do futuro, além de ser
uma poderosa ferramenta a favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da
justiça, da igualdade de gênero, do desenvolvimento socioeconômico e científico, e do fim da
violência (DECLARAÇÃO DE HAMBURGO, 1999).
É importante frisar também o conceito de Educação de Jovens e Adultos que esta
conferência usou. Segundo o artigo 3 da referida Declaração, a educação de adultos
engloba todo o processo de aprendizagem formal ou informal, onde pessoas
consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem
seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais,
direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade. A
educação de adultos inclui a educação formal, a educação não-formal e o espectro
da aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade multicultural,
11
onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos.

No que se refere à educação prisional, o oitavo tópico referente ao tema “A educação para
todos os adultos: os direitos e aspirações de diferentes grupos” (ou tópico 8c) é o tema mais
importante, pois é quando se dá especial atenção para a educação dos apenados.
Buscando soluções para valorização dessa modalidade de ensino, pessoas com
necessidades pessoais, a UNESCO assume uma série de compromissos. No que concerne à
educação de pessoas presas, a “agenda para o futuro” se compromete reconhecer o direito dos
detentos à aprendizagem
a) informando os presos sobre as oportunidades de ensino e de formação existentes
em diversos níveis, e permitindo-lhes o acesso a elas;
b) elaborando e pondo em marcha, nas prisões, amplos programas de ensino, com
a participação dos detentos, a fim de responder às suas necessidades e aspirações
em matéria de educação;
c) facilitando a ação das organizações não-governamentais, dos professores e dos
outros agentes educativos nas prisões, permitindo, assim, aos detentos o acesso
às instituições educativas, estimulando as iniciativas que tenham por fim conectar
12
os cursos dados na prisão com os oferecidos fora dela.
11
12

DECLARAÇÃO DE HAMBURGO: agenda para o futuro. Brasília, DF: SESI/UNESCO, 1999. p.19-20.
Idem. p.52
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Contudo, segundo o debate dos grupos de trabalho da V CONFINTEA, haveria carência de
disposições sobre a educação de adultos presos. Apontava-se que em muitos países as leis
nacionais não eram adaptadas segundo os regulamentos e os princípios internacionais sobre o
tratamento de pessoas presas. Denunciavam o fato de que em muitos países não existiam leis
sobre a administração dos serviços penitenciários e frisava-se a importância do respeito efetivo de
outros direitos básicos dos sistemas carcerários, sublinhando eu os reclusos suportavam muitas
dificuldades como: a escassez de serviços sanitários básicos, a falta de espaço nas celas e a
inexistência de atenção médica (UNESCO, 1999).
Segundo o documento, os objetivos básicos da educação para apenados são capacitá-los
em novas áreas e ajudá-los a conservar suas habilidades profissionais prévias, ambos necessários
para sua futura reintegração social (UNESCO, 1999).
Contudo, o grupo de trabalho da Conferência reconheciam que para acontecer o
aprendizado na prisão é necessário: proporcionar aos reclusos informações e acesso aos diferentes
níveis de educação e capacitação; Criar um currículo nacional básico que possa ser contínuo em
diferentes cárceres; Desenvolver e implementar amplos programas educativos nas prisões – com a
participação dos reclusos – que satisfaçam suas necessidades educativas e aspirações de
aprendizagem; Facilitar o trabalho das organizações não-governamentais, dos professores, e de
outros fornecedores de atividades educativas dentro do cárcere; Proporcionar aos reclusos acesso
a instituições educativas; Fomentar iniciativas que vinculem cursos dentro e fora das prisões;
Consolidar a cooperação internacional; Organizar uma votação global para compreender melhor a
situação que se encontra a educação nas prisões de todo o mundo; Reavaliar a função de todas as
pessoas que trabalham nas prisões, informando-lhes sobre os benefícios da educação das pessoas
adultas no cárcere.
Em abril de 2000 foi realizado o Fórum Mundial de Educação para Todos em Dakar, no
Senegal. Deste fórum resultou o documento intitulado “A Declaração de Dakar”. Esta reafirma o
compromisso e a visão da “Declaração Mundial de Educação para todos”, de 1990, sobre a
educação básica para todos.
O texto adotado pelo Fórum Mundial de Educação afirma que o Marco de ação de Dakar é
um compromisso coletivo para a ação e que os governos têm a obrigação de assegurar que os
objetivos e as metas do EPT (ensino para todos) sejam alcançados e mantidos (EDUCAÇÃO PARA
TODOS: O COMPROMISSO DE DAKAR, 2001). A Declaração está dividida em 21 pontos que
definem os objetivos a serem cumpridos e as estratégias necessárias para atingi-los até o ano de
2015. Um desses objetivos seria alcançar uma melhora de 50% na alfabetização de adultos e
garantir a excelência da educação para todos.
Segundo Noma e Boiago (2010) o documento busca atender às necessidades dos pobres e
daqueles que se encontram desfavorecidos, que é o caso da grande maioria das pessoas em
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privação de liberdade. Para as autoras fica evidente que a função atribuída à educação está
relacionada à finalidade de redução da pobreza e desenvolvimento dos países.
Em setembro do mesmo ano, realizou-se em Nova Iorque encontro, sob patrocínio da ONU,
conhecido por “Cimeira do Milênio” reunindo o encontro de 147 Chefes de Estado e de Governo de
191 países, tendo por objetivo debater questões referentes ao milénio que se iniciava. Neste
encontro foi aprovada a “Declaração do Milênio” (ONU, 2000).
Este documento busca reafirmar a Declaração Universal de Direitos Humanos e propõe a
efetivação da oferta de educação para todos. Logo, por estar inserida neste contexto, a educação
em estabelecimentos penitenciários é vista como uma meta a ser alcançada (NOMA, BOIAGO,
2010).
A VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA VI) aconteceu no
Brasil em 2009 na cidade de Belém do Pará. O documento resultante desta Conferência foi o Marco
de Ação de Belém que objetiva efetivar as orientações e os marcos legais da educação de jovens
e adultos em privação de liberdade.
Neste documento, salienta-se a importância da educação ao longo da vida e orienta os
países-membros a fortalecerem parcerias e políticas de financiamento para incentivar a educação
considerando-a como pilar primordial para esse conjunto de agentes sociais desfavorecidos. Em
vista disso, as políticas e medidas legislativas para a educação de adultos devem ser abrangentes
e inclusivas. Englobando todos os componentes da aprendizagem (UNESCO, 2010).
Outros projetos, que possuem abordagem diferenciada em relação aos da ONU, incluindo
aqueles produzidos especificamente no âmbito da UNESCO, também buscaram fomentar a questão
da educação em espaços de privação de liberdade. Em 2004, o projeto EUROSociAL foi criado com
o objetivo de estabelecer uma cooperação internacional entre a União Europeia e a América Latina.
Este projeto foi um programa de cooperação técnica da Comissão Europeia para a promoção da
coesão social da América Latina e que visa o fortalecimento das políticas públicas.
Através do EUROSociAL criou-se a Rede Latino Americana de Educação em Prisões
(RedLECE), dirigida pelo Centro Internacional de Estudos Pedagógicos (CIEP) do Ministério da
Educação Nacional da França. Ao fomentar propostas que garantam ao preso o direito, considerado
fundamental, de educação, a rede, na condição de fórum interlocutor regional e internacional,
sublinhava a necessidade da promoção de políticas públicas voltadas para a educação prisional.
Entretanto, devido falta de apoio financeiro, deixou de funcionar
Estas orientações internacionais são importantes marcos que orientam a garantia da
educação em espaços de privação de liberdade. Contudo, há algumas problemáticas presentes
nessas orientações, principalmente a partir da década de 90 com a ascensão das políticas
neoliberais em âmbito mundial.
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A lógica do sistema penitenciário moderno visa, ao menos em seus discursos oficiais,
reinserir o egresso à sociedade e segundo Noma e Boiago (2012) a educação prisional ganha
destaque enquanto fator de ressocialização e reinserção do preso na sociedade, com a justificativa
de possibilitar melhores condições de emprego para o recluso quando posto em liberdade. Contudo,
segundo Julião (2009), os coeficientes elevados de reincidência divulgados pela mídia indicam um
sistema pouco eficaz, por não cumprir os objetivos para os quais foi, ao menos formalmente, criado.
Apesar de possuirmos pouquíssimos dados sobre as taxas de reincidência, visto que é um
conceito complexo13 e de difícil mensuração, a prisão, na configuração punitiva e desumana que
possui, não é capaz de reintegrar o recluso ao meio social e não traz, em geral, nenhum benefício
ao indivíduo privado de liberdade. Segundo Bittencourt (apud JULIÃO, 2009), também se deve levar
em consideração, que as elevadas taxas de reincidência podem não só indicar a influência da
prisão, como ainda refletir as transformações dos valores que se produzem na sociedade.
Dentro deste contexto, a educação prisional e a oferta de outros serviços sociais no interior
do estabelecimento penitenciário podem exercer, contraditoriamente, um papel fundamental no
processo de penalização da pobreza. Para Wacquant (2010), a oferta desses serviços, mesmo
sendo um direito garantido, acaba por submeter a população prisional a uma vigilância cada vez
mais precisa. Ou seja, a adoção de proposições neoliberais obriga que nas sociedades capitalistas
se tenha que resolver mazelas como o crescimento vertiginoso da pobreza e da exclusão social,
mediante medidas sociais regulamentadoras. Segundo Boiago (2013)
Para o enfrentamento das manifestações da questão social na sociedade capitalista
do século XXI, muitas são as estratégias políticas adotadas pelos governos no
sentido de conter a violência e a criminalidade, “aliviar” a pobreza e ofertar o acesso,
mesmo que mínimo aos bens e serviços sociais fundamentais, como é o caso da
14
educação.”

Além disso, segundo Noma e Boiago (2010), as orientações das agências multilaterais
terminam contribuindo para a manutenção da dependência, em especial mediante processos de
endividamento, dos chamados países “em desenvolvimento”, aos centros financeiros internacionais
e ampliando a concentração mundial do capital. Essas orientações terminariam, ao atribuírem à
educação um papel central no desenvolvimento econômico, também sobrevalorizando a condição
da educação como instrumento de garantia da estabilidade das sociedades capitalistas,
reproduzindo, mesmo implicitamente, as percepções neoliberais.

13
Ver ADORNO, Sérgio; BORDINI, Eliana. Homens persistentes, instituições obstinadas: A reincidência
na penitenciária de São Paulo. Revista Temas IMESC – Sociedade/Direito/Saúde. São Paulo: v. 3, n° 1, jul.
1986, p. 87 a 109.
14
BOIAGO, Daiane Letícia. Políticas públicas internacionais e nacionais para a educação em
estabelecimentos penais a partir de 1990: Regulação social no contexto da crise estrutural do capital.
273 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá. Orientadora: Profª. Drª.
Amélia Kimiko Noma. Maringá, PR, 2013. P. 296.
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Corenza (2013), ao analisar o papel dessas políticas orientadoras da educação prisional,
considera que há uma maximização da importância escolar como geradora de efeitos positivos em
uma possível futura mobilidade social dos apenados. É outorgado um papel salvacionista à
educação que possibilite um futuro bem-sucedido e longe da violência por parte do egresso. Nessa
perspectiva, Boiago (2013), ressalta que a educação de jovens e adultos é divulgada como forma
de redimir os impactos causados pela pobreza.
A análise crítica da elaboração dessas políticas públicas é essencial. Contudo, não podemos
nos ater apenas ao argumento simplório de que a educação em espaços de privação de liberdade
é um mero instrumento de controle social da pobreza.
A educação para todos é garantida como direito básico universal e devemos encará-la como
tal. Apesar dos marcos internacionais possuírem diversos aspectos problemáticos, quanto a sua
elaboração, bem como em relação ao papel do Estado (ou sua diminuição conforme é proposto
pelo ideário neoliberal), eles são importantes instrumentos de afirmação de direitos, permitindo
também que se comparem as políticas publicas relativas à educação prisional implementadas pelos
diferentes Estados-membros da ONU, em particular no âmbito das sociedades que se encontram
na periferia do capitalismo.

As políticas de educação em espaços de privação de liberdade no Brasil
O direito à educação em espaços de privação de liberdade é garantido desde 1984 através
Lei de Execuções Penal (LEP) – Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 no Artigo 10 que diz que a
assistência ao preso é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade. O artigo 11 especifica que a assistência será: material; à saúde; jurídica;
educacional; social; e religiosa (BRASIL, 2008, grifos nossos).
A lei define na Seção V, Da assistência Educacional:
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação
profissional do preso e do internado.
Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar
da unidade federativa.
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de
aperfeiçoamento técnico.
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua
condição.
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades
públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de
uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros
instrutivos, recreativos
e didáticos. (BRASIL, 2008. p.22)

Além da LEP, outros documentos asseguram a educação em espaços de privação de
liberdade como a Constituição Federal de 1988, que estabelece que a educação é um direito de
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todos visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), Lei 9394/96 (BRASIL, 1996), ao definir
que também cabe ao Estado oferecer, gratuitamente, o acesso ou continuidade nos estudos àqueles
que se encontravam, independente dos motivos, fora da escola quando crianças ou adolescentes
contribui para legitimar todos os esforços a favor da educação de jovens e adultos em situação de
privação de liberdade, sobretudo se considerarmos, como acima mencionamos, as características
etárias e de escolarização da população apenada brasileira. Assim, segundo o Artigo 37 da Seção
V da Lei 9394/96:
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria.
§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos,
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
(BRASIL, 1996)

Contudo, somente a partir de 2005, que o Ministério da Educação, através da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), assume a educação prisional como
temática integrante das políticas educacionais de forma mais efetiva.
Após vários eventos que debateram o tema e incentivaram a instituição de políticas públicas
como os Seminários (nacionais) de Educação nas Prisões, a participação de representantes de
governos brasileiros nas CONFINTEAS e a assinatura de tratados internacionais pelo Brasil
relativos a políticas de direitos humanos em espaços de privação de liberdade, foram aprovadas,
em 2009 e 2010, as Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação para Jovens em situação de
restrição e privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Essas Diretrizes são definidas por
resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (Resolução nº 03/2009 do
CNPCP) e do Conselho Nacional de Educação (Resolução nº02/2010 do CNE). Esta última, em seu
Artigo 2º, estabelece que:
As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem estar calcadas
na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução Penal, nos tratados
internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das políticas de direitos humanos e
privação de liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e
modalidades de educação e ensino e são extensivas aos presos provisórios,
condenados, egressos do sistema prisional e àqueles que cumprem medidas de
segurança. (BRASIL, 2010)

Outras leis reforçam a garantia da educação de jovens e adultos em situação de restrição e
privação de liberdade. Em junho de 2011 foi aprovada a Lei nº 12.433 (BRASIL, 2011a) que altera
a LEP e passa a considerar a remissão pelo estudo estabelecendo de forma clara o caráter
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ressocializador da educação nestes espaços. Também em 2011 foi aprovada uma Resolução do
CNPCP (Resolução nº 9 de 2011) que previa a reforma da arquitetura dos presídios e a construção
de áreas destinadas a atividades educativas e laborais. No mesmo ano, em 24 de novembro, foi
aprovado o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Penal (PEESP) por meio do
Decreto Presidencial nº 7.626 que tem como diretrizes:
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, 2011b)

Podemos considerar que no Brasil, em âmbito legal, a educação em espaços de privação de
liberdade tem seus objetivos bem delineados e fundamentados. Segundo Julião (2016), pode-se
dizer que os instrumentos legais a ela pertinentes são, reconhecidamente, inovadores, pois se
baseiam em uma perspectiva moderna de execução penal, reconhecendo os sujeitos apenados
como cidadãos portadores de direito. Contudo, para Julião (2016) a prática educacional no cárcere
brasileiro está longe de seguir o que é proposto na nossa legislação. Para o autor
o Brasil, além de não ter saído das experiências de educação básica – muitas ainda
sendo realizadas precariamente – ainda amarga com um número elevado de jovens
e adultos encarcerados analfabetos e /ou que não concluíram o ensino fundamental
15
sem acesso aos bancos escolares.

Logo, como aponta Julião (2016), não há efetividade das políticas públicas e dos proposto
nos marcos legais existentes. Observa-se haver um relativo reconhecimento da importância da
educação em espaços de privação de liberdade, respeitando-se, inclusive, a diversidade própria
dessa modalidade de ensino. Porém, isso não é efetivado na prática.
O currículo e a educação prisional
Mesmo realizado de forma sumária, a análise das políticas públicas nacionais brasileiras
voltadas para a educação de jovens e adultos em restrição e privação de liberdade é possível
constatar que há uma legislação que, ao menos formalmente, tem por objetivo promover, mediante
ação educativa, formas de reintegração do apenado à sociedade. Entretanto, na prática isso está
muito distante da realidade. Esse distanciamento começa pelo reduzido número de apenados que
estão em atividades educativas no sistema prisional. Segundos dados do Infopen (BRASIL, 2015)
apenas 63.852 pessoas em privação de liberdade estão envolvidas em atividades do ensino formal,
o que corresponde a 11% da população carcerária brasileira. Em atividades educacionais nãoformais esse número é ainda menor e corresponde a apenas 2% da população carcerária.

15 JULIÃO. E. F. Escola na ou da prisão? Cad. Cedes, Campinas, v.36, n. 98, p-25-42, jan-abr., 2016. p 32.
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Segundo Alvisi e Zan (2011), pensar a escola em funcionamento dentro de um
estabelecimento penal implica pensar na própria lógica deste tipo de estabelecimento. Segundo as
autoras, sabe-se que a lista de espera por vagas é enorme, mas que para concorrer as vagas é
preciso ter “bom comportamento” para decidir Quem e a partir de que critérios decide os apenados
que poderão vir a ter a chance de estudar ainda é algo sujeito a todo tipo de vicissitude local de
cada unidade prisional. Tal situação, afora sinalizar para possíveis irregularidades no processo
concreto de oferta de ensino, demonstrando haver grande distanciamento entre o que é
estabelecido a nível da legislação e o que realmente acontece no interior do sistema penitenciário.
As Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de
privação de liberdade nos estabelecimentos penais institui a educação prisional em todo o país,
mas, são as instâncias governamentais estaduais que definem as diretrizes regionais para a
implementação da educação no sistema penitenciário sob administração dos governos estaduais.
Por isso um dos objetivos do PEESP era incentivar a elaboração de planos estaduais de educação
para o sistema prisional, abrangendo metas e estratégias de formação educacional da população
carcerária e dos profissionais envolvidos (BRASIL, 2011b).
De acordo com o Artigo 2º da Resolução nº 02 do CNE, a educação prisional deve atender
às especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino. Ela deve ser
extensiva aos presos provisórios, condenados e àqueles que cumprem medidas de segurança, bem
como aos egressos do sistema prisional (BRASIL, 2010). O mesmo documento estabelece no
parágrafo IV do artigo 3º que esta modalidade de ensino deverá conter um atendimento diferenciado
de acordo com as especificidades de cada medida e/ou regime prisional, considerando as
necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de gênero, raça e etnia,
credo, idade e condição social da população atendida (BRASIL, 2010).
Dessa forma, acreditamos que os marcos legais da educação prisional permitem pensar o
currículo sob um viés mais autônomo e de valorização das especificidades locais e institucionais
que sigam o modelo educacional desenvolvido pela Constituição Federal de 1988 e a LDBEN de
1996 que atribuem à educação o papel de pleno desenvolvimento do sujeito e seu preparo como
cidadão.
Em seu trabalho sobre a presença da escola no universo prisional brasileiro, Julião (2016)
salienta que diversos estudos realizados sobre a educação implementada no sistema penitenciário
brasileiro apontam que a educação é considerada como um dos meios de promover a integração
social e a aquisição de conhecimentos que permitam o apenado um futuro melhor quando recuperar
a liberdade. Todavia, isto requer a construção de um currículo que vise valorizar as particularidades
institucionais de cada penitenciária. Na prática, a construção de modelos diferenciados de currículo
não existe. O que se desenvolve são experiências que seguem um modelo educacional tradicional
da escola regular.
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Hora e Gomes (2007) assinalam que o preso diferentemente dos alunos de uma escola
regular “extramuros” está condicionado a dispositivos disciplinares específicos. Essa realidade,
como todas as outras, está impregnada de problemas relacionados à ordem social, política,
econômica e cultural, influenciando diretamente as propostas educativas. Nesse sentido, a
transposição de práticas educativas regulares extramuros sem uma adequação ou procedimentos
específicos para a realidade da educação prisional dificulta a formação da cidadania nos processos
educacionais específicos do universo prisional. As autoras propõem que deve sim existir uma
educação diferenciada nesses espaços, pois é impossível o mesmo sistema de ensino, os mesmos
processos de seleção e organização de conteúdos e objetivos atender uma população que se
encontra numa realidade totalmente peculiar (HORA, GOMES, 2007).
Julião (2016) diz que é muito comum assumir a Educação de Jovens e Adultos como uma
simples redução de conteúdos previstos para a educação regular básica. Isso ocorre por que a EJA
era vista como um grupo homogêneo com características biopsicossociais bem distintas dos demais
e bem definidas. Contudo, as discussões no campo de estudos de EJA aponta para a
complexificação das características dos que a demandam, dadas suas particularidades e
especificidades. O autor sinaliza que há a necessidade de investimentos em propostas políticas e
pedagógicas que levem em consideração as particularidades da educação prisional. Para Julião
(2016) todas as unidades deveriam possuir um projeto político Institucional capaz de orientar as
ações de todos os profissionais envolvidos, defina os recursos e viabilize uma atuação consciente
e consistente com o plano individual de trabalho do interno (JULIÃO, 2016).
Considerações finais
Como vimos, o tema da educação em espaços de privação de liberdade mostra-se bastante
complexo devido a diversas questões envolvidas. Se por um lado há um movimento de controle
social da pobreza orientado por órgãos internacionais e de cunho neoliberal, por outro lado, há a
necessidade de reafirmar a educação para todos como direito mínimo universal.
Consideramos que em contextos marcados por contradições entre políticas públicas de
âmbito geral e políticas institucionais de caráter local como vem a ser aqueles em que se desenvolve
a educação prisional, o currículo, compreendido sob o viés das teorias críticas e pós-críticas,
desempenha papel central e fundamental, sobretudo se também tivermos em conta as significativas
distinções existentes entre o universo escolar e o prisional. Deve-se compreender a educação de
jovens e adultos não apenas como um instrumento ressocializador ou preparador para o mundo do
trabalho, como sugerem proposições presentes nos debates sobre educação prisional. Ao contrário,
a educação no âmbito do universo prisional deve estar voltada para a formação do indivíduo ao
longo da vida, proporcionando-lhe condições para compreender (e mesmo vir a modificar) os
processos sociais que o levaram a condição de apenado.
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Em um país com dimensões continentais e tão plural culturalmente, um processo
educacional padronizado não atende às diversidades sociais e as diferentes realidades prisionais
existentes. Cada prisão é uma instituição social que possui sua lógica interna e subjetividades dos
sujeitos nesta instituição. Neste sentido é que se afirma, segundo Julião (2016), a necessidade de
se constituir uma escola da prisão e não uma escola regular na prisão.
Apesar dos debates realizados sobre a temática, notamos que há uma lacuna existente nas
pesquisas sobre currículo e educação de jovens e adultos em situação de restrição e privação de
liberdade. Os trabalhos sobre esta temática trazem importantes reflexões, contudo, acabam ficando
no campo normativo e não analisam questões latentes que carecem de empiria como: Qual é o
currículo que está sendo aplicado em escolas localizadas em prisões, após a criação das Diretrizes
Nacionais de Educação para Jovens e adultos em privação de liberdade? Segundo as orientações
internacionais e os diversos seminários debatidos por pesquisadores da área, o currículo, para
esses espaços, deve atender às particularidades locais, mas isso está sendo aplicado nos estados
brasileiros? Esse currículo visa a “ressocialização” ou engloba a formação para a vida toda? Existe
alguma diferença entre a EJA que está sendo desenvolvida extramuros e intramuros?
Estas são algumas questões que necessitam ser pensadas para a contínua renovação do
campo na área de pesquisas em prisões e para a reafirmação da educação de qualidade para
jovens e adultos privados de liberdade.
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ANEXO A
Gráfico 1 - Distribuição sentenças de crimes tentados ou consumados entre os
registros das pessoas privadas de liberdade
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Gráfico 2 - Percentual da população por raça e cor no sistema prisional e na população
geral

Gráfico 3 - Distribuição por faixa etária no sistema prisional e na população brasileira
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Gráfico 4 - Grau de instrução da população prisional, por Unidade da Federação
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RESUMO
A formação compartilhada é uma ação de extensão universitária e tem como objetivo
desenvolver a formação em serviço para docentes, assistentes sociais e agentes
penitenciários do sistema prisional da Grande Florianópolis/SC. A formação iniciou-se
em 2017, e é denominada compartilhada porque enfoca duas questões centrais: a
primeira a necessidade de desenvolver parcerias com órgãos centrais do sistema
penitenciário, neste caso o Tribunal de Justiça/SC e, a Secretaria de Estado da
Educação/SC, os quais atuam com a dispensa de profissionais para frequência na
formação e incentivam a participação. A segunda questão é a compreensão pelo
grupo de profissionais envolvidos que são eles/as os/as elaboradores/as do currículo
que permeia toda a formação, e por isso as temáticas desenvolvidas partiram de suas
necessidades, as quais foram indicadas no momento da inscrição no curso, formando
três eixos, a saber: Direitos Humanos, Aprofundamento Teórico em docência e
Segurança Pública. Deste modo, pretende-se que, ao formar grupos compartilhados,
possa-se, também, desenvolver parceiras entre os profissionais que conduzam a
melhorias tanto no desenvolvimento de suas ações como nos serviços oferecidos às
pessoas em privação de liberdade.
Palavras-chave: Direito à educação. Extensão Universitária. Formação continuada.

1. INTRODUÇÃO

A formação compartilhada é uma ação de extensão do programa “Novos
Horizontes: a universidade nos espaços de privação de liberdade” desenvolvido pela
1

Doutora em Educação, Pesquisadora Associada do Núcleo de Estudos Afrobrasileiro (NEAB)
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Coordenadora da Formação
Compartilhada Programa Novos Horizontes: a universidade nos espaços de privação de
liberdade.
2
Doutora em Educação. Professora Adjunta do Centro de Ciências Humanas e da Educação
(FAED) Gestora do Programa Novos Horizontes: a universidade nos espaços de privação de
liberdade. (NEAB/UDESC).
3
Pedagoga Supervisora Escolar (Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC). Bolsista Voluntária
Formação Compartilhada Programa Novos Horizontes: a universidade nos espaços de
privação de liberdade.
4
Estudante de Graduação em teatro no Centro de Artes (UDESC). Bolsista de iniciação
científica (NEAB/UDESC). Monitor na Formação Compartilhada Programa Novos Horizontes: a
universidade nos espaços de privação de liberdade.

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Este programa foi iniciado em
2016 com intuito de ofertar vestibular aos reeducandos do sistema carcerário de
Florianópolis/SC, além da organização de bibliotecas no cárcere.
Sabe-se que o sistema carcerário implica um conjunto de atividades
desenvolvidas por diferentes profissionais que, por sua vez, não possuem, na maioria
das vezes, área de formação comum entre si e, também frequentemente, sem
qualquer forma de relação que aproxime estes sujeitos de objetivos comuns, em
especial no que tange a considerada ressocialização das pessoas privadas de
liberdade.
Diante deste sistema complexo de relações profissionais e que envolve
diferentes formas de atuação, a Formação Compartilhada compreende duas questões
centrais e igualmente relevantes, quais sejam: 1) a necessidade de desenvolver
parcerias com órgãos centrais do sistema penitenciário, neste caso o Tribunal de
Justiça/SC e, a Secretaria de Estado da Educação/SC, os quais atuam com a
dispensa de profissionais para frequência na formação e incentivam a participação; 2)
a compreensão pelo grupo de profissionais envolvidos que são eles/as os/as
elaboradores/as do currículo que permeia toda a formação, e por isso as temáticas
desenvolvidas partiram de suas necessidades, as quais foram indicadas no momento
da inscrição no curso, formando três

eixos,

a saber: Direitos Humanos,

Aprofundamento Teórico em docência e Segurança Pública.
Em relação às parcerias, foi possível por meio de um “Termo de Cooperação
Técnica” com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina obter o apoio para participação
de Assistentes Sociais que atuam no sistema carcerário de Tubarão /SC, Criciúma
/SC, Palhoça/SC, São Pedro de Alcântara/SC, Florianópolis/SC e Hospital de Custódia
de Florianópolis/SC e com o apoio da Secretaria de Estado da Educação de Santa
Catarina (SED) ter a participação de docentes que atuam no sistema carcerário nestas
localidades, totalizando 33 cursistas frequentando as formações. Os encontros são
realizados nas dependências do Centro de Ciências Humanas e da Educação
FAED/UDESC uma vez por mês, com carga horária de oito horas/dia. São agregados
estudos de textos por meio da plataforma moodle que somam oito horas ao total da
carga horária final certificada.
Pretende-se neste escrito trazer alguns elementos dos diálogos travados
durante as formações realizadas no primeiro semestre de 2017 com carga horária de
40 horas; dados obtidos por meio das fichas de avaliação dos cursistas e
problematizar algumas questões que evidenciam a complexidade da formação em
serviço envolvendo a multiprofissionalidade diante das demandas e dificuldades
encontradas no sistema carcerário.

2. FORMAÇÃO COMPARTILHADA: O DESAFIO DE PENSAR-COM

O que nos parece indiscutível é que se
pretendemos a libertação dos homens
[e das mulheres], não podemos
começar por aliená-los ou mantê-los
alienados. (Paulo Freire, 2011, p. 93)

Desenvolver processos de formação profissional é desafio permanente na
educação, muito já se fez e discutiu sobre a formação de professores e sua
necessidade de continuidade após a conclusão dos cursos de graduação pois,

Ocorre que a formação de professores/as, esteve
profundamente marcada pela ideia de que havia uma formação
inicial que seria responsável pelo desenvolvimento destes/as
profissionais ao longo de suas trajetórias. Contudo, seria
contraditório para a educação acreditar que uma vez
desenvolvida a formação específica e inicial, todo o
conhecimento necessário à formação destes/as docentes seria
o suficiente. Diz-se contraditório, pois a própria concepção de
ensinar e de aprender seria colocada em xeque diante de tal
afirmativa. Sabe-se que aprender e ensinar são processos
contínuos e permanentes na vida dos homens e das mulheres,
portanto não pode ser desenvolvido em curto espaço de tempo,
mas ao longo de todo o percurso de vida, como advogava
Paulo Freire (1921-1997). (ABREU ett all, 2017).
Neste mesmo sentido, faz-se necessário considerar que a educação em uma
instituição seja ela com discentes em privação de liberdade ou não, está cercada por
uma rede de relações técnicas e administrativas que são, também, fundamentais na
consecução dos objetivos diante da escolarização. No caso da educação no sistema
carcerário, é preciso sopesar a importância de outros/as profissionais que constituem
as equipes de trabalho, como por exemplo, os/as Assistentes Sociais e Agentes
Penitenciários/as, visto que estão cotidianamente em contato comas pessoas privadas
de liberdade. Muito embora, deva-se levar em consideração que não há a priori nas
políticas públicas ou de formação o intuito de constituir equipes de trabalho ou grupos
inter ou multidisciplinares para esta área de atuação. Por isso o intuito em desenvolver
a formação compartilhada como uma das ações possíveis que podem aproximar estes
sujeitos para que estejam lado a lado na consecução da organização do sistema que

pretende garantir o direito constitucional à educação para as pessoas privação de
liberdade.
Diante disto, verificou-se que os/as agentes prisionais, muitas vezes, atuam
como mediadores/as entre as necessidades dos/as docentes e do sistema judiciário,
são, portanto, profissionais fundamentais para que a frequência e continuidade dos
estudos sejam garantidas.

Os/as Assistentes Sociais, por sua vez, são um elo entre

as necessidades dos reeducandos com a garantia de seus direitos, entre eles, o direito
à educação, são fundamentais ainda para que os estudantes tenham seus
documentos e possam inscrever-se no concurso vestibular, além de significarem a
possibilidade de manter as relações familiares destes/as.
Os/as Docentes são aqueles que ocupam um lugar importante no investimento
nos/as reeducandos/as como sujeitos sociais constituídos e constituidores de histórias
de vida marcadas por legados diversos, mas que na relação professor/a/estudante
precisam acreditar e creditar nas potencialidades destes/as independentemente das
faltas que possam ter cometido diante da sociedade.
Deste modo, os/as assistentes sociais e os/as docentes são público alvo desta
formação. Tem-se como proposta que os/as Agentes Prisionais façam parte de um
segundo “módulo” a ser desenvolvido após o fortalecimento dos vínculos entre os
profissionais participantes da formação desenvolvida em 2017. Mas este é outro
“braço” da formação que ainda não foi possível alcançar.
De qualquer modo o ponto nevrálgico observado ao longo desta experiência
tem sido as múltiplas formas com que o ambiente carcerário pode ser descrito e
pensado por estes/as profissionais. É importante destacar que embora os/as Agentes
Prisionais não sejam cursistas, tivemos a oportunidade de receber em duas ocasiões
distintas (ultimo encontro 2017-1 e primeiro encontro 2017-2) Agentes Prisionais para
estabelecer diálogo com o grupo de Docentes e Assistentes Sociais. Nesta esteira, é
preciso afirmar que o diálogo entre os profissionais tem sido o fator propulsor da
continuidade da proposta. Aprender a ouvir, poder se expressar e sentir-se ouvido é
sem duvida espaço necessário e, neste caso, talvez o único que muitos/as dos/as
profissionais têm para se expressar acerca dos conflitos e necessidades encontradas
em seu trabalho. Como afirmou Paulo Freire (2011, p, 109):
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é o
encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e
humanizado, não se pode reduzir-se a um ato de depositar
ideias de um sujeito ao outro, nem tampouco tornar-se simples
troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes.

O diálogo faz-se caminho para que escutas outras possam constituir os
espaços desta formação para além do conjunto reunido nos encontros, estabelecendo
uma espécie de lócus para que muitas questões sejam refletidas e resolvidas por meio
da escuta. Um exemplo desta questão, é que a formação é desenvolvida por
profissionais que atuam no sistema carcerário, na maioria das vezes, no mesmo
ambiente dos cursistas, porém não havia uma relação de proximidade ou de diálogo
entre estes/as.
Pode-se atestar que a Formação Compartilhada serviu como uma espécie de
ponte para aproximação entre estes/as que colocados frente a frente puderam
estabelecer um diálogo franco e reverter muitas impressões e informações
anteriormente trazidas. Era comum nos encontros, que os docentes questionassem
algumas das ações como as revistas; as regras em relação ao material que pode ser
levado para as aulas; a demora em conduzir os/as estudantes até as salas de aula,
entre outras situações que cotidianamente marcam o trabalho dos/as docentes. O
diálogo com o Diretor e Agente Penitenciário de uma das penitenciárias em um dos
encontros da formação, possibilitou a compreensão sobre os limites impostos aos
Docentes, mas também a compreensão por parte do Diretor e do Agente sobre as
necessidades dos/as Docentes, permitindo certa flexibilização de ambas as partes.
O diálogo estabeleceu a mediação entre “manter a segurança” e ao mesmo
tempo olhar para as dificuldades que determinada rigidez na atuação dos/as
profissionais da segurança traz como repercussão ao trabalho desenvolvido em sala
de aula. Por isso, o desafio de pensar-com, ou seja, pensar/com/o/Outro, revelou-se
não apenas necessário, mas fundamental para que a compreensão de ambas as
partes se estabelecesse, criando outras possibilidades de diálogo, escuta e
procedimentos que aperfeiçoem a garantia de direitos tendo resguardado os deveres
de todos/as os/as envolvidos/as.

2.1. Caminhos da formação compartilhada: currículo e avaliação pelos/as
cursistas
A avaliação do processo de formação foi instituída deste o primeiro encontro e
balizou as escolhas das temáticas e o convite a formadores. Cabe ressaltar que não
há uma preocupação com o convite de apenas pesquisadores e professores, mas sim
de profissionais que atuam em diferentes postos na esfera da segurança pública,
educação, administração do sistema e defesa dos direitos. Ou seja, a formação é
desenvolvida pela escuta sensível de profissionais que possam de alguma forma

contribuir com os interesses deste coletivo. Foram docentes da formação até o
presente momento a Defensora Publica da Capital, Secretária de Direitos Humanos do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Diretor e Agente Prisional da Penitenciária de
Florianópolis/SC, Professoras da UDESC na área de Pedagogia, um Egresso do
sistema carcerário, Diretor do Hospital de Custódia de Florianópolis e os cursistas que
apresentaram ao coletivo do curso o trabalho que desenvolvem nos seus espaços de
trabalho.
Como informado anteriormente, as temáticas foram organizadas a partir das
sugestões dos cursista no momento da inscrição, formando um conjunto de
solicitações posteriormente transformadas em temáticas e eixos da formação, a saber:

Noções básicas de comportamento do professor nos primeiros
contatos com os apenados; Noção básica das principais
normas do presídio; Noção de procedimentos(dos professores)
em caso de possível rebelião; Inclusão Social; Práticas
educativas em espaços de privação de liberdade; Reinserção
social do reeducando; Caminhos para a ressocialização;
Política
positivista
X
Política
garantiste;
Ensino
profissionalizante na prisão como meio de inserção social;
Como abordar temas relacionados a criminalidade; Como
trabalhar a ressocialização; O convívio do professor com o
aluno com privação de liberdade; Olhar diferenciado para a
forma de ministrar uma aula para alunos com privação de
liberdade; Desenvolvimento de aulas apropriadas para alunos
com privação de liberdade; O uso de livros didáticos pelos
alunos após as aulas; Relação professor x aluno no espaço de
privação de liberdade Precariedade x qualidade do ensino;
Ressocialização de pessoas em regime de reclusão; Educação
e relação familiar do apenado; Segurança do profissional que
trabalha com pessoas em regime de reclusão; Proposta
Pedagógica no Sistema Socioeducativo; A escolarização como
caminho para adolescentes privados de liberdade; O Projeto
Pedagógico
no
Sistema
Socioeducativo;
Projetos
Socioeducativos; Direitos Humanos x Sistema Prisional;
Capacitação Profissional e Ressocialização; Reforma do
Ensino Médio: o que muda nos Espaços de Privação de
Liberdade?; Didática; Abordagem teórica; Teoria da
aprendizagem; Educação no sistema penitenciário e
socioeducativo; Como o professor deve portar-se com relação
a segurança e didática; Perfil para a educação carcerária e
socioeducativa; Dinâmicas para utilização em espaços de
privação; Práticas educativas para espaços de privação;
Legislação da Socioeducação; O estudo como um meio de
reiteração do individuo a sociedade; A educação como
instrumento de formação política e emancipatória; Aumentar o
interesse pelos conteúdos pragmáticos; Gênero; Liberdade;
Novas tecnologias e a educação. (Fichas de inscrição –
Formação Compartilhada, 2017).

A extensão das solicitações remeteu à necessidade de agrupamento das
sugestões a partir das relações entre si e da formação de eixos temáticos que
pudessem contemplar às necessidades dos/as cursistas, organizando-se da seguinte
forma: Eixo 1: Direitos Humanos, Eixo 2: Aprofundamento Teórico em docência, Eixo
3: Segurança Pública. O currículo foi estabelecido considerando-o como documento
de identidade deste coletivo, que explicita suas necessidades, suas indagações, seus
conflitos e incertezas, como ensinou Tomaz Tadeu da Silva ((2009, p, 42) “[...] é como
atividade que o currículo deve ser compreendido – uma atividade que não se limita à
nossa vida escolar, educacional, mas à nossa vida inteira”.
Com este desenho curricular, iniciaram-se os encontros com estudos sobre a
Gestão e Ética do Cuidado, no sentido de estabelecer uma disposição ética-estética
na escuta do Outro e a formação de coletivo, pois, embora, sejam profissionais do
sistema carcerário, vivem realidades que, muitas vezes, divergem e que as
experiências de um/a podem inspirar ou fazer refletir as experiências permutadas
pelos Outros. Neste sentido a formação deste coletivo com esta disponibilidade éticoestética visou, também, fortalecer o grupo para espaços de decisões e reivindicações
junto aos espaços de trabalho. Encontraram-se muitos conflitos entre os próprios
cursistas quanto às definições do trabalho desenvolvido, inicialmente foi possível
perceber inclusive certa aspereza entre eles/as quando havia diferentes opiniões
sobre procedimentos adotados nos espaços de privação de liberdade, como por
exemplo, em relação ao fato dos reeducandos serem orientados pelos Agentes
Penitenciários a andar com a cabeça baixa e não dirigir a palavra aos professores.
Estas divergências evidenciaram alguns aspectos próprios do senso comum,
como: “eles cometeram erros mesmo e tem que obedecer” (Docente), “eles [os
agentes] estão ali para garantir nossa segurança eu não ligo que sejam assim
(Docente)”, “eles [os reeducandos] não são anjinhos” (Docente), “Eu não concordo, eu
acho que são humanos e precisam de tratamento digno” (Docente), não tem nada
demais me cumprimentarem (Docente)”, “nós como estamos na ligação entre eles
[reeducandos] e a família conseguimos falar com eles” (Assistente Social), ou seja,
são falas que expressam avaliações sem aprofundamento nas questões que geram os
procedimentos e inclusive sem análise sobre as violências e as repercussões que as
submissões podem ter no processo de retorno à vida em sociedade despois “de pagar
as contas com a sociedade”. O que significa não poder olhar, não poder falar, baixar a
cabeça, raspar o cabelo, usar uniforme... Enfim, como estes procedimentos – muitas
vezes, contraditoriamente, necessários – significam relações de poder e quais suas
consequências na formação destes/as sujeitos/estudantes/reeducandos?

É neste sentido que a formação multiprofissional é desafiadora, embora
muitos/as tenham frequentado a mesma formação inicial, há pedagogos/as,
professores entre os/as Agentes Penitenciários, o desenvolvimento da formação em
serviço os/as encaminhou para compreensões diferentes do ofício. As tensões
cotidianas do trabalho desenvolvido “endureceram”, de certa forma, aqueles/as que
estão na “linha de frente na fronte”, criando hierarquias explicitadas na fala de uma
das Assistentes Sociais durante a formação:
Precisamos entender que na verdade em grau de importância é
assim: primeiro o Diretor que diz como serão as regras, depois
os Agentes Penitenciários que garantem a segurança e sem os
quais nada acontece, depois vem a Saúde que é necessária
para que não vire um caos diante das doenças que tem lá
dentro, depois com certo espaço os/as Assistentes Sociais
para garantir alguns direitos e principalmente reaproximar as
famílias, e depois quando der, vem os/as Docentes, a
educação. Esta é a realidade.
O currículo é, portanto, uma expressão destas contradições, destes desafios,
destas (in) certezas, mas também, a materialidade do desejo de formação destes/as
profissionais, que se mostram disponíveis e profundamente implicadas/os nas
proposições do curso. Com isso, a organização curricular constituída inicialmente
tomou forma ao longo das formações, pois a cada encontro as necessidades
evidenciadas nos diálogos faziam brotar a programação da próxima formação. Nas
avaliações, desenvolvidas por meio de uma ficha com itens (entregues ao final de
cada formação) que envolveram o espaço físico, as temáticas e a participação do
grupo, com a possibilidade de assinalar se: atendeu as expectativas, não atendeu as
expectativas ou atendeu parcialmente as expectativas e um espaço para observações
descritivas que envolvessem maiores informações sobre o modo como avaliou e
poderiam incluir sugestões para os próximos encontros, obteve-se os seguintes
resultados:

Tabela 1 - Avaliação da primeira Formação Compartilhada – programa “novos
Horizontes: a universidade nos espaços de privação de liberdade” 2017.
Critérios/Avaliação
Espaço Físico

Adequado
33

Inadequado
-----------------

Horários

33

----------------

Sugestões
Do lado da janela estava quente;




Variação dos dias da semana para que
não haja prejuízo nas aulas que ocorrem
nas terças-feiras (1);
Iniciar às 9 horas devido ao trânsito (2);
Horário vespertino: Iniciar as 13 e
terminar às 17 horas (4);

Fonte: Fichas de avaliação
Tabela 2 - Avaliação Formação Compartilhada – Programa “novos Horizontes: a
universidade nos espaços de privação de liberdade” 2017-1.
Critérios/Avaliação

Atendeu as
expectativas

Não atendeu
as
expectativas

Organização
Temáticas
Participação do grupo

31
30
30

----------------------------------------

Atendeu
parcialmente
as
expectativas
02
02
02

Não
respondeu

Sugestões

------------------01
01

Buscar
compartilhar as
motivações de
interesse do
grupo;
Mediar para
que as
intervenções
não se
estendam e tire
o foco da
discussão
inicial.

Fonte: Fichas de avaliação

No espaço destinado a observações/sugestões foi notável os constantes
agradecimentos ao fato de disponibilizarmos a formação, evidenciando a carência de
investimento em espaços como este em que a escuta e a possibilidade de participar
coletivamente é, infelizmente, escasso para estes/as profissionais, conforme pode ser
observado:

Foi muito valiosa a proposta de formação compartilhada. Nela
trocamos vivências e discutir temáticas pertinentes para a
formação continuada de todos na área de educação/ agentes
penitenciários/assistentes sociais.

Dia muito gratificante, com grande troca de experiências e novos
aprendizados. “Parabéns a organização pela iniciativa e ao
grupo presente.
Continuar trazendo pessoas com diferentes vivências para
agregar a nossa formação.
Atendeu as expectativas em termos de organização. O formato
que ocorreu o curso foi de ótimo nível. Temáticas bem variadas
e bem trabalhadas. Ocorreu ótimos debates com o grupo.
Excelente! Muitas discussões foi um encontro riquíssimo. Muito
bom, contempla a ideia de formação compartilhada.
Foi muito valiosa a proposta de formação compartilhada. Nela
trocamos vivências e discutir temáticas pertinentes para a
formação continuada de todos na área de educação/ agentes
penitenciários/assistentes sociais.
Agradeço a oportunidade de trocar ideias e reafirmar nossas
ações mediante um sistema educacional tão precário. Mais
momentos como este! Please! Precisamos!
Em todo o conjunto da formação as críticas estiveram centradas por dois
cursistas que não se sentiram alinhados aos diálogos e constantemente assinalaram
nas avaliações este desconforto embora tenham retornado em todos os encontros,
eles assim se expressaram:
Talvez debates com a mesma temática por longos períodos
tendam a ser prolixos, a sugestão seria propor mais eixos dentro
do tema central. Particularmente a “romantização” da temática
não me agrada muito, acredito que às vezes uma abordagem
mais prática seja necessária.
Fico preocupado com a visão demagógica de alguns
representantes do judiciário.
A divergência destes dois cursistas em relação aos outros/as, possibilitou a
compreensão de que não significa que todos/as tenham que aceitar passivamente as
opiniões e encaminhamentos do grupo, há espaços de resistência e que o coletivo foi
suficientemente democrático para que expressões diversas fossem manifestadas e
escutadas.
Trazer estes discursos é fundamental para que o próprio grupo perceba que
todas as palavras são importantes e fundamentais, não se pode apenas escutar a
maioria porque se mostra satisfeita, mas estar atento também àqueles que não estão
em acordo para que se possa ir além do que já se foi. Como assinala Paulo Freire
(2011, p.1099):
[...] Se dizer a palavra verdadeira, que é o trabalho, que é
práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio
de alguns homens [e de algumas mulheres], mas direitos de
todos os homens [e de todas as mulheres]. Precisamente por
isso, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou
dize-la para os outros, num ato prescrição, com o qual rouba a

palavra dos demais. O diálogo é este encontro dos homens [e
das mulheres], mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo,
não se esgotando, portanto, na relação eu-tu.
Abrir múltiplas escutas significa refletir sobre a afirmativa de Apple (1989, p,
21): “Podemos ser levados a ver a escola como o problema, em vez de vê-la como
parte de um quadro mais amplo de relações sociais que são estruturalmente de
exploração”, pois, outra questão fundamental são as condições de trabalho destes/as
profissionais, a grande maioria dos Docentes são Admitidos em Caráter Temporário
(ACT), gerando incertezas constantes quando a manutenção dos vínculos de trabalho.
Ao discutir os problemas da educação faz-se relevante incluir nas agendas esta
problemática, posto que distanciar-se da relação trabalho-capital pode limitar nossa
compreensão sobre os problemas encontrados pelos/as profissionais em seus postos
de trabalho.

Considerações Finais
Não é no silêncio que os
homens [e as mulheres] se
fazem, mas na palavra, no
trabalho, na ação-reflexão.
(Paulo Freire, 2011, p.108).
Dizer dos desafios de propor uma ação de extensão universitária na área de
educação nas prisões seja redundante. É fato que o próprio sistema carcerário no
Brasil já se configura suficientemente desafiador e que todo projeto, programa ou ação
dirigido a este espaço será no mínimo um contínuo processo de enfrentamento a
múltiplas faltas de investimento. Por isso, não é no silêncio compreendido como
ausência, como ensinou Paulo Freire, mas na palavra que mesmo no silêncio ecoa e
na escuta destas palavras que denunciam, que reivindicam, que refletem, que as
ações deste trabalho de formação refletem a importância da formação profissional
para enfrentamento das dificuldades encontradas na educação prisional.
A experiência da Formação Compartilhada aqui descrita e analisada
proporcionou uma série de possibilidades em relação ao reconhecimento das
dificuldades e possibilidades no campo de pesquisa e estudo da educação no sistema
prisional. Os desafios ou dificuldades apontam para o descaso do Estado com a
formação dos profissionais para atuarem neste espaço complexo e profundamente
delicado no que diz respeito à ausência de cuidado com os/as profissionais. As

possibilidades apontam para estes/as profissionais como sujeitos profundamente
implicados/as e dispostos a fazer a diferença nestes espaços.
Há, sem duvida, um investimento incapaz de ser mensurado parte dos/as
Docentes,

Assistentes Sociais, Diretores de presídios, Agentes Penitenciários,

Defensoria Publica, Representantes dos Tribunais e esferas administrativas para que
a educação nas prisões transcenda os aspectos do direito jurídico para o direito de
fato. É claro, referimo-nos àqueles com quem estamos em contato nesta formação,
salvo aqueles/as que não agem sob esta mesma ética e que estarão presente em
todas as profissões, que se quer acreditar são a minoria.
A formação multiprofissional tem-se mostrado efetiva e capaz de transformar
realidades, na medida em que abre a possibilidade de diálogos entre os sujeitos que
atuam no sistema e que não teriam esta abertura nos seus locais de trabalho. O fato
de haver um espaço fora dos muros dos presídios, ou seja a universidade, em que
possam sentar-se em circulo, olhar-se, escutar-se, contribui sobremaneira para uma
compreensão extensa dos limites e possibilidades de cada um e abrir ao coletivo a
partilha como caminho possível ao desenvolvimento de espaços de reflexão conjunta
e de decisão democrática tem se mostrado fundamental.
As análises senso-comum, voltadas ao imediatismo, ao julgamento em função
das marcas hierárquicas existentes nas ações dos/as profissionais, é certo não serão
cessadas rapidamente e, talvez, não seja possível apenas com a formação, posto que
como sujeitos históricos/sociais constituídos e constituidores dos processos históricos,
as relações de poder marcam as desigualdades e forjam os lugares sociais. Contudo é
possível, ainda que minimamente, fitar o horizonte e procurar neste olhar algumas
frestas que parecem dar sentido e significado ao propósito inicial desta ação de
extensão ao lançar-se na formação dos/as profissionais do sistema prisional.
Destaca-se, neste estudo, a importância de investimento nos/as profissionais,
na luta por condições melhores de contratação e trabalho, que evidenciem a
importância de seus ofícios e os retirem da margem periférica que ocupam em relação
à educação básica no país. É certo, que o lugar social ocupado por estes/as
profissionais, reflete e refrata o que se pensa e se propõe para o sistema carcerário.
As políticas de ressocialização, reeducação e educação no cárcere são incipientes
considerando o volume de pessoas privadas de liberdade na atualidade e o
investimento público ainda menor. Mesmo porque, sabe-se que não há, de fato,
vontade política para investir neste setor.
Há também que se considerar a resistência da sociedade que se considera
acima dos sujeitos em privação de liberdade e que não compreende sua implicação no
sistema de encarceramento. Este modo de ação da sociedade repercute nos

profissionais que são inclusive questionados porque se dedicam a esta esfera de
trabalho. Como desenvolver o trabalho e ao mesmo tempo ter que justificar o fato de
dirigirem-se a um presídio todos os dias, muitas vezes, saindo de casa sem que o sol
tenha se levantado? A labuta diária destes/as profissionais transcende a compreensão
desta sociedade excludente, preconceituosa e segregadora. E não pode transformarse em trabalho missionário, em benfeitoria ou endeusamento.
Ressalta-se a importância de diálogo entre a sociedade e as instituições que
são também sociedade, posto que estas fundamentam e representam o conjunto
social, visto que se pretende que políticas de desencarceramento sejam debatidas e
colocadas em prática.
Diante desta realidade pode-se afirmar que a Formação Compartilhada é uma
ação que provoca e que desacomoda, ao mesmo tempo em que, precisa ser
fortalecida para que outros investimentos sejam feitos em relação a estes/as
profissionais e às pessoas em privação de liberdade.
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RESUMO
Em 2014, em Pernambuco 28% dos presos estudavam, contrastando a média
nacional de 10%, mas não reconhecemos estatísticas produzidas com focos
exclusivos na situação prisional feminina. A partir deste contexto, constitui-se como
objetivo deste artigo identificar o processo de educação, em um presídio feminino no
Recife, seus desafios e o desenvolvimento das mulheres nos dois últimos anos, se
sofrem racismo em seu acesso à educação. O nosso sistema de ensino no presídio
feminino motiva as estudantes a terem continuidade no estudo? Como elas pensam
seu futuro profissional fora das grades? O professor Paulo Freire pregava que a
libertação do oprimido ocorrerá pela educação. Na prática de um presídio feminino
ocorre uma educação de consciência feminista racial e libertadora ou que defende
apenas o interesse de mão de obra para o mercado? Identificando quais as condições
e onde a educação poderá levar as presidiárias, o artigo visa apontar fragilidades e
apontar possíveis melhorias no sistema educacional penitenciário feminino.
Palavras-chave: Educação, prisão feminina, ressocialização.

1 – INTRODUÇÃO

A partir de um contexto histórico relacionando-se mulheres e prisão no Brasil,
em seus primórdios, a prisão das mulheres estava principalmente vinculada a
questões morais ou religiosas, por ameaçarem a ordem moral da época, tendo
destaques para as prisões ocorridas por fundamentos e acusações de prostituição e
bruxaria, por exemplo.
No período do Brasil colônia, o encarceramento feminino ocorria em locais
onde a maioria dos presos era composta por homens, quase não havendo espaços
reservados às mulheres. Nesta época, não existia normativas ou orientações
regulamentares que praticasse a divisão dos homens e mulheres em ambientes
prisionais, sendo as presas passivas aos ditames das autoridades locais, que também
indicavam os recursos de subsistências na prisão.
Já naquela época, os objetivos principais da prisão visavam à recondução da
pessoa ao padrão social, em decorrência o cerceamento da liberdade, para que este a
valorizasse e passasse a seguir as leis. Estes fins, porém não eram alcançados,
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homens e mulheres eram amontoados em estabelecimentos prisionais, e não havia
qualquer preocupação com as peculiaridades de cada gênero. (ARTUR, 2011).
Em outra vertente, as pessoas responsáveis pela carceragem não recebiam
treinamento técnico para atuar em ambientes carcerários. Há relatos de que as
mulheres por muitas vezes tinham que negociar sua subsistência, por meio de troca
de favores sexuais. (ARTUR, 2011).
No Brasil, apesar de verificarmos o aprisionamento de mulheres em locais
separados dos homens, desde os idos de 1900, só após os anos 1940 é que passou
existir uma norma que assim o determinasse: No novo código penal, no seu art. 29 §
2º, e no Código de Processo Penal de 1940. Do mesmo modo, na Lei de
contravenções penais de 1941.
Aponta-se no Brasil, como a primeira instituição feminina, o Instituto Feminino
de Readaptação Social, em Porto Alegre de 1937. No Estado de São Paulo, na data
de 11/08/1941 o Decreto-Lei nº 12.116 dispunha sobre a criação de presídios de
mulheres, tendo uma unidade, sido inaugurada em 21/04/1942 e ficado sob a tutela
das freiras da Congregação do Bom Pastor D’Agers até a data de 1973. A mesma
congregação administrou a Penitenciária Feminina da Capital Federal criada no Rio de
Janeiro, até 1955 (LIMA, 1983).
Diante da interpretação de Soares e Ilgenfritz (2002, p. 57). A separação entre
homens e mulheres nas unidades prisionais, teria como prioridade “trazer paz nas
prisões masculinas” e evitar a promiscuidade, separando as mulheres também pelo
tipo de crime cometido, idade, condição e estágio jurídico do processo. Tais critérios
sempre se mostraram mais prioritários do que objetivar a condição de dignidade ao
cárcere que poderia ser compartilhada entre homens e mulheres. Naquele contexto, a
prisão feminina deveria atender também ao papel de domesticar as mulheres ditas
“rebeldes”, que fugiram a sua “natureza dócil e doméstica” (LIMA, 1983).
Ao separar as mulheres denominadas criminosas, em um ambiente isolado dos
homens, buscava-se antes de tudo, o discurso de certa purificação para “a pecadora”,
reafirmando a visão discriminadora de gênero, que pregava a mulher como o sexo
frágil, porém responsável pelo pecado. Assim, um dos objetivos das primeiras prisões
para as mulheres brasileiras era a intenção de vigilância sobre sua sexualidade,
esperando-se restaurar a parte “doméstica” da mulher, “sua docilidade e seu pudor”.
Alguns destes sentimentos perduram até os dias de hoje nas prisões femininas.
Sobre a pena das mulheres recai também um sistema de controle sobre seus corpos e
de poder, reproduzindo reprimindo seu papel de desigualdade com os homens.
Observa-se então uma dupla discriminação: O da criminalidade cometida e a de ser
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mulher: sua condição de gênero não a impede de transgredir, tampouco a torna pior
ou melhor que os homens, apenas mais sensível. (TRAJANO; IRANILTON, 2014)

2 – METODOLOGIA
As reflexões e considerações principais contidas neste artigo tiveram por base
a coleta de dados realizada com mulheres em situação de cárcere na Colônia Penal
Feminina do Recife, no mês de setembro corrente. Característico de uma pesquisa de
abordagem qualitativa, onde a construção de sentidos, sentimentos, opiniões e
percepções de atores sociais são preponderantes para a observação de um
fenômeno, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as mulheres que
frequentam a escola naquela unidade.
Para Creswell, O objetivo da pesquisa qualitativa é entender determinada
situação social, fato, papel, grupo ou interação. Ela é em grande parte um processo
investigativo no qual o pesquisador gradualmente compreende o sentido de um
fenômeno social ao contrastar, comparar, reproduzir, catalogar e classificar o objeto do
estudo. (CRESWELL, 2007, pag 202)
Sobre a pertinência da escolha de entrevistas, temos a referência de Gaskell:
(...) O mundo social não é um dado natural, sem problemas: ele é ativamente
construído por pessoas em suas vidas cotidianas, mas não sob condições que
elas mesmas estabeleceram. Assume-se que essas construções constituem a
realidade essencial das pessoas, seu mundo vivencial. O emprego da
entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo da vida dos
respondentes é o ponto de entrada para o cientista social que introduz então,
esquemas interpretativos para compreender as narrativas dos atores em
termos mais conceptuais e abstratos, muitas vezes em relação a outras
observações. (GASKELL, 2010, pág 65)

A metodologia para a analise dos dados se deu por meio da analise do
discurso dessas autoras, onde procurou-se perceber qual o sentido atribuído por elas
em frequentar a escola na unidade.
Foram também realizadas entrevistas com a gestora de educação que
acrescentou também dados reveladores para a análise do discurso sobre a educação
naquela unidade.
A perspectiva para a análise de dados, por sua vez, teve como base os
referencias da Análise Crítica do Discurso, por compreendermos que esta perspectiva
mais pragmática, segundo (WODAK, 2001) nos permite a análise das relações
estruturais implícitas ou não, de dominação, discriminação, poder e controle. Para esta
abordagem, o sujeito da fala é também ator social, protagonista na relação dialética
entre a produção do discurso e a realidade social.
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As mulheres entrevistadas foram escolhidas no momento da coleta dos dados
por uma das detentas que aparentemente auxilia a gestão do setor de laborterapia da
Colônia. Não foi possível entrevistar a detenta que selecionou as mulheres estudantes
e nem compreender que critérios foram usados para esta escolha.

3 - CÁRCERE, GÊNERO E O SISTEMA PUNITIVO NO BRASIL
No Brasil, inicialmente, a punição carcerária para mulheres foi associada a
crimes cometidos decorrentes de questões morais, religiosas e problemas associados
à loucura.
As condutas ditas femininas que eram considerados crimes de “natureza da
mulher”, aconteciam geralmente em locais domésticos e se relacionavam com a
prática de abortos, bruxarias, infanticídio e problemáticas psicológicos.
A questão moral era dominante: em sua maioria, as mulheres eram presas em
função de ações relativas à “vadiagem” ou à prostituição, que as praticavam para sua
sobrevivência a partir de atos ofensivos à moral ou de atividades com proibição legal.
(SOARES; INGENFRITZ, 2002, p. 54) .
No que se refere ao contexto atual, apesar de representarem uma minoria
encarcerada, pesquisas recentes indicam um crescimento assustador da população
carcerária feminina. O Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, órgão do poder
executivo nacional que acompanha e monitora a execução da Lei de Execução Penal,
lançou pela primeira vez, o INFOPEN Mulheres, um relatório de junho de 2014. De
acordo com o relatório acima, temos:
Segundo os últimos dados de junho de 2014, o Brasil conta com uma
população de 579.7811 pessoas custodiadas no Sistema Penitenciário, sendo
37.380 mulheres e 542.401 homens. No período de 2000 a 2014, o aumento da
população feminina foi de 567,4%, enquanto a média de crescimento
masculino, no mesmo período, foi de 220,20%, refletindo, assim, a curva
ascendente do encarceramento em massa de mulheres no Brasil 1.

O relatório acima aponta ainda que cerca de 58% dos crimes praticados pelas
mulheres está relacionado ao tráfico de drogas em pequena escala, onde a mulher
assume papel coadjuvante no pequeno comércio de drogas e no seu transporte,
sendo, geralmente, usuárias e raramente ocupando cargos de gerência ou chefia no
tráfico.

1 http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/documentos/relatorio-infopen-mulheres.pdf
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Luiz Eduardo W. Wanderley (2004, p.195) aponta que são as mulheres que
realizam maiores e melhores desempenhos com as rendas disponíveis trazidas à
família pelo homem ou por ela mesma; recaem sobre elas a responsabilidade pela
educação dos filhos, dos afazeres domésticos, e da dimensão afetiva nas relações de
trabalho. O autor denuncia ainda a maior presença da mulher no mercado de trabalho
com menor remuneração e a maior ou menor consciência da mulher sobre suas
próprias necessidades e as das (os) filhas (os).
Em função de todos esses papéis e de cargas excessivas no trabalho na rua e
no trabalho doméstico, estar privada da liberdade representa para as mulheres, além
de um grande encargo psicossocial, uma crise pessoal e familiar, logo, com efeitos
sociais que podem ser descritos como mais danosos, aliados a uma maior atribuição
de estigma e culpa a ela(s) próprias, paradoxalmente não ao meio social que delas
tanto exige.
Este mesmo relatório evidencia que existe uma grande deficiência de dados e
indicadores do perfil das mulheres encarceradas, o que colabora com a invisibilidade
das condições de vida na prisão e das violências e especificidades que sofrem e de
que necessitam as mulheres neste contexto. Tal como na vida em sociedade, o
encarceramento de mulheres revela a condição de invisibilidade e subalternização as
quais as mulheres são expostas.
Em Pernambuco, a realidade das mulheres acompanha o perfil nacional
revelando traços ainda mais marcantes da herança colonial, escravocrata e patriarcal,
sofridas na nossa região. Em reportagem do jornal Brasil de Fato 2, em sua matéria de
08 de março do corrente ano, temos como manchete: Em Pernambuco, 81% das
mulheres encarceradas são negras e 20% das mulheres em regime de cárcere são
analfabetas.
Ainda na reportagem acima, citamos o depoimento de Joana, que é negra,
analfabeta e mora em periferia: Disse que passou quatro anos presa esperando o
julgamento. Ela lembra que era perto do Natal quando foi levada junto com marido,
filho e nora pelos policiais. Entraram arrobando a porta da pequena casa, localizada
na periferia do Recife. Chegaram gritando pelo nome do marido e não quiseram ouvir
argumentos de ninguém. A única liberada foi a nora, por não ser maior de idade. Até
então, ela trabalhava como babá durante o dia e o marido era vigilante no período da
noite. “Meu filho já tinha sido preso três vezes e meu marido uma vez, por causa de
drogas. Rastrearam o telefone do meu marido e, numa ligação, ele me pedia para dar
R$ 5 pra o menino comprar um cigarro de maconha. Eu pedi pra ele comprar pão,
2 https://www.brasildefato.com.br/2017/03/08/em-pernambuco-81-das-mulheres-encarceradas-saonegras/
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manteiga e queijo para o café da manhã”. Segundo Joana, foi esse o motivo de ter
sido levada presa para a Colônia Penal Feminina do Recife.
Em Pernambuco, com o advento da Lei 3.971 de 1942, a primeira penitenciária
feminina foi administrada pelas religiosas da congregação Bom Pastor, que apesar de
ser subordinada administrativamente ao Estado, tinha certa autonomia para regular
internamente a vida no presídio. (SOARES;ILGENFRITZ, 2002). Com um modelo de
internato religioso, cuidando dos “bons costumes” e da “moral”, as freiras exerciam
uma atividade de “domesticação” das mulheres detentas, promovendo forte vigilância
quanto a sua sexualidade.
As mulheres detentas ocupavam-se de atividades voltadas as prendas
domésticas de forma compulsória, praticando “cuidados com o lar”, bordado, cozinha,
costura e cuidados com a família. Quem não se destacava nestas atividades, por não
apresentarem vocação para o matrimônio e para a vida em família, estaria
vocacionada à vida religiosa.
Neste contexto, podemos identificar a construção de uma categoria de gênero,
enquadrando a mulher em uma função social estritamente relacionada as funções e
obrigações domésticas. Às mulheres foi relegado o papel de ser uma senhora “de
respeito”, “boa mãe”, e como algumas definições que ainda hoje se difundem:
“recatada e do lar”. E a partir desta ótica, foram reproduzidos os tratamentos às
mulheres presidiárias, manifestando-se o desejo social de reprodução de um padrão
vigente, sendo construídas estratégias e padrões de comportamento também
“socialmente aceitáveis” também nestes ambientes.
Na década de 1950 foi criada a primeira creche para os filhos das mulheres em
situação de cárcere menores de três anos de idade (SOARES; ILGENFRITZ, 2002). A
responsabilidade pelas crianças ficou a cargo das religiosas, onde se objetivava a
domesticação das mesmas, para que não tivessem o “mesmo destino” que suas
mães.
O então sistema implantado, com base religiosa, não conseguiu se manter
estável por muito tempo. As detentas manifestaram resistências para se submeterem
as regras de conduta e os índices de violência aumentaram. A administração do
presídio Bom Pastor em Pernambuco foi repassada para o Estado e as irmãs,
demonstrando sua frustração passavam a afirmar: “as detentas em sua maioria são
mulheres vadias e decaídas moralmente”. (SOARES; ILGENFRITZ, 2002)
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3.1 – A COLÔNIA PENAL FEMININA DO RECIFE, BREVE CONTEXTO DE LONGA
EXCLUSÃO
A Colônia Penal Feminina do Recife, também conhecida como o “antigo” Bom
Pastor, faz parte de um complexo de mais vinte e uma unidades prisionais em
Pernambuco e está ligada à Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco
– SERES. Juntamente com a Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima e a Colônia
Penal Feminina de Buíque, pretende dar conta da população carcerária de mulheres,
sendo a única unidade prisional feminina na capital.
No Estado de Pernambuco, existem ainda sessenta e oito cadeias públicas,
distribuídas em três gerências regionais prisionais. Deste número de cadeias públicas,
apenas as cadeias das cidades de Petrolina e de Verdejante são exclusivamente para
mulheres.
A Colônia Penal Feminina do Recife é tanto um presídio como uma
penitenciária. Há presas cumprindo pena em regime fechado e semi-aberto. Uma
média de 1/6 das detentas são autorizadas judicialmente a saírem no regime semiaberto para exercerem trabalho e visitas familiares durante o fim de semana. Porém,
em entrevista com a gestão de segurança da Colônia, para fins deste trabalho, foi
informado que em média, mais de cinquenta por cento das mulheres reclusas estão
ainda aguardando julgamento. Esta situação, juntamente com a superlotação e as
condições precárias da estrutura predial da Colônia, denotam graves violações de
direitos humanos sofridas por estas mulheres.
A gestão da Colônia se divide em vários setores, como os de Segurança,
Jurídico-penal, laborterapia e educação. Em contato com o Setor de laboraterpia, foi
informado que uma média de vinte por cento das detentas exercem atividade
profissional remunerada dentro da Colônia, são as chamadas “concessionárias”.
A superlotação na Colônia é grave e publicamente divulgada. Em entrevista
com o setor de segurança da unidade, foi levantado que a capacidade do Bom Pastor
é de 150 detentas. No dia da citada entrevista, a Colônia contava com 633 detentas,
Na sala de segurança, durante a citada entrevista, foi possível observar a
movimentação da Colônia pelas câmeras de segurança dispostas no recinto. Após as
16h00, horário em que as presas saem de suas celas, as câmeras mostram um
verdadeiro formigueiro de mulheres.
A situação das celas é ainda mais degradante. Há celas maiores, com dezoito
metros quadrados, mas a grande maioria de trinta e três celas, medem cerca de doze
metros quadrados. Há celas ainda menores, com até seis metros quadrados. Além
disso, as detentas entrevistadas relataram a grande quantidade de buracos nas celas
e a presença constante de baratas e ratos. As camas são feitas de concreto, os
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colchões são de espessura fina e é notório o fato de que não há camas, tampouco
espaço suficiente para as mulheres dormirem.
A Colônia Penal Feminina do Recife era antes conhecida como Colônia Penal
feminina do Bom Pastor, pois no seu passado fazia parte da Congregação Nossa
Senhora da Caridade do Bom pastor, uma instituição religiosa de orientação católica.
Freira eram responsáveis pela reeducação das detentas de 1945 a meados de 1990.
Portanto, a estrutura física do prédio é antiga e precariamente adaptada para o
funcionamento de um presídio. Além disso, observa-se esse grave histórico de
interferência da religião na vida das detentas, em afronta ao princípio da laicização do
Estado, situação que permanece nos dias de hoje, conforme será relatado em seus
depoimentos.
4 - A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO HUMANO E SEU CONTEXTO NAS
PRISÕES NO BRASIL

Destaca-se inicialmente no plano internacional, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que, em seu artigo 26, estabelece o direito à educação como
fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa e para o fortalecimento do
respeito

aos

direitos

humanos,

nas

dimensões

de

sua

universalidade,

interdependência e indivisibilidade, cuja exigibilidade e implementação está a cargo da
responsabilidade estatal.
Este direito humano está previsto em vários outros documentos internacionais:
A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (artigo 1º); A Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança (parágrafo 1º, art. 29); A Convenção contra
a Discriminação no Ensino (artigos 3º, 4º e 5º); A Declaração e Plano de Ação de
Viena (parte nº 1, parágrafo 33 e 80); A Agenda 21 (capítulo 36); A Declaração de
Copenhague (compromisso nº 6); A Plataforma de Ação de Beijing (parágrafos 69, 80,
81 e 82); A Afirmação de Aman e por fim, O Plano de Ação para o Decênio das
Nações Unidas para a Educação na Esfera dos Direitos Humanos (parágrafo 2º).
No tocante a detenção feminina, em dezembro de 2010, durante a 65ª
Assembleia Geral das Nações Unidas, foi aprovada as Regras Mínimas para Mulheres
Presas, o que passou a reconhecer as especificidades deste gênero de pessoas
submetidas ao cárcere, tentando recuperar as dívidas com as normas necessárias
para os presídios femininos, bem como propões alternativas para a condição do
aprisionamento feminino, levando em conta situações tais como o cuidado com a prole
e a gravidez.
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Já no âmbito nacional, temos o previsto na Constituição Federal de 1988 em
seu artigo 208, inciso I, no qual todos os cidadãos e cidadãs têm o direito ao “Ensino
Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os
que a ele não tiverem acesso na idade própria”.
Ademais, a Lei de Execução Penal (LEP), nº 7.210 de 1984, prevê a educação
escolar no sistema prisional nos artigos 17 a 21. No seu artigo 17, estabelece que a
assistência educacional compreende a instrução escolar e a formação profissional da
pessoa encarcerada. O artigo 18 determina que o ensino de primeiro grau (ensino
fundamental) é obrigatório e integrado ao sistema escolar da unidade federativa. O
artigo 21 estabelece a exigência de implantação de uma biblioteca por unidade
prisional, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos,
recreativos e didáticos.
Para implementar as legislações acima, foram elaboradas as

Diretrizes

Nacionais para Educação nas Prisões, através da Resolução nº 03 de 11 de março de
2009, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do
Ministério da Justiça do Brasil. Tais diretrizes legitimam a educação escolar nas
prisões, sendo ratificadas pelo Ministério da Educação do Brasil, por intermédio da
Resolução nº 02 de 19 de maio de 2010, do Conselho Nacional de Educação, com o
intuito de nortear pedagogicamente a oferta de educação escolar para jovens e
adultos em situação de privação de liberdade nas unidades prisionais.
A longa permanência em um instituto prisional acarreta o distanciamento dos
processos de construção dos saberes e a consequente desqualificação para o
trabalho. Tais processos despontencializam os sujeitos, que perdem suas capacidades
de inserção social, implicando obviamente numa maior desigualdade. Reconhecer e
efetivar a educação como um direito humano no contexto do cárcere possibilita a
humanização do espaço e tende a reduzir a dimensão da vulnerabilidade a qual a
população carcerária já está exposta.
No entanto, no que se refere a sua implementação, a educação escolar nos
presídios se encontra em situação de vulnerabilidade. Na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB, (Lei Federal Nº 9.394, de 20/10/1996) a mesma não está prevista
como modalidade de ensino específica. Por uma frágil interpretação, a educação nos
presídios se insere na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, presente na
Seção V do Capítulo II, intitulado Educação Básica. Este é um impedimento para que
esta modalidade de educação faça parte da estrutura da Educação no Brasil.
Consequentemente, sua implementação fica a cargo da discricionariedade das
secretarias estaduais de educação, já que não há uma legislação nacional que regule
o tema.
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Em Pernambuco foi criado o Plano Estadual de Educação em Prisões de
Pernambuco. Sua primeira vigência se deu em 2012 e foi realizado através de uma
parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Um dos guias do plano foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), com visão na educação básica, contemplando os apenados que não
conseguiram acesso a educação, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Em algumas unidades, excepcionalmente está prevista a instalação de telecentro e a
implementação do projeto travessia, com vistas a acelerar os níveis fundamentais e
médios.
O plano estadual estabeleceu que a Matriz Curricular da Educação de Jovens e
Adultos está fundamentada na legislação vigente tendo como referencia a Base
Nacional Comum, o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 e a Instrução Normativa nº 02/2011
(DOE-PE de 29.01.2011).
O plano estabelece que a EJA do ensino fundamental no módulo I e II tenham
800 horas e os módulo III e IV com 1000 horas serão vivenciadas de modo presencial.
O EJA no Ensino Médio também ocorrerá no módulo presencial seguindo a matriz
implantadas nas escolas da rede pública, a serem aplicadas em três módulos, sendo
quinhentas horas cada módulo.
O plano vem estabelecer que a metodologia privilegia a contextualização, a
leitura de imagens, o desenvolvimento das linguagens oral e escrita e o ato criador do
(a) estudante. O professor (a) valoriza os conhecimentos prévios, as potencialidades e
as qualidades da(o) estudante, possibilitando o desenvolvimento da autoestima, da
autocrítica e da autoavaliação, concorrendo para que este tenha iniciativa, autonomia
e organização.
A proposta pedagógica se estrutura de forma modular, com base dialógica: A
identidade de cada módulo é garantida pelos seguintes eixos temáticos: Módulo I – O
ser humano e sua expressão – Quem sou eu? Módulo II – O ser humano interagindo
com o espaço – Onde estou? Módulo III – O ser humano em ação – Para onde vou?
Módulo IV – O ser humano e sua participação social – Qual a minha missão no
mundo?
Tais eixos tem o objetivo de promover a reflexão para a construção de um
sujeito questionador de seu ambiente de modo a se descobrir produtivo e de se
conscientiza, der ser capaz de buscar alternativas para a solução de problemas no
contexto que o estudante/detento está inserido.
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O governo do Estado também firmou convênio com a o Instituto privado, Paulo
Freire para que seus professores ministrassem aula de alfabetização nas unidades
escolares prisionais.
4.1 – O QUE A EDUCAÇÃO REPRESENTA PARA AS MULHERES DA COLÔNIA
PENAL FEMININA DO RECIFE?
A maioria das mulheres selecionadas e entrevistadas não se consideravam
negras. Somente 30% se denominaram negra ou parda. Este dado contrasta
drasticamente com o percentual de 81% de mulheres presas naquela instituição e
aponta para um critério racial de seleção das entrevistadas e de presença de mulheres
na escolarização naquela unidade. Este ultimo dado não pôde ser comprovado junto
ao setor de educação da unidade que alegou somente entregar números sobre as
mulheres estudantes através de um ofício, o que dificultou a constatação deste dado.
Iniciadas as entrevistas, e perguntadas se iam para a escola antes de serem
presas, uma média de 70% afirmou que não. Este discurso pôde ser contrastado ao
revelarem até que série cursaram antes de serem presas: 97% não concluíram o
ensino fundamental. Cerca de 30% cursaram até a oitava série. A resposta negativa
quase automática à pergunta elencada pôde denotar ao mesmo tempo um discurso
acerca do critério adotado pela unidade prisional (de dar preferência as mulheres com
baixa escolaridade para acesso à educação ou as que não são foram alfabetizadas),
bem como a percepção das mulheres sobre o que é educação. A primeira constatação
é a de que o acesso a educação lhes foi precariamente oferecida enquanto estavam
“na rua”. Foi recorrente a resposta automática de que não frequentavam a escola, para
em seguida dizerem: “desisti”. A frequência à escola pôde ter sido precária ou
intermitente. Sobre os motivos da desistência a grande maioria disse que foi depois
que casou e/ou teve filho. Este ultimo dado corrobora as dificuldades diferenciadas e
específicas das mulheres frente à sociedade machista e patriarcal que relega as
tarefas domésticas as mulheres, aumentando sua carga de trabalho, trazendo
impedimentos na sua escolarização, profissionalização, bem como no exercício das
demais atividades que as capacitem na vida social.
Perguntadas então sobre o que tem de diferente na escola do presídio,
algumas disseram que não tem nada de diferente ou “aqui a escola é mais fácil”. A
maioria das mulheres, no entanto se reportaram as suas professoras: “que são muito
legais, nos tratam bem” ou “aqui as professoras têm paciência, nos ajudam a resolver
nossos problemas”, “as professoras são ótimas, ensinam bem”, “a professora pergunta
como estou”. Este discurso revela que frequentar a escola não indica que as alunas
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atribuem sentido à importância da escolarização para a ressocialização, mais
preponderante a este fator, é o exercício de sua própria condição humana. Uma dela
acrescentou: “ lá(na escola) me tratam como gente”.
Perguntadas como se sentem na escola no presídio, temos algumas falas
marcantes: “Me sinto bem porque ocupa a mente” foi um discurso recorrente entre as
detentas. “A gente fica mais gente, a escola ensina a aprender a falar, a não falar
besteira”. Perguntada sobre o que seria “não falar besteira”, a detenta não soube
dizer. Vemos aqui um discurso quase velado, porém já pesquisado, de que a
educação nesse contexto funciona para o adestramento do comportamento, da fala e
do corpo. No pensamento de Foucault (1986), o modo de ação da prisão “é a coação
de uma educação total”, pela ação onidisciplinar que deveria permear este cotidiano. É
reconhecer as atividades de educação escolar na prisão como mais uma técnica de
disciplina com o intuito de transformar os prisioneiros em corpos dóceis.
Outras falas retratam o sentido de estar na escola: “ Aqui a escola é perto, me
sinto bem, estou fazendo o que não fazia na rua, porque na rua eu trabalhava, aqui
não tem como desistir, aqui o que tem é a escola”. “ É como se eu estivesse na rua,
esqueço que estou aqui...” , “ Me sinto melhor porque me sinto melhor fora da cela e
posso esquecer que estou nesse lugar”. Quase 100% das entrevistadas disseram se
sentir melhor na escola. A grande maioria sente “um alívio” por estar lá e “esquecem
que estão na prisão”. Observou-se que as dependências administrativas da escola
estão situadas em um prédio próximo, porém separado do setor das celas. Este é um
fator que contribui para “o alívio” do confinamento nas celas sentido pelas detentas,
além de estarem mais distantes da convivência com as outras mulheres e do modo
com se relacionam.
Questionadas sobre porque estão estudando, a maioria não se referiu
diretamente à diminuição da pena e perguntadas se este seria um dos motivos,
somente uma delas disse que sim. Uma delas afirmou: “não estou na escola porque
diminui a pena, nem por causa da merenda, vou porque quero aprender a ler”. Deste
discurso podemos denotar que assumir que frequentam a escola para diminuir a pena
pode “pegar mal” para as educandas. Aquelas mulheres que vão para a escola só
para diminuir a pena são vistas como as que se comportam mal e que não estão
interessadas em aprender. Este foi um discurso corroborado pela gestora de educação
também entrevistada para este artigo. No que se refere à merenda na escola, quase
100% disseram que é o que precisa melhorar. Uma delas relatou: “Na merenda tem
bicho, me deixa envergonhada”.
Uma outra dificuldade relatada pelas mulheres diz respeito ao turno das aulas
que chocam com o horário da faxina das celas e com outras atividades oferecidas por
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grupos evangélicos no presídio. Algumas mulheres que sofrem de distúrbios de sono e
tomam medicação, não conseguem se levantar a tempo de irem para escola no turno
da manhã. As detentas informaram que é difícil mudar de turno: “ a diretora não deixa”.
Por fim, inquiridas se a escola no presídio vai ajudar quando saírem de lá, a
grande maioria disse que sim. Algumas relataram; “ sim, eu vou conseguir minha ficha
18”; “Sim, porque até já sei assinar meu nome”; “Sim, vai ajudar no meu trabalho de
diarista, antes eu tinha vergonha de pedir aos outros para comprar o material de
limpeza”, “Sim, com certeza! Nunca arrumei trabalho fichado porque não tinha ensino
completo”.
Foi ainda realizada entrevista com uma das gestoras de educação presente na
Colônia. A gestora relatou que poucas estão interessadas em estudar: “Só estão aqui
pela remissão e pela comida, para sair da cela e para ter acesso ao setor de jurídico”;
“Se lá fora não estudam, aqui é que não querem mesmo!” “A merenda melhorou muito.
É muito difícil agradar essas detentas. Outro dia reclamaram porque receberam
serenata de amor e não sonho de valsa. Na festa de miss primavera cantaram e
dançaram até tarde e eu na minha casa não posso nem sair de noite!”.
Com relação à taxa de desistência, a gestora afirmou que a maioria desiste “
porcausa dos cursos da bíblia, pois lá o lanche é melhor, tem as aulas de música, de
dança e a oferta de cursos.
Seu discurso foi se revelando no decorrer da entrevista. Afirmou que metade
das detentas que estudam se tornam mais “sensíveis”, melhoram seu comportamento,
arrumam trabalho no presídio e até pensam em arrumar emprego quando saírem.
Perguntada sobre o que mais gosta no seu trabalho, a gestora respondeu: “Gosto do
trato humano. Aqui a escola é fora do presídio, somos autônomos e independentes, é
uma instituição diferente”
O discurso inicial da gestora reproduziu a ideia dominante de que as pessoas
presas estão também privadas de outros direitos, como se houvesse uma total
suspensão de direitos, de desejos, ou seja, a pessoa encarcerada não tem direito a
mais nada. A esse respeito, Fragoso, Catão, Sussekind (1980, p. 1) afirmam que [...] é
antiga a idéia de que os presos não têm direito algum. O condenado é maldito e,
sofrendo a pena, é objeto de máxima reprovação da coletividade, que o despoja de
toda a proteção do ordenamento jurídico que ousou violar. O criminoso é execrável e
infame, servo da pena, perde a paz e está fora do direito. [...] No direito primitivo
impunha-se ao delinqüente a pena de expulsão do grupo (que virtualmente significava
a morte).
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3 – CONCLUSÕES
A menor participação das mulheres no espaço prisional revela nitidamente o
espaço de invisibilidade que lhe é reservado na sociedade e a consequente
desigualdade de gênero existente. O papel social reservado à mulher torna-se ainda
mais preocupante quando ela se depara com a condição de presa. Sua atuação tida
como criminosa coadjuvante das ações do homem (companheiro e filhos), envolvendo
papéis secundários no pequeno comércio de drogas, sendo-lhes conferido o papel de
“protagonistas” quando em matéria de culpabilidade social, pois normalmente
“condenadas” pelos possíveis efeitos negativos no âmbito familiar. O histórico de
crimes envolvendo mulheres esteve relacionado a questões morais, religiosas e
“psicologizadas” e a sua não adequação aos papéis que lhe eram relegados na esfera
doméstica. Este discurso ainda impera no processo de “ressocialização” das mulheres
encarceradas. As mulheres sofrem múltiplas responsabilizações e violações por
estarem presas: se sentem culpadas por estarem longe do lar e dos filhos, ao passo
em que as unidades prisionais, assim como as políticas públicas, não são pensadas e
preparadas para atender as suas peculiaridades.
Em Recife, Pernambuco as mulheres estão encarceradas numa instituição com
os mesmos moldes estruturais de antigamente. O passado de adestramento religioso
e moral permanece no discurso das entrevistadas. A estrutura física inadequada
representa uma grave violação à dignidade das presas.
As bases para a educação desta população pautada nos princípios de Direitos
Humanos está longe de uma efetivação legislativa, administrativa e metodológica: A
temática ainda é objeto da Lei de Execuções Penais, portanto, restrita ao mundo da
penalização. Não há uma legislação específica a nível nacional, portanto, não há uma
política pública a nível nacional. Esta tarefa está relegada à discricionariedade dos
estados e a frágeis planos estaduais que sequer podem ser considerados também
política públicas de Estado e não de governo. Como não há diretrizes do Ministério da
Educação, a nível administrativo, a educação para esta população se encaixa nas
estruturas das secretarias estaduais, carecendo de priorização e especificação para
um público tão diferenciado. Do ponto de vista metodológico também não há
interrelação desta educação com a Educação para os Direitos Humanos. A mesma
está relacionada com a educação para jovens e adultos.
No tocante a pesquisa de campo, observou-se inicialmente que as mulheres
negras nem sequer foram selecionadas para a entrevista. Por questões de segurança
da Colônia penal, não foi possível realizar outras abordagens de coleta de dados que
pudessem priorizar o acesso a essas mulheres. Este fato, porém revela a seletividade
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e invisibilidade da mulher negra e um duplo padrão de exclusão ao qual a maioria de
mulheres encarcerada em Pernambuco está exposta.
O acesso à educação não foi efetivado para as mulheres encarceradas
enquanto crianças e jovens. A precariedade do acesso a este direito se revela no seu
discurso. As condições e a permanência na escola enquanto não estavam
encarceradas estavam condicionadas à manutenção da sua subsistência e aos
padrões patriarcais aos quais estão sujeitas: desistiram porque tinham que trabalhar
ou cuidar da casa e do marido.
Apesar de não perceberem a educação na prisão como um direito, as mulheres
relacionam esta prática como exercício da sua dignidade como pessoa humana e
como uma ponte para acesso a demais direitos que podem se refletir na sua vida
cotidiana no presídio e para quando saírem dele.
O discurso de “docilização” dos corpos através da educação no presídio é
recorrente entre as presas e a gestão. Entrar na escola e estar nela parece servir ao
propósito da política do “bom comportamento”.
O confinamento ao qual são severamente impostas pela precariedade e
tamanho das celas e das estruturas do presídio transformam o espaço escolar em um
“alívio” para seus corpos.
A qualidade da merenda é fator preocupante para as presas. Muitas
frequentam a escola para complementar as refeições no presídio. Embora afirmem
nas entrevistas que não estão na escola pela merenda, a preocupação de 100% das
entrevistadas com este item demonstra algum mais que uma simples queixa.
A educação na Colônia “concorre” em condições injustas, com as atividades
religiosas. A gestão da Colônia parece não conseguir conciliar tarefas de faxina,
atividades religiosas, cursos profissionalizantes e a atividade escolar dentro da
Colônia, não priorizando esta última.
O discurso da gestão em educação na Colônia reproduz o pensamento
dominante da sociedade, qual seja: a de que a pessoa encarcerada não é sujeito de
direitos e a continuidade deste, torna-se visível através da ausência ou incipiência de
de programas de ressocialização.
Contudo tantas dificuldades e violações ao direito humano à educação, essas
mulheres encarceradas atribuem um valor à educação que ultrapassa a remição da
pena, o acesso à merenda, a ressocialização, o acesso a conhecimento ou a sua vida
quando saírem da prisão. Para essas mulheres a escola parece representar “se sentir
bem”, uma categoria simples e tão profunda que encontra significações inerentes ao
exercício da condição de dignidade humana.
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar a implantação da educação à distância no sistema carcerário
brasileiro, com vistas à reinserção social do indivíduo recluso. Com uma população de
622.202 presos – representando a 4 maior população carcerária do mundo, os níveis
educacionais dentro do sistema são baixos, onde apenas 9,54% da população possui ensino
médio completo. É perceptível a necessidade de fortalecimento das políticas de promoção ao
acesso à educação dentro do sistema carcerário, visando inclusive, a futura reinserção social
do apenado. Cumprindo com o que está previsto em diversos instrumentos de proteção ao
direito a educação (Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Plano
Nacional de Educação, etc.). O sistema EAD consiste, portanto, em um mecanismo facilitador
de inclusão dos meios educacionais dentro do sistema, porém apesar da sua previsão na Lei
de Execuções Penais, ainda é uma realidade distante no cenário brasileiro. Nesse sentido, tal
estudo insurge não exclusivamente como meio a se efetivar direitos legalmente instituídos
aos reclusos, a exemplo da remição da pena, mas também como novo projeto político
pedagógico para enfrentamento das fronteiras e desigualdades sociais no plano geográfico,
cultural e de acesso. À vista disso, o artigo tomará por métodos o levantamento bibliográfico
e documental/legal, descritivo e exploratório.
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ABSTRACT
The present work aims to analyze the implementation of distance learning in the Brazilian
prison system, with a view to the social reinsertion of those who are encarcerated. With a
population of 622.202 prisoners - representing the 4th largest prison population in the world,
educational levels within the system are low, where only 9,54% of the population has
completed high school. There is a perceived need to strengthen policies to promote access to
education within the prison system, with a view to including a future social reintegration of the
prisoner. Complying with what is provided for in various instruments for the protection of the
right to education (Federal Constitution, Law of Guidelines and Bases of Education, National
Education Plan, etc.). The EAD system, therefore, is a mechanism that facilitates the inclusion
of educational means within the system, despite its prediction in the Penal Executions Law, it’s
still not a reality in the Brazilian scenario. In this sense, this study insists not exclusively as a
means to enforce legally imposed rights to inmates, for example the remission of the sentence,
but also as a new political pedagogical project to face frontiers and social inequalities in
geographic, cultural and access plan. In this point of view, the article will be developed using
a few methods, such as: bibliographic and documentary/legal, descriptive and exploratory
survey.
Keywords: Distance learning. Social reintegration. Prison system.

1 INTRODUÇÃO

Na gênese da sociedade, por meio de um contrato social, teriam as pessoas
acordado em ceder parte de seu poder e liberdade em prol da coletividade, para que, por meio
da junção de todos, fosse formado um ente indivisível, chamado de Estado, o qual tomaria
decisões a fim de proteger a sociedade e manter a ordem (ROUSSEAU, 2017). Dessa forma,
tornou-se legítimo o poder do Estado em coercitivamente punir todos aqueles que indo de
encontro à paz social, executassem atos em detrimento da coletividade.
Acontece que desde essa época, há a punição de atos infracionais que ofendem a
“paz e segurança social”, porém a discussão sobre com qual finalidade isso acontece também
data desse período e se estende até a contemporaneidade (CORREIA, 1971). Existem pelo
menos três teorias básicas aceitas doutrinariamente para explicar os objetivos por trás da
punição do infrator pelo Estado, quais sejam a Absoluta, Relativa e Mista. Estas, por sua vez,
procuram atribuir a pena através de uma visão positiva.

Em que pese os reflexos práticos e oficiais sobre intervenção penal, por conseguinte
aplicação da pena, o presente trabalho propõe uma nova perspectiva, agora sob o prisma da
Teoria Agnóstica da Pena. Neste aspecto, urge, pois, entender a sanção penal como mero
mecanismo de vingança e que, portanto, em tempos atuais, construídos sob a égide de um
estado democrático de direito, deve ser vista sob lentes negativas. Que por outro lado, frente
aos altos índices de encarceramento, não pode eximir-se da obrigação de maximizar direitos
sociais, mesmo daqueles indivíduos reclusos. Nesse sentir, as abordagens seguintes estão
para propositura de um exame atinente a educação à distância no sistema carcerário nacional.
Já que a educação em si, traduz como um dos poucos mecanismos com capacidade para
impulsionar mudanças reais.
É importante destacar ainda que o ideal imanente ao ato de educar, retirando a
ociosidade e incentivando a criatividade, pensamento crítico, não constitui um privilégio, como
dito por alguns. Antes, corresponde a um direito de acesso à educação pertencente a todo e
qualquer ser humano, vindo a atender extensivamente aos interesses da própria sociedade
(JULIÃO, 2007).
Frente à seriedade deste direito fundamental, contraposto pelas maiores limitações
inerentes ao ambiente do cárcere, em que apenas 11% das pessoas privadas de liberdade
têm acesso ao estudo (BRASIL, 2014), mais que necessário é discutir sua implantação para
um maior número de indivíduos por meio de políticas públicas, restando no modelo de
educação à distância um novo caminho para a reinserção social.
Não se pode deixar de trazer a relevo que o emprego do ensino à distância é um
mecanismo eficaz para driblar dificuldades estruturais a prestação dos serviços de educação
intramuros, a exemplo da falta de salas de aula, bibliotecas, profissionais disponíveis, bem
como a garantia das normas de segurança.
É sabido que a própria Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984 - LEP) já
estabelece, no artigo 18-A, parágrafo 3º, que “[...] a União, os Estados, o Município e o Distrito
Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas
tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas”.
Para tanto, far-se-á um resgate histórico das finalidades da pena, prioritariamente no
tocante à proteção especial positiva, e em momento posterior a teoria agnóstica da pena.
Objetiva-se ainda analisar a implementação da educação no sistema carcerário como uma
política de promoção do acesso à educação e meio base para a futura reinserção social do
apenado. Onde, por fim, serão apontadas experiências já existentes no Brasil, bem como as
principais vantagens e desafios.

2 PENA: DO DISCURSO OFICIAL A UMA NOVA PERSPECTIVA

Estudar a pena em sua origem representa difícil missão. Não há que se falar em
verdades prontas, tampouco se faz possível inserir ideias cronológicas com precisão absoluta.
Todavia, pensamento comum entre os estudiosos da matéria está na antiguidade da pena,
seu surgimento possui ligação com a própria história da humanidade e de lá para cá, mesmo
com as constantes contradições levantadas quanto a sua função e eficácia, não restou extinta.
Edgard Magalhães Noronha (2009) traz essa divisão em quatro fases. A primeira
corresponde a Vingança Privada, e, conforme o próprio enunciado, tomava-se por regra o
revide a qualquer tipo de agressão de um indivíduo contra o outro. Para que a repressão
estivesse no campo da proporcionalidade, ganha força o talião, a partir de então seria “olho
por olho, dente por dente”. Em fase ulterior estaria a Vingança Divina. Fala-se com isso em
um direito penal teocrático, religioso e sacerdotal. As punições eram rigorosas e deveria estar
relacionada a grandeza do deus ofendido. O castigo teria o condão de purificar a alma do
criminoso e só então, fazer-lhe alcançar a bem-aventurança.
A terceira fase seria inaugurada pela Vingança Pública, logo assumindo caráter de
regra. O objetivo principal seria a segurança do príncipe ou soberano, ainda que a custo de
penas desumanas (esquartejamentos, fogueira e etc.), aplicadas de forma arbitrária e
desigualmente em função das classes, mesmo porque, eram as leis imprecisas e com muitas
lacunas. Frente a todo sofrimento pelo qual a humanidade esteve submetida, surge à quarta
fase, quem traz seus reflexos até os dias atuais, tendo por supedâneo conferir a pena e ao
criminoso tratamento diverso. Castigos cruéis deveriam deixar de existir e ainda nesse
sentido, caberia somente aos legisladores a criação de leis que deveriam ser rigidamente
seguidas pelos juízes. Este período de transição esteve fortemente influenciado pelo
iluminismo, sendo Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria, um dos grandes expoentes.
(NORONHA, 2009).
Cezar Roberto Bitencourt (2013) por sua vez, faz uma abordagem da pena através
de períodos, a começar pela Antiguidade, época em que as penas eram excessivamente
corporais, infamantes. Destaca-se o quase desconhecimento total da privação de liberdade
como pena, já que o foco estava na extinção física do réu, operando a prisão exclusivamente
enquanto depósito para quem esperava a execução. Em momento subsequente, destaca-se
na Idade Média a implantação de duas novas prisões, a Prisão Estado - possuindo além das
características já assumidas na antiguidade, a detenção de forma temporal ou perpétua-, bem
como a Prisão Eclesiástica - fortemente influenciada pela igreja, carregava o ideal de
redenção, devendo passar o internado por penitência e meditação. É com isso possível

afirmar que, estaria nela às primeiras ideias de reforma do delinquente, repercutindo até os
dias atuais.
O último período, representado pela Idade Moderna, traz ressignificações a pena
agora influenciada por meios mais humanitários. Neste momento surgem os primeiros
pensamentos direcionados à ressocialização do indivíduo recluso, tendo a prisão sua base
em questões pautadas na reforma do delinquente através do trabalho e disciplina
(BITENCOURT, 2013).
Dando seguimento à proposta apresentada, de modo a restar superada questão
atinente à origem cronológica da pena, o foco seguinte perpassa ao que se pretende o direito,
ou, mais especificamente, objetivo para consolidação do que se entende por dogmática
jurídica penal, qual seja sua existência em razão de proposituras exclusivas. É certo que ao
longo do tempo e variações geográficas algumas propostas foram dadas ao direito penal. De
forma progressiva e característica, cada lugar assume um viés, apresentando oficialmente
seus fins, restando com isso a pena a missão de orientar sua materialização.
Nesse sentir, diz-se que o alcance, a efetivação do direito penal se concretiza através
de uma sanção. A pena, portanto, através de seus fins, está para o processo de adequação,
molde, ferramenta direcionada a satisfação do objetivo específico do direito penal, ou em
outras palavras, uma ponte que liga este ao seu objetivo, um sistema de instrumentos para a
garantia do seu fim.
Tomando o que dito por premissa, tem-se o momento de análise as orientações
gerais que permeiam as teorias da pena, em que pese neste primeiro momento a exposição
através dos modelos legitimantes do poder punitivo. A primeira teoria é a absoluta, que traz
consigo modelos de retribuição. Neste sentir, as maiores influências advêm do retributivismo
kantiano e, portanto, não teria a pena qualquer finalidade utilitária, mas seria seu exclusivo
objetivo a imposição do mal ocasionado pela violação do direito, e retributivismo hegelianose justificando pela necessidade de neutralizar o delito por meio de uma força equivalente
(CARVALHO, 2014).
Apontando um novo norte pelo qual deveria se entender a pena, as teorias relativas
não estão para a ideia de responder diretamente ao delito perpetrado, mas, sim, prevenir sua
incidência, ganhando caráter utilitarista. Além do que, possuindo uma função social, seria de
sua incumbência trazer condições à vivência em sociedade, bem como impedir futuramente
a prática de delitos.
Nas lições de Gomes (2015), a prevenção pode ser geral negativa, momento em que
a pena voltar-se-ia para o coletivo através de mecanismos (contramotivadores), a exemplo da
“cominação penal”, imprimindo uma mensagem sobre o que está proibido, e, por isso,

suficientemente possível na missão de evitar o mal causado, ou geral positiva, quando sua
prescrição resultaria numa afirmação positiva do direito, fortalecendo a atitude interna de
fidelidade as normas jurídico-penais.
Outra vertente está para a Prevenção especial, não se buscando agora uma
intimidação da coletividade, tampouco uma retribuição ao crime praticado, mas toma em seu
centro o indivíduo que delinquiu para que não mais retorne ao cometimento de delitos.
Destacam-se ainda aqui duas vertentes, a prevenção especial negativa, com ênfase
a eliminação ou neutralização do delinquente, considerando seu alto grau de periculosidade,
ou, prevenção especial positiva, cuja base está na ideia de implantar novas ideias ao recluso,
bem como sua ressocialização. A princípio teve como expositor Karl David August Roder,
sendo chamada de “correlacionismo”, “teoria da correção” ou ainda “teoria” do melhoramento,
possuía forte natureza mística e o melhoramento do homem era entendido idealisticamente
(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2013).
Diante da ideia de extremismo que pode abarcar a escolha de uma só das teorias
justificadoras da pena, o ordenamento jurídico brasileiro acabou por recepcionar uma terceira
corrente. O modelo misto, portanto, apresenta características de retribuição e prevenção.
Ocorre que, mesmo com o transcurso do tempo e as diversas tentativas no plano
ideativo para inventar e reinventar a pena, bem como suas funções, não há que se falar em
alcance substancialmente positivo ao ponto de dar-se por satisfatório e definitivo. Ao contrário,
os modelos até então adotados partem da legitimação do sistema penal, e acabam por ratificar
desigualdades de classe, raça e gênero.
Preocupadas exclusivamente com o castigo, as lentes absolutas não só trazem ao
legislador uma infinda e imprecisa possibilidade em punir, como também se mostra irracional
ao estabelecer qualquer ligação positiva em responder ao mal decorrente de um delito, com
outro equivalente ou, quiçá, ainda pior. Ademais, insistir em tal hipótese configura abertura a
tempos remotos (vingança privada/antiguidade), por conseguinte resgate a penas cruéis e a
formação de uma sociedade vocacionalmente punitivista.
Sob a ótica da prevenção, o primeiro contraponto está na ausência de qualquer
constatação empírica a respeito de seus efetivos resultados. Demonstrando o contrário, seu
emprego como fundamento idôneo a restrição de liberdade, deixa transparecer certa inércia
em que está submersa a sociedade e operadores do direito ao manter e reivindicar um
encarceramento em massa, quando se tem por regra a nível de estabelecimentos prisionais,
verdadeiras masmorras. Tomar a pena como suficiente a solução da violência e criminalidade,
propõe (in)voluntariamente ao legislador uma maior expansão do direito penal, perdendo a
proporção e seu caráter excepcionalíssimo.

Por todo o exposto, não há proposição mais sóbria que um olhar diferenciado para a
pena. Vê-la sob perspectiva negativa insurge como obrigação a quem verdadeiramente
pretende lhe dar qualquer significado. Neste ponto, Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar são
propulsores da chamada teoria agnóstica da pena, que por sua vez, está firmada em quatro
pressupostos.
A princípio extrai-se da pena sua naturalização enquanto jurídica e lhe transfere ao
âmbito político, desvelando a seletividade a ela imanente, de igual modo a neutralidade em
que estaria fundamentado o fenômeno punitivo pelos discursos oficiais. O segundo
pressuposto aponta para o reconhecimento da sanção penal como função de controle social.
Num terceiro momento funda-se pela ideia de fenômeno incancelável. E, em seu último
pressuposto, aponta para necessidade de urgente contenção, diante da tendenciosa violência
empregada (CARVALHO, 2014).
Adotar a teoria significa conferir limites ao poder de punir do estado, instrumentalizar
a contenção dos excessos, bem como admitir a ilegitimidade e crises das teorias da pena
levantadas e sustentadas até o momento (CARVALHO, 2014).
A teoria agnóstica demonstra racionalidade e completude ao passo que, não se
satisfaz com a crítica teórica, mas preocupando-se com a realidade, propõe alterações a partir
desta. É certo dizer que a premissa está em trazer um alerta e alternativas aprioristicamente
à aplicação da pena, especialmente aquela restritiva de liberdade. Todavia, não há que se
olvidar no campo prático, em que pese o reconhecimento da pena como fenômeno
incancelável, de seu alcance a quem executa uma pena e a cumpre em estabelecimento
prisional.
Neste sentir, trazer preocupação e propor uma releitura dos mecanismos de
reinserção social, não significa pactuar com a teoria relativa, mais especificamente acreditar
na ideia de prevenção especial positiva. Pelo contrário, a ideia contida no trabalho vai em
estabelecer alerta pela necessidade de desvincular a reinserção como finalidade da pena, que
frise-se, continua sendo vista a partir de um olhar negativo, passando assim a ser entendida
como obrigação estatal enquanto garantidor em amenizar os impactos inevitáveis trazidos
pelo aprisionamento, e maximizar direitos sociais.

3 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE REINSERÇÃO
O Brasil prevê o direito a educação no âmbito da Constituição Federal, mais
especificamente em seus artigos 6 e 205 a 214, dispositivos que explicitam princípios e
objetivos acerca dos deveres de cada ente federativo. Além de ter ratificado outros
instrumentos visando a garantia desse direito de natureza social, à exemplo do Pacto

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), Plano Nacional de Educação (Lei n.
10.172/2001), dentre outros (DUARTE, 2007). Sem contar com a Lei de Execuções Penais.
A Lei de Execuções Penais sofreu alterações em setembro de 2015, por meio da Lei
13.163, a qual inseriu dois novos dispositivos, 18-A e 21-A, aumentando o suporte no campo
da assistência educacional. Uma das novidades trazidas pelos artigos consiste na inclusão,
por parte dos entes federativos, em seus programas de educação a distância e uso de novas
tecnologias de ensino, o atendimento as pessoas que se encontram encarceradas.
Mas apesar de todo esse respaldo no que compete ao intuito de promoção e garantia
do direito a educação, a realidade em muito diverge do campo teórico, principalmente dentre
as camadas menos favorecidas da população. E o que dizer do acesso à educação aos que
se encontram inseridos no sistema carcerário brasileiro? Camada que já sofria com a
inivisibilização antes de ingressar no sistema e que cujos direitos são extremamente
relativizados dentro dele.
A população carcerária brasileira representa números alarmantes, totalizando
622.202 presos (ano base 2014), figurando como a 4 maior população carcerária do mundo,
dentre os quais 61,67 são negros e pardos, entre 18 e 24 anos e do sexo masculino (94,2%).
Cujo panorama educacional está distribuído da seguinte maneira: 75,08% são cujo nível de
escolaridade não passa do ensino fundamental completo, e os outros 24,92% englobam o
ensino médio incompleto até acima do superior completo. 5 É importante ressaltar que dentre
as pessoas com mais de dez anos de idade no Brasil, 32% tem ensino médio completo,
enquanto na população prisional apenas 9,54% - ano 2014 (BRASIL, 2014).
A distribuição percentual de presos envolvidos em atividades de ensino formal tem
maior concentração no ensino fundamental (51%), seguida pelo ensino médio (19%),
alfabetização (17%), curso de formação inicial e continuada – capacitação profissional (12%)
e curso técnico (1%), ficando em último o ensino superior (0%) (BRASIL, 2014).
Dessa forma, diante do baixo nível de escolaridade existente nos presídios, faz-se
necessário criar meios efeitos de acesso à educação dentro do sistema. Daí surge a
implementação da educação a distância como uma política pública de promoção ao acesso,
independe do nível educacional a ser desenvolvido, dentro do cárcere. Visando uma maior
qualificação dos internos e criando bases para a sua reinserção no meio social pós-prisão.

5

O panorama da realidade carcerária quanto ao nível educacional encontra-se com 49,58% da
população carcerária com ensino fundamental incompleto, 14,78% - ensino fundamental completo,
ensino médio incompleto – 13,96%, ensino médio completo – 9,54%, alfabetizado sem curso regular –
6,73%, analfabeto – 3,99%, ensino superior incompleto – 0,95%, ensino superior completo – 0,46, e
por fim, e com grau de instrução acima do superior completo – 0,02% (BRASIL, 2014).

No que compete ao conceito de políticas púbicas, destaca Maria Paula Dallari Bucci (2006, p.
39):

Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de um
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial
– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades
privadas, para realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente
determinados.

O sistema de educação a distância é desenvolvido através de orientações e tutorias
à distância sem, contudo, prejudicar a aprendizagem, ou seja, sem torná-la deficitária. Por
meio das aulas, os alunos têm acesso ao conteúdo programático exposto no programa de
cada disciplina e, de forma complementar, recebem um material impresso que serve de apoio
para a elaboração de atividades. Dessa forma, ocorre o incentivado e evolução individualizada
do aprendizado, sendo necessário que o aluno desenvolva um senso de disciplina e
responsabilidade maior e aprenda de acordo com suas limitações e capacidades específica.
(VIEIRA DE CARVALHO; ROSENDO; PEREIRA, 2016).

[...] não seria equivocado pensar que, ao se desenvolver os instrumentos de
elevação do nível social de escolaridade dos presos, mediante os recursos
tecnológicos que a modernidade coloca à disposição, além de ser aprimorar
as perspectivas de respeito aos mais básicos princípios de dignidade da
pessoa humana, no que tange à construção de seu futuro, permite-se
também que, através da educação, novos horizontes sejam apresentados
para o futuro egresso do sistema (VIEIRA DE CARVALHO; ROSENDO;
PEREIRA, p. 134, 2017).

O sistema EAD surge então como mecanismo facilitador da promoção do acesso a
educação dentro do sistema prisional brasileiro. Através de parcerias com instituições públicas
e privadas, e comprometimento da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, as chances
de tornar realidade as previsões existentes no campo legal, tornam-se maiores. O fluxo das
aulas no sistema a distância, possibilitam a transmissão de diversos cursos, seja do nível
básico de educação ao técnico e aperfeiçoamento. Suprindo a necessidade dos que ali se
encontram e precisam fundamentar uma base de ingresso ao mercado de trabalho.
Mas percebe-se que a concretização das políticas púbicas não é uma tarefa fácil,
pois demanda uma intervenção racional por parte do Estado, em um conjunto de ações que
envolvem fatores como a escolha de prioridades, implementação de medidas legislativas,
administrativas e financeiras. Além disso, o processo de elaboração de uma política pública

deve ser equacionado, ou seja, levar em consideração os ditames constitucionais,
compromissos assumidos internacionalmente. Bem como os espaços deixados

à

discricionariedade do administrador, que envolve diferentes etapas, dentre elas: o
planejamento, fixação de objetivos, escolha dos meios adequados, definição dos métodos de
ação e destinação de recursos (DUARTE, 2007).
Vislumbra-se a eficiente reinserção social do egresso como uma necessidade que
precisa ser almejada/conquistada, possibilitando a construção de um sistema punitivo mais
humanizado, deixado de lado o caráter meramente retributivo da pena, sem descurar-se de
que a prisão acaba destinando-se ao papel de alijar da sociedade aqueles que são infratores
e também os que, de alguma forma, vão de encontro ao sistema posto. Urge então a
necessidade do fortalecimento de políticas públicas de reinserção social, pondo em prática o
que está legalizado em nosso país, saindo do campo teórico para o prático. (ROSENDO;
NOGUEIRA JÚNIOR, 2016).
Torna-se necessário, portanto, o engajamento não só estatal, mas também social
para garantia dos direitos dos detentos. Quebrando o paradigma de não investimento em
programas e melhorias destinadas para aqueles que se encontram em situação de
encarceramento. É preciso sim que deixem de ser invisibilizados e ocorram melhoria nos mais
diversos campos, não só educacional, mas também de saúde, alimentação, estrutura, acesso
a programas trabalhistas, dentre outros. Possibilitando a tão prejudicada reinserção social.

4 O SISTEMA EAD NO CÁRCERE BRASILEIRO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Os Estados mapeados no que concerne a Educação à Distância para os
reeducandos são: Paraná, Piauí e Rio Grande do Norte. Todos contendo uma peculiaridade
para as análises em questão no que tange a Educação à Distância. O Paraná, conhecido
como o primeiro Estado do Brasil a utilizar tais técnicas de educação. Posteriormente o Piauí,
no ano de 2014, estava com um dos piores índices de inclusão, e em menos de dois anos
virou modelo de referência, aumentando em seis vezes este índice. Por último o Rio Grande
do Norte, sendo o pioneiro dos presídios federais do Brasil a aderir este modo de Educação.
Conforme informações mais recentes do Infopen, uma parcela de 13% dos presos
em nosso país estavam engajados em alguma atividade prisional, sendo ela formal ou não.
Temos como referência as unidades do Amapá, Espírito Santo e Paraná constando como a
maior quantidade de presos estudando, contrapartida os Estados de Goiás e Piauí com os
piores índices, totalizando apenas 4% de sua população (BRASIL, 2014).
O Paraná é o Estado que apresenta o maior percentual de presos estudando no país:
38% dos 19,5 mil sentenciados se dividem entre o ensino fundamental e o superior, além de

cursos técnicos e profissionalizantes. O Estado foi o primeiro a adotar a remição pela leitura.
Dentre os estabelecimentos prisionais Federais de nosso país, existente apenas um que
possui esta prática de ensino, sendo ele, o Estado do Rio Grande do Norte.
No ano de 2011, o Governo do Paraná com intento de promover uma educação mais
digna e abrangente, lançou um programa denominado "Educação Sem Distância",
direcionado aos presos e servidores de presídios, objetivando-se em transformar o sistema
penal paranaense em modelo para o Brasil, de igual modo preparando 4 mil egressos e presos
de nove penitenciárias e funcionários do sistema prisional para o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Utiliza-se a tecnologia como ferramenta principal para propagar seu objetivo,
por meio de telessalas inseridas nas próprias unidades penais.
O desenvolver deste programa ocorreu em duas frentes. A primeira voltada para
egressos e encarcerados, que contam com um canal exclusivo para capacitação, são nove
programas de preparação para o Enem e obtenção de certificados da etapa escolar, todas as
aulas direcionadas para auxiliar na aprovação no exame, transmitidas via satélite para
espaços como: celas, galerias e telessalas instaladas em algumas das unidades patronais. Já
na segunda, estando direcionada aos servidores do Departamento Penitenciário do Estado
do Paraná, tendo como foco a realidade prisional, aduzidas por palestras e workshops com
especialistas da área.
Segundo a Agência de Notícias do Paraná: "Além das telessalas, serão implantados
laboratórios de informática nas unidades penais para a oferta de cursos de graduação e pósgraduação via internet, voltados para os servidores do sistema penitenciário”. (PARANÁ,
2011). Desse modo, podemos perceber a promoção real e verdadeira para a inclusão digital
de todos envolvidos no ambiente prisional.
E imprescindível lembrar que a Educação à Distância nos presídios do país iniciou
com este projeto, fruto da parceria com a Escola de Educação em Direitos Humanos (Esedh),
sendo esta, responsável na comunicação e sistema de capacitação à distância
disponibilizando gratuitamente para secretaria todo aparato tecnológico na transmissão do
sinal via satélite.
Conforme dados obtidos pelo Jornal Laboratório da Universidade Federal do Paraná,
por falta de políticas públicas direcionadas à educação no sistema prisional deste Estado, os
índices vêm decaindo. Afirma Carvalho (2014): “O Paraná já ocupou o 1° lugar no Brasil em
número de presos estudando. Hoje, esses projetos não têm mais alcançado os índices que já
conquistaram esse status”. A superlotação nas penitenciárias tem desgastado os projetos de
educação e ressocialização dos presos no Paraná, a situação agravou-se após Decreto do
Governador que estava em exercício no ano de 2014, o decreto determinava o esvaziamento

das cadeias no Paraná, obrigado que todos os detentos fossem transferidos para as unidades
penitenciárias do Estado. É importante ressaltar que até o mês de abril de 2014, o índice de
presos estudando chegavam a 47,08% e em outubro já está em 28,62% dos encarcerados
estão inseridos em algum programa de educação.
O Estado do Piauí que foi classificado pelo Infopen (2014), como tendo um dos piores
índices de presos com acesso à Educação. Nos dias atuais, os presídios piauienses são dos
que mais crescem no percentual de encarcerados que estudam nos estabelecimentos
prisionais do Brasil. De acordo com informações da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí
(PIAUÍ, 2017), entre os anos de 2015 e final de 2016, a quantidade de presos matriculados
aos programas de educação ofertados pelo governo aumentou quase seis vezes, entre esse
período o primeiro representava apenas 4,6% da população carcerária da época, totalizando
cerca de 164 encarcerados inscritos, até o último levantamento é notório o avanço com a
representatividade de 23%, perfazendo cerca de 4.150 presos nos sistemas prisionais deste
Estado.
São três programas direcionados para educação ofertados nestes estabelecimentos
prisionais, sendo eles: Canal da Educação, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Brasil
Alfabetizado. Destacamos o "Programa Mediação Tecnológica Canal Educação", visando a
preparação dos encarcerados para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por aparelhos
televisivos e ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), a iniciativa surge como fomento na
qualificação da Educação por meio de mediações presenciais, visando estimular a reinserção
social e a continuidade do ensino dos detentos, este programa estende-se atualmente
somente à Penitenciaria Feminina de Teresinha e a Colônia Agrícola Major César, frutos da
parceria entre a Secretaria de Justiça com a Secretaria de Educação.
Conforme vislumbramos no Canal Educação (2017), as aulas são transmitidas via
satélite por intermédio de um estúdio localizado na capital do Estado, e recepcionadas pelos
presídios que dispõe do equipamento, sento estas, guiadas por um corpo docente qualificado
em cada área de conhecimento, em parceria com outros professores mediadores e
assistentes que estarão “in loco” para melhor disseminação do conhecimento.
A meta deste governo é universalizar todos os projetos nos 15 presídios existentes
até o início do ano de 2018, porém aguarda aprovação do Plano Estadual de Educação nas
Prisões, elaborado pela Secretaria de Justiça e pela Secretaria de Educação do Estado,
remetidos aos ministérios da Educação e da Justiça, pois acreditam que somente a educação
poderá salvaguardar um retorno digno à sociedade.
O Estado do Rio Grande do Norte, desde o ano de 2009, têm investido e buscado
apoio para implantar a Educação nos estabelecimentos prisionais, onde podemos apontar

como um dos primeiros com maior destaque para época, o "RN Caminhando". Este programa
que estava inserido apenas para o público em geral, acabou chegando às penitenciárias,
visando suprir o desejo de ir além do ensino básico.
Salienta-se que no ano de 2016 as penitenciárias estaduais de Alcaçuz e Parnamirim,
juntamente com a de Mossoró (Federal), os apenados receberam cursos de capacitação
ofertados pelo Programa “Pronatec Presídios”. Ressalta-se que é uma iniciativa criada em
2013, que visa promover a ressocialização de detentos, nos presídios de Mossoró e
Parnamirim, tendo sido contemplados cerca de 34 apenados, que obtiveram os certificados
de conclusão dos cursos, entre os ofertados, destacam-se: “[...] os mais buscados são a área
de infraestrutura, assistente administrativo, auxiliar de biblioteca, auxiliar de recursos
humanos e eletricista predial de baixa tensão”. (OLIVEIRA, 2016).
Por conseguinte, para este ano de 2017, apontamos como um marco para a
educação à distância, o projeto intitulado "De Olho no Futuro", desenvolvido pela Penitenciária
Federal em Mossoró-RN, em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande Norte (IFRN),
através do Campus de Educação à Distância, possuiu como alvo a garantia de certificados de
ensino médio e superior para os apenados.
Segundo o IFRN (2017), a mesma se faz como a primeira instituição federal brasileira
a ofertar Educação Superior no Sistema Prisional Federal em todo país, perfazendo-se por
intermédio do Campus Mossoró, junto à Coordenação Pedagógica deste presídio. Os cursos
serão ofertados pelo Campus EAD e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), visando atender
a turma com 8 (oito) detentos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em
2016, inscreveram as notas para o curso de Gestão Ambiental Presencial e obtiveram
aprovação.
A penitenciária Federal de Mossoró, tem capacidade para 208 detentos, atualmente
conta com laboratórios móveis, materiais didáticos e detém das tecnologias para recepcionar
as videoaulas e videoconferências transmitidas pelo Campus, destaca-se que estes alunos
recentemente matriculados terão suas aulas conforme o mesmo calendário acadêmico dos
demais alunos que não tem sua liberdade privada, e receberão assistência regular por parte
dos professores.
Nota-se que este projeto está em fase de adaptação, e nos presídios federais existem
uma série de restrições que devem ser seguidas, por isto, estas visam garantir a segurança
de todos, os apenados deverão ter restrição para manipular livros e acesso à internet,
conforme ajustes que ainda estão sendo realizados conforme ocorre nos demais presídios
que dispõe do sistema.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente aos altos índices de encarceramento, porém, sem qualquer reflexo ou
alteração direta na redução dos fluxos de violência, faz-se por percebível que novas
perspectivas devem ser tomadas com relação ao ato de punir.
É imprescindível abandonar os discursos oficialmente postos sobre a pena, adotando
uma visão negativa. Já não se apresenta suficientemente trazer sustentáculos em teorias
pautadas na vingança e esperar resultados positivos. No mais, correspondem a ideias com
exclusiva ênfase no castigo do delinquente, se revelando de extremo egoísmo para com as
próprias vítimas, que acabam esquecidas, colocadas em último plano e sem qualquer
mecanismo reparatório.
Nesse sentido, urge reconhecer a necessidade em transportar a ideia de reinserção
enquanto finalidade positiva da pena, para tão somente mecanismo obrigatório do ente estatal
ao responder um dos seus desígnios, qual seja o de minimizar a dessocialização e outros
danos inerentes ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade, vindo por conseguinte
a maximizar direitos fundamentais, a exemplo da educação.
Deve ainda ser objeto de reflexão a propositura de meios com capacidades reais e
legítimas de mudança. Já não é suficiente persistir na adoção de métodos tradicionais com
pouco ou nenhum efeito transformador, que na maioria das vezes acabam por reproduzir,
ainda que involuntariamente, separação de papéis de acordo com os sexos, e, portanto,
nenhuma preocupação com as ideias de gênero.
Por isso, sugestiona-se o aproveitamento dos atuais aparatos tecnológicos, para
promover através de novas políticas públicas, a expansão do ensino educacional no interior
das unidades prisionais. O modelo EAD é um dos poucos mecanismo com eficácia e de pouco
custo, capacitado para driblar dificuldades geográficas a prestação dos serviços de educação
intramuros, como a falta de salas de aula, bibliotecas, profissionais disponíveis, bem como a
garantia das normas de segurança.
É com isso necessário trazer que embora presente consideráveis desafios iniciais
pelo maior valor a se investir, o caráter de rotatividade em decorrência do grande número de
presos provisórios, bem como restrições impostas no ambiente do cárcere, somente unir
educação e tecnologia, aponta para uma redução nas dificuldades estruturais, concessão de
olhar crítico e libertador, de igual maneira, a passagem a inclusão de quem sempre esteve a
margem.
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RESUMO

A presente pesquisa foi resultado de uma investigação qualitativa que buscou investigar a
importância de uma formação específica e inicial dos professores que trabalham em escolas
prisionais, com destaque para a escola do Instituto Penitenciário do Amapá, partindo-se da
premissa que as universidades não vêm cumprindo com seu papel de formação. Assim, foi
possível responder, por exemplo: que tipo de formação deve ter os educadores que trabalham
com alunos-detentos? Qual a formação mínima exigida? Utilizou-se de um vasto referencial
bibliográfico para dar suporte às discussões, assim como, foi empregado o uso de aplicação de
questionário para a coleta da questão que dá fundamento a este trabalho: Qual a importância
de uma formação específica para atuar em escolas prisionais? Após a coleta dos dados obtevese como resposta que a maioria dos professores julgam ser fundamental ter uma boa formação
para atuar em espaços prisionais. O estudo apresenta também que há necessidade de se traçar
políticas públicas voltadas para a formação de docentes que atuam em escolas prisionais, além
de servir de base de estudos a futuros trabalhos que possam trazer outros e novos olhares para
a pesquisa sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Prisional. Formação Específica. Escola prisional.

INTRODUÇÃO

A educação é um direito humano reconhecido pela Constituição e ratificado por
documentos internacionais, consignados pelo governo brasileiro, no entanto, a garantia de
acesso à educação ainda não é assegurada a todos, sobretudo se olharmos para a parcela mais
excluída da sociedade, que são as pessoas encarceradas, sendo que o encarceramento faz parte
de um processo de exclusão anterior, que é o acesso à educação formal.
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A falta dos direitos básicos aos presos tem levado o sistema prisional brasileiro a
elevar o grau de problemas enfrentados na atualidade, e dentre esses direitos básicos está á
educação e o processo formativo, pois quando se nega tais direitos se cria a possibilidade de o
preso vislumbrar incidir novamente em práticas delituosas. Portanto, o processo educacional
dentro do sistema penitenciário é de suma importância para que o preso vislumbre outras
possibilidades de futuro e de melhorias de condição de vida, e consequentemente, de
dignidade por meio de um trabalho que é consequência do estudo.
Esta pesquisa surgiu diante da necessidade de se instigar sobre o processo de formação
dos professores que atuam na educação prisional Brasil afora. Diante do tema surgiu a
seguinte questão: Qual a formação acadêmica dos professores que atuam em escolas
prisionais?
No intuito de atingir os objetos propostos, a pesquisa foi conduzida por um estudo
bibliográfico, apoiada por uma pesquisa de campo. Assim, na pesquisa de cunho bibliográfico
se utilizou de autores que abordam a temática com propriedade, a fim de que se pudesse
compreender a importância da formação inicial dos professores da educação prisional com
reflexos na possibilidade de sucesso na ressocialização dos apenados.
1 O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO PRISIONAL NO BRASIL

Desde a implantação do sistema prisional no Brasil, mesmo sendo baseado ao sistema
europeu, as instituições sofreram grandes dificuldades em contribuir com a mudança de
comportamento da pessoa que cometeu crime, tornar apta para ser reinserida na sociedade.
Sabe-se que as instituições penitenciárias precisam desenvolver atividades que
resultem na ressocialização do detento, neste sentido surge a necessidade de se criar dentro
das prisões o ensino formal, ou seja, ter uma escola para ensinar os apenados a viverem, ou,
pelo menos se adaptarem ao trabalho e manter, através da educação, “o controle do governo
sobre as pessoas que cometeram crime, sendo que o ensino era restrito à alfabetização e ao
ensino da conduta, moral e regras de civilidade” (VASQUEZ, 2008, p. 61).
Desta maneira a educação no sistema penitenciário brasileiro vem se desenvolvendo
e se aperfeiçoando graças às orientações de varias leis e documentos legais que vem
contribuindo de maneira significativa para garantir os direitos á educação das pessoas que
estão em privação de liberdade. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2012, p. 134), em
seu artigo 205, prevê que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
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promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Outro dispositivo legal que garante o direito a educação aos presos é a Lei de
Execução Penal nº 7.210/84 que em seu Art. 17º prevê que: “(...) A Assistência educacional
compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado”.
As escolas dentro das prisões têm o objetivo de dar continuidade á educação dos
indivíduos presos, possibilitando a eles uma oportunidade de desenvolver suas
potencialidades “esquecidas”, restabelecer vínculos afetivos, trocar experiências e
desenvolver opiniões críticas. Segundo Onofre (apud Golfman, 2007, p. 95) “a prisão tem
como característica o fato de não reconhecer os internos como sujeitos, os encarcerados
sofrem uma ruptura de seus direitos e nesse sentido há uma deterioração da sua identidade”,
reforçando assim, a importância do papel da escola e do educador na vida desses indivíduos.
Em relação á Educação de Jovens e Adultos presos a autora afirma que:
Não podemos nos esquecer de que, por estarem presos, esses homens e mulheres
enfrentam um processo de socialização frente à realidade prisional. Nesse sentido a
readaptação refere-se muito mais a uma adaptação ao cárcere do que uma
readaptação à sociedade. Dessa forma, não podemos negar que a partir dessas
relações estabelecidas, temos uma continuidade do processo educativo que se
iniciou muito antes da prisão e que faz parte do dia-dia de cada ser humano
(ONOFRE, 2007, p. 136).

A escola é o lugar de desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo. O educador que
assume esse compromisso deve buscar mecanismos que propiciem ao seu aluno o
desenvolvimento intelectual e desperte nele um agente transformador da sua própria realidade
e da sociedade.
A escola na prisão está submetida à dinâmica carcerária. No entanto ainda que
apresente alianças e interesses que lhe são externos, desponta como um local
diferenciado em relação aos demais espaços prisionais, apresentando-se como um
lugar de possibilidades, em que as relações são distendidas, sendo possível ocuparse de outros assuntos que não os relacionados ao mundo do crime (ONOFRE, 2007,
p. 83).

Ainda relacionado ao assunto a autora ressalta que sendo a escola ponto de encontro
de pavilhões, representa um campo de diferentes concepções de mundo. E é nesse espaço que
o professor vai trabalhar novas concepções de ideias e atitudes e promover a interação e trocas
de experiências entre indivíduos

2 A IMPORTÂNCIA DE UMA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA A ATUAÇÃO EM
ESCOLAS PRISIONAIS
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Pensa-se que a formação de professores deve ser compreendida e trabalhada para além
dos conhecimentos técnicos e científicos ou da propositura de práticas que não condizem com
a realidade escolar, sendo que a realidade muda e o saber que se constrói sobre ela precisa ser
revista e ampliado sempre. Dessa forma a formação de professores se faz necessária não só
para os conhecimentos ditos científicos, mas principalmente para que os professores possam
analisar as mudanças que ocorrem em sua prática, bem como suas atribuições esperadas as
mudanças no seio da sociedade, levando em consideração a realidade e vivência da
comunidade.
A era tecnológica, com seus avanços, com seu poder multiplicador e o consequente
uso de novas tecnologias em todas as tarefas humanas, exige que o professor também tenha
domínio dessas ferramentas, mesmo quando de sua formação inicial para que quando em
contato com o aluno sua “produtividade” nesse contexto seja realmente concretizada.
Portanto, há a necessidade eminente de os cursos de formação de professores, bem como as
escolas se apropriarem das novas linguagens audiovisuais e de suas múltiplas aplicabilidades
para atender as constantes exigências do mundo contemporâneo, que por sua vez requer uma
sintonia cada vez mais afinada com o conhecimento, não só científico, mais com valores
éticos e culturais.
A formação assume um papel que vai além do ensino que pretende uma mera
atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar
espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se
adaptem para poder conviver com a mudança e com a incerteza (IMBERNÓN,
2002, apud BETTEGA, 2010, p. 45).

Uma formação arrojada que leva em consideração as mudanças culturais e sociais e
realmente comprometida com o desenvolvimento do processo educacional, preocupada com a
qualidade deste aspecto pode criar cenários e potencializar um reflexão real dos sujeitos sobre
suas práticas quando docentes, de modo que lhes permita também examinar as teorias
implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes, afirmando um processo constante
de avaliação do que se faz e por quê se faz.
A formação inicial do professor, além de propiciar a construção de múltiplos
conhecimentos, deve possibilitar a troca de experiências e do repensar de práticas pedagógicas
enraizadas em grande parte das escolas, deve incentivar a responsabilidade e o compromisso
educacional dos professores, onde precisam ver a escola não somente como o lugar onde vão
ensinar, mas principalmente onde podem aprender.
Sendo o professor um agente de extrema importância no processo educacional, os
cursos de formação não podem dedicar a estes profissionais uma formação aleatória, com
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teorias distantes da realidade, logo, é necessária a procura por outros mecanismos que possam
propiciar outras e novas concepções e caminhos diversos para sua vivência profissional,
visualizando distintas possibilidades diferenciadas das práticas tradicionais e provocar
inquietação. Neste sentido se pensa que a formação do professor pode articular a importância
de seu papel, sua finalidade e a necessidade da pesquisa e estudo de outros e novos
conhecimentos que contribuem para a prática educacional crítica e reflexiva.
O professor quando formado, faz parte do processo educacional por meio da escola e
dentro dela este tem por obrigação agir por meio de uma dinâmica participativa, pois a prática
escolar deve possibilitar o desenvolvimento das capacidades do aluno, sua participação em
relações sociais, políticas e culturais diversas e ampliadas, o exercício da cidadania em busca
de uma sociedade mais democrática, ou seja, o que a escola precisa fazer, em todas as
experiências que realiza, e isso depende muito do professor como profissional que convive
com uma multiplicidade de alunos:
É promover o desenvolvimento de competências significativas do aluno, tendo como
foco as necessidades evolutivas que este enfrenta ou enfrentará, em cada estágio de
sua vida, que em última instância, demandam que ele aprenda a compreender, a
vida, a sociedade e a si mesmo, inserida nesse contexto e dele participante como
influente e influído (LÜCK, 2008, p. 32).

No entanto esta concepção de educação, de professor e do próprio papel da escola só
será possível se os professores passarem a produzir estes conhecimentos desde sua formação
inicial, sendo-lhes permito diversas experiências em sua caminhada, contato com outros
olhares que podem contribuir para sua formação. Porém, para que tal objetivo se concretize se
faz necessário que a formação dos educadores estabeleça alguns princípios que poderão
nortear os trabalhos contínuos de formação, tais como:
(1) a socialização do conhecimento produzido pela humanidade; (2) as diferentes
áreas de atuação; (3) a relação ação-reflexão-ação; (4) o envolvimento do professor
em planos sistemáticos de estudo individual ou coletivo; (5) as necessidades
concretas da escola e dos seus profissionais; (6) a valorização da experiência do
profissional. Mas, também: (7) a continuidade e a amplitude das ações
empreendidas; (8) a explicitação das diferentes políticas para a educação pública; (9)
o compromisso com a mudança; (10) o trabalho coletivo; (11) a associação com a
pesquisa científica desenvolvida em diferentes campos do saber (ALVES, 1995
apud CARVALHO; SIMÕES, 1999 p.4).

É imprescindível que o Professor, principalmente o que trabalha na educação prisional
tenha uma formação com conhecimentos para compreender e debater sobre direitos humanos
e fomentar nos educandos valores que reforcem esses direitos, pois ainda é latente a afronta
em diversas partes do mundo do desrespeito aos diretos humanos e a segregação racial e
econômica. Porém, essa realidade pode ser mudada com o desenvolvimento de uma visão

7

mais crítica e a prática de valores que reforcem o respeito, a tolerância e a convivência
harmoniosa.
A aprendizagem se desenvolve através de processos de investigação e construção do
conhecimento. Aprende-se agindo e interagindo com o mundo e com os outros. Essa
concepção demanda novas maneiras de abordagens de conteúdos e de estratégias de ensino,
exigindo cada vez mais que o professor tenha mobilidade do conhecimento e capacidade de
intensificar questionamentos a fim de desenvolver uma prática pedagógica reflexiva.
Diversas iniciativas de instituições governamentais e entidades da sociedade civil
vêm se desenvolvendo no campo da educação, destinadas a promover valores,
práticas, comportamentos vinculados a uma cultura cidadã, de respeito aos direitos
humanos e de transformação da realidade social brasileira. Diante de uma sociedade
que enfrenta tensões sociais diversas, ligadas à exclusão social de determinados
grupos ou segmentos, à competitividade acirrada e à crescente hegemonia do
mercado, essas iniciativas buscam combater e prevenir o individualismo, a
tolerância, o preconceito, a violência e a desvalorização da pessoa (ABREU, 2008,
p. 83-84).

É importante pensar na formação de um professor que compreenda os fundamentos da
educação popular e que revele uma visão ampla dos saberes, tendo um aprofundamento sobre
o quadro social brasileiro. No que tange a educação prisional é preciso que o profissional
conheça a história da Educação para Jovens e Adultos, as bases legais que asseguram a
educação prisional, os direitos humanos e compreenda que esta modalidade de ensino requer
um olhar atento durante o desenvolvimento da prática docente, reconhecendo e valorizando os
saberes dos educandos, sabendo que eles são capazes não só de aprender, mas de serem
indivíduos atuantes na sociedade.
Segundo Silva e Pena (2016, p. 4) a necessidade da formação específica para o
professor refletirá sobre sua prática pedagógica, confirmando ainda mais a importância social
das escolas penitenciárias e, no mais, oferecendo mão de obra qualificada. Para os autores a
prática pedagógica em escolas inseridas no sistema carcerário contribui para a reflexão sobre
aspectos importantes a serem tratados em contextos de formação docente.
Um dos aspectos que se sobressai nesses estudos é a necessidade de se atentar, ao se
considerar a prática docente nas prisões, para especificidades nela implicadas, no
que se refere à organização dos trabalhos escolares. Isso porque a escola na prisão se
encontra condicionada a dispositivos disciplinares específicos, referidos à
manutenção da ordem na instituição penitenciária.

3 APRESENTANDO E DISCUTINDO DADOS DA PESQUISA

A presente pesquisa foi desenvolvida com cinco professores da Escola Estadual São
José com a finalidade de captar suas concepções de educação prisional e se a formação
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específica implica no sucesso do processo pedagógico. A referida escola está localizada no
interior do Instituto Penitenciário do Amapá, tendo como estratégia de investigação uma
abordagem qualitativa para o tratamento dos dados, que segundo Minayo (2006, p. 20), não se
baseia no critério numérico para garantir sua representatividade, mais suas múltiplas
dimensões:
[...] estudar os temas no seu cenário natural, buscando interpretá-los em termos do
seu significado assumido pelos indivíduos. Para isso, usa uma abordagem holística,
que preserva a complexidade do comportamento humano. A pesquisa qualitativa
responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas ciências sociais, com um
nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado.

O questionário continha 5 questões de livre respostas, sendo que utilizaremos
neste trabalho apenas duas que versam sobre o posicionamentos dos professores sobre o tema
específico desta pesquisa no intuito de se saber se a formação inicial do professor proporciona
os conhecimentos necessários com relação a atuação em escolas de presídios, bem como
provocar neste profissional uma visão da realidade que encontrará nas salas de aulas, pois
uma escola é permeada por múltiplas concepções de mundo, cultura, personalidades,
experiências e aspirações. Assim, o professor na sua formação inicial necessita compreender a
dinâmica da escola e saber relacionar as diversas realidades com os conhecimentos a serem
trabalhados durante as aulas.
[...] as formações de professores devem aliar as experiências acadêmicas e
profissionais dos docentes com suas experiências pessoais, no sentido de captar
como vão sendo construídos valores e atitudes em relação à profissão e à educação
em geral (SANTOS, 1995 apud PEREIRA, 2006, p. 50).

Compreende-se que esse é um dos papeis do professor que desenvolve suas
atividades profissionais na educação prisional, devendo ser latente em todos os momentos de
sua prática pedagógica e de vida pessoal, pois uma não se desvinculada da outra, pois seu
compromisso social é imprescindível para uma sociedade melhor.
A prática do professor apresenta-se conectada ao contexto social em que está
inserida, sendo necessário buscar a compreensão das condições em que ocorre. [...]
Ser professor implica mover-se em determinada realidade, na qual a atividade
educativa deverá se desenvolver (ONOFRE, 2007, p. 138).

Para Onofre (2011) “a escola ocupa um determinado lugar na prisão, sendo valorizada
pelos presos em função do que ela viabializa para eles em termos práticos e que significa a
possibilidade de melhorias concretas em suas vidas”. Neste sentido, o papel do pofessor na
escola prisional não é apenas ensinar as letras ou trabalhar o conteúdo oriundo de um
currículo previamente preparado e introduzido no estabelecimento prisional, vai muito mais
além disso, devido sua gama de importância e responsabilidades sociais e com a vida de cada
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pessoa que frequenta essas escolas, suas vivências, aspirações e principalmente a
compreenção de que a ressocialização pode ocorrer e que a vida em sociedade pode ser
diferente.
Segundo julião (2007, p. 47) o trabalho do professor na escola prisional implica na
“formação de indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, no
fortalecimento da autoestima dos sujeitos, assim como na consciência de seus deveres e
direitos, criando oportunidades para seu reingresso na sociedade”.
A escola não é local somente de trocas de informações e conhecimentos, mas,
sobretudo, de calor humano. A trajetória do quotidiano escolar não retém-se apenas aos
professores e alunos, e sim a todo o contexto escolar, onde os distintos atores devem
participar para exercer sua cidadania através de direitos e deveres, garantindo também ao
apenado, pois:
O sentido da escola é, pois, contribuir no processo de transformação social,
instrumentalizando, junto com outras forças criadoras de novos valores e práticas
solidárias, as classes populares, para que estas assumam a conquista da cidadania
plena. Contribuir, enfim, para construir uma sociedade economicamente justa,
socialmente solidária, politicamente democrática e culturalmente plural (ADAMS,
1996, p. 34).

Neste sentido a educação é um fator para a transformação social, mesmo que não seja
da sociedade como um todo, mas, sobretudo, da realidade social das pessoas presas, onde o
professor necessita conhecer diversos aspectos dessa realidade, estando ciente das teorias para
atuar na melhoria do sistema educacional, mas isso só de faz com estudo, pesquisa, vivência e
prática, ou seja, por meio de uma formação sólida e eficaz:
O grande problema do educador não é discutir se a educação pode ou não pode, mas
é discutir onde pode, como pode, com quem pode, quando pode; é reconhecer os
limites que sua prática impõe. É perceber que o seu trabalho não é individual, é
social e se dá na prática social de que ele faz parte. (FREIRE e GUIMARÃES, 1982,
p. 27).

A formação específica dos professores que atuam ou que desejam atuar na educação
prisional deve levar em consideram tais aspectos e discutir a educação no sentido de
mobilização social e perspectivas positivas, focando o conhecimento no desenvolvimento de
projetos de vidas e de futuros promissores, no sentido de realização por meio da formação
humana, do caráter, da personalidade, de bons valores, de respeito, direitos, solidariedade e
cidadania.
Assim, conforme lembra Imbernón (2000, p. 66), o papel da formação inicial é o de
fornecer as bases para construir um conhecimento pedagógico especializado, pois se constitui,
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no começo da socialização profissional e da assunção de princípios e regras práticas. Portanto,
essa formação inicial deve dar ao professor, e aqui refere-se ao docente da educação prisional:
Uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, contextual, psicopedagógico e
pessoal que deve capacitar o futuro professor ou professora a assumir a tarefa
educativa em toda a sua complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e
o rigor necessários, isto é, apoiando suas ações em uma fundamentação válida para
evitar cair no paradoxo e ensinar a não ensinar.

Se a formação inicial do professor da educação prisional não dá conta sozinha de toda
a tarefa de formar tais professores, também é verdade que deve ocupar um lugar muito
importante no conjunto do processo total dessa formação, pois é a partir daí que o sujeito terá
conhecimentos básicos e necessários para atuar em escolas prisionais. Assim, para elucidar a
problematização sobre falta de formação para a atuação nesses espaços se fez a seguinte
pergunta aos entrevistados: Você acredita que é importante ter uma formação específica
para trabalhar em escolas penitenciárias? As respostas ficaram assim dispostas:
Professor A: Formação não seria o termo adequado, pois acredito que a formação
continuada com foco nesse público seria importante para a práxis pedagógica de
qualquer docente. Professor B: Sim, você tem que ter um certo perfil de ensino, não
é qualquer profissional que se adapta a esta realidade. Professor C: Sim, mas o
importante é ter sensibilidade para absorver os problemas sociais que trazem as
pessoas para a prisão. Professor D: Não diria uma formação específica, mas sim
cursos complementares para aperfeiçoar o Ensino Penitenciário. Professor E:
Fundamental, somos professores que aprenderam na prática a lidar com este
público, precisamos de constante formação e específica.

Ao analisar as respostas dos 05 entrevistados, 03 (B, C e E), consideram a formação
específica fundamental para ao desenvolvimento do trabalho na escola penitenciária, devido
sua especificidade, peculiaridades e o público que a frequenta, enquanto que os professores A
e D não identificaram a formação específica como a mais adequada para a atuação na
educação prisional. Eles consideram que a formação continuada e o aperfeiçoamento
constante através de cursos complementares poderia de forma mais eficaz possibilitar uma
melhoria do processo educacional prisional.
Neste sentido, justifica-se que o professor da educação prisional não pode ser
encaminhado para esses ambientes simplesmente pelo fator de lotação, de preenchimento de
espaços e vagas oriundas de carências, este profissional tem que estar capacitado e necessita
de conhecimentos prévios sobre o ambiente no qual irá desempenhar suas funções, assim:
Professores que estão em escolas de presídios nem sempre fizeram esta escolha,
porém aspectos procedimentais do sistema educacional os levaram até lá. Escolhas
não feitas, mas impostas, podem ser desastrosas quando se trata de docentes para
condições tão especiais. Não basta ao sistema, nesse caso, adotar a regra geral de
lotação docente nas unidades escolares, mas adotar diferenciações que possam
acolher professores motivados para o trabalho em locais diferenciados. A prática
pedagógica em condições adversas e ameaçadoras pode significar um desafio para
muitos, impelidos a compreender as razões do cárcere e contribuir com processos de
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aprendizado para sujeitos privados da liberdade e do saber sistematizado (PAIVA,
2007, p. 46).

Assim, a formação específica e inicial dos professores é importante do ponto de vista
de possibilitar aos docentes da educação prisional uma visão sobre a realidade a ser encarada
e as possibilidades de atuação, ao mesmo tempo possibilita repensar suas concepções de
mundo, sujeito e sociedade. Para que isso se reverta em emancipação e conhecimentos com
teor de criticidade dos apenados, possibilitando autonomia para pensar o mundo e a sociedade
na qual vive, ou seja, para pensar para além do cárcere e preciso:
Sendo assim, cabe aos professores tomarem consciência do seu potencial como
estudiosos e profissionais ativos, reflexivos e intelectuais, de modo a demonstrar aos
seus alunos que Educação no sistema prisional tem como função não somente a
escolarização (alfabetização de adultos e/ou remição de pena), mas compreender os
aspectos econômicos, sociais e culturais que estão intimamente atrelados ao poder e
ao controle - do indivíduo e da sociedade - (ANDRIOLA, 2013, p. 187).

Em toda organização educacional faz-se necessário que os professores estejam em
constante aperfeiçoamento, no caso da educação prisional isso é de extrema importância em
função de sua peculiaridade, uma vez que diversas são as questões que se apresentam nas
salas de aulas das penitenciárias que envolve discriminação, preconceito, frustrações, sonhos,
delinquência, rancor, traumas, revoltas, dentre outros aspectos que fazem com que o educador
necessite ter uma formação que dê conta e saiba se portar frente à essas questões, por que:
Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos por modelos
econômicos excludentes e privados de seus direitos fundamentais de vida.
Ideologicamente, como os “pobres” são jogados em um conflito entre as
necessidades básicas vitais e os centros de poder e decisão que as negam. São, com
certeza produtos da segregação e do desajuste social, da miséria e das drogas, do
egoísmo e da perda de valores humanitários. Pela condição de presos, seus lugares
na pirâmide social são reduzidos à categoria de “marginais” “bandidos”, duplamente
excluídos, massacrados, odiados (ONOFRE, 2007. p. 12).

De fato a educação penitenciaria deveria sim ser diferenciada, pois tem por objetivo
humanizar, valorizar, promover o respeito, evidenciar a dignidade da pessoa humana e sua
cidadania, por hora perdida, estimular os sonhos, as esperanças e alimentar um sentido para
uma vida saudável, permeada de bons valores, enfatizando os direitos e o respeito às regras de
convívio social. Freire (1997, p. 68) foi o que melhor definiu uma escola que preconiza e vive
a cidadania, o que chamou de escola cidadã:
A escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e deveres. O que
a caracteriza é a formação para a cidadania. A Escola Cidadã, então, é a escola que
viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma
escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesmo em que se exercita na
construção da cidadania de quem usa o seu espaço.
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A participação do educador na escola cidadã é de fundamental importância quando
procura estabelecer novos conhecimentos, buscar novas formas de abordagens dos problemas,
sendo o estimulador e sujeito de sua formação. Portanto,
Pensar a educação escolar no presídio significa nesse sentido refletir sua
contribuição para a vida dos encarcerados e da sociedade em geral, por meio da
aprendizagem participativa e da convivência fundamentada na sua valorização e no
desenvolvimento de si mesmo (ONOFRE, 2007 p. 23).

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Ao finalizar esta pesquisa acredita-se que possa ter contribuído para a discussão do
papel da educação dentro de escolas penitenciárias, através da formação de seus educadores, e
assim, ajudar a se pensar em politicas públicas para o setor, além de paralelamente, refletir
como se prevenir a reincidência de educandos em atividades criminosas que possam provocar
seu encarceramento novamente.
Diante dos resultados da pesquisa é possível inferir que os professores que não
possuem uma formação específica para atuar na educação prisional encontram bastantes
dificuldades para ministrar suas aulas, uma vez que tudo que aprenderam foi adquirido na
prática, no convívio diário com os alunos-detentos.
Constatou-se também que a falta de uma formação inicial voltada para a realidade da
educação prisional deixa lacunas, pois os professores sentem a ausência desses conhecimentos
para atuar, criando barreiras ao desenvolvimento do processo educacional, pois sem a
formação adequada tende-se a estabelecer um ensino enfatizando-se apenas o currículo
oficial, sem levar em consideração as condições de vida dos destinatários finais e suas
aspirações.
A formação inicial e outras formações que podem ser dispensadas aos professores
da educação prisional deve favorecê-los a compreender que a educação prisional não pode ser
definida e entendida como um espaço de relação de poder, mais um espaço de diálogo e de
crescimento mútuo. Deve ser um ambiente aberto às discussões e reflexões das problemáticas
da escola e comunidade, valorizando as falas e ideias de seus componentes, criando
oportunidades para que os discentes manifestem seus anseios e desejos e possam se sentir
parte do contexto escolar, facilitando assim a troca de experiências pedagógicas, enriquecidas
pelo diálogo.
O professor deve conhecer as diversas teorias e postulados metodológicos da
Educação Prisional, produzidos através de estudos de referenciais da literatura educacional
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nacional e internacional que analisam as múltiplas possibilidades de conhecimentos. Partindo
desse pressuposto e tomando as palavras de Freire (2002) de que o homem é um ser
inacabado, portanto, todo conhecimento produzido por este homem jamais será finito, logo,
configura-se que a sua existência pressupõe uma constante e contínua formação.

ABSTRACT

The present research was the result of a qualitative investigation that sought to
investigate the importance of a specific and initial training of teachers working in prison
schools, especially the school of the Penitentiary Institute of Amapá, starting from the
premise that universities have not been fulfilling With its training role. Thus, it was possible
to answer, for example: what kind of training should educators working with student-inmates
have? What is the minimum training required? A vast bibliographical reference was used to
support the discussions, as well as the use of a questionnaire application to collect the
question that underlies this work: What is the importance of a specific training to work in
prison schools? After collecting the data, it was obtained as a response that most of the
teachers believe that it is fundamental to have a good training to act in prison spaces. The
study also shows that there is a need to draw up public policies aimed at the training of
teachers working in prison schools, as well as to serve as a basis for future studies that may
bring new and new perspectives to the research on the subject.

KEY WORDS: Prison Education. Specific Training. Prison school.
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Resumo

Este artigo discute o emprego da educação escolar atrelado ao instituto jurídico da remição
de pena como estratégia de ressocialização das estudantes da Escola Estadual Irmã Dulce,
inserida no interior de uma unidade prisional feminina de Pernambuco. O ciclo de
investigação ocorreu mediante pesquisa bibliográfica, exame da legislação acerca da
temática abordada e por meio do contato direto com a realidade educacional da unidade
escolar referenciada. Nesta investigação foi utilizada a abordagem quantitativa e qualitativa,
e os instrumentos utilizados foram o questionário e a entrevista; o questionário foi aplicado
às alunas, e a entrevista realizada junto aos docentes. Por meio dos instrumentos de coleta
foi possível confrontar as informações obtidas entre as duas categorias (estudante e
professor), possibilitando uma maior aproximação com a realidade educacional investigada.
O roteiro seguido nesta pesquisa foi adaptado da dissertação de mestrado intitulada: A
educação penitenciária no estado de Pernambuco: um olhar sobre o Presídio Professor
Aníbal Bruno, confeccionada junto à Universidade portuguesa Lusófona de Humanidades e
Tecnologias (ULHT).
Palavra Chave: educação, remição e ressocialização.
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Técnica - pedagógica do Núcleo de Educação em Prisões da Gerência de Educação de Jovens,
Adultos e Idosos (GEJAI) da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.
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Gestor da Escolar da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, situado no interior do Presídio
Frei Damião de Bozzano (PFDB), 2013 - 2017.
3
Educador de Apoio da Escola Estadual Irmã Dulce, situada no interior da Penitenciária Feminina de
Abreu e Lima.
4
Técnico - pedagógico do Núcleo de Educação em Prisões da Gerência de Educação de Jovens,
Adultos e Idosos (GEJAI) da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.

1. INTRODUÇÃO

A opção pelo tema surgiu em decorrência da nossa experiência profissional junto à
educação ofertada no universo prisional. Desse contato, ocorreu o interesse de
direcionarmos nosso olhar para a contribuição da educação escolar e do instituto jurídico da
remição de pena como mecanismo de reinserção social. Refletindo sobre essa questão,
procuramos compreender como esses dois instrumentos (educação e remição), na
percepção das estudantes/detentas e dos docentes, colaboram para a reabilitação da
população carcerária. Entre outras questões, procuramos entender o que leva a escola a se
tornar um local atrativo dentro do cárcere.
A discussão acerca do tema se torna bastante pertinente na medida em que vários
países da América Latina, sobretudo, o Brasil vêm nos últimos tempos apresentando um
aumento significativo de sua população carcerária, sendo o terceiro país com a maior
população carcerária do mundo, atingindo o total de 715.655 presos, ficando atrás apenas
dos Estados Unidos, com mais de 2,2 milhões de presos e da China, com mais de 1,7
milhões de presos5. Porém, este crescimento somado ao déficit de vagas existentes nas
unidades prisionais vem contribuindo para a precarização do sistema penitenciário, tendo o
país 210.4366 presos acima de sua capacidade, resultando em um cenário de superlotação
que caracteriza a atual situação das prisões brasileiras. No que se refere ao sistema
penitenciário de Pernambuco, o estado conta com uma capacidade para abrigar 8.956
presos, todavia, conta com uma população carcerária de 30.149 presos, apresentando um
déficit de 21.193 vagas7. Tal panorama infringe as regras mínimas definidas pela legislação
nacional e internacional que versam sobre o tratamento de presos.
Dessa forma, o sistema penitenciário brasileiro vem se caracterizando como um
depósito de pessoas, se restringido apenas a confinar sujeitos que possuem dívidas com a
justiça e se transformando num ambiente propício à violações de direitos, seguindo a lógica
de que o poder de intimidação da prisão por si só é suficiente para conter a criminalidade.
Nesse panorama, o encarceramento não é enxergado somente como um mecanismo de
punição, mas como um instrumento educativo, em que através do sofrimento é possível
extrair do detento o arrependimento e, consequentemente, promover a sua ressocialização.
Por outro lado, a legislação nacional, especialmente, a Lei de Execução Penal (LEP),
que trata sobre a finalidade do sistema penitenciário, deixa explícito que seu objetivo é
5
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recuperar o apenado a partir de uma lógica pautada na humanização do sujeito, por meio da
assistência educacional, social, médica, religiosa e jurídica, de maneira que lhe possa
assegurar a sua reintegração ao convívio social 8.
Também de acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização (SERES) do
estado de Pernambuco, que exerce o controle administrativo dos estabelecimentos
prisionais, a sua missão é a “... ressocialização do apenado, visando a sua proteção e a
garantia de seus direitos fundamentais”
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e o instrumento utilizado para alcançar tal objetivo

é “através da qualificação profissional e da Educação” (grifo nosso)10. O propósito é
“atender o que prescreve a Lei 7.210 – Lei de execução Penal” 11.
Contudo, Thompson (1980)12 defende a ideia de que a prática de punição, através de
castigos desumanos, bastante comum na prisão, é inconciliável com o processo de
ressocialização e traduz a vocação dessa instituição em espalhar o terror e o medo, o que é
incompatível com uma proposta ressocializadora alicerçada através da educação e
vinculada a uma política penal de remição de pena.
Dessa forma, tais objetivos, punição e ressocialização, expostos como finalidade do
sistema carcerário, ficam sujeitos a fortes críticas e se caracterizam por ações e metas
inteiramente distintas, reflexo de um sistema penitenciário precário.

2. DADOS DA PESQUISA

A pesquisa de campo foi realizada junto à Escola Estadual Irmã Dulce. A unidade
educacional possui atualmente 233 detentas matriculadas, distribuídas em turmas do ensino
fundamental e médio na modalidade EJA. Não adotamos o uso da abordagem total do local
em nosso trabalho. A investigação teve como sujeitos uma amostra constituída de 31
estudantes/reeducandas.
No que diz respeito ao tipo de instrumento de investigação utilizado, adotamos a
análise qualitativa (entrevistas semiestruturadas) e quantitativa (questionários), por
entendermos ser mais pertinentes ao que se propõe este trabalho.
Definimos como critério para seleção da amostra o índice de frequência das
reeducandas, sendo selecionadas para a investigação aquelas que comparecem as aulas
8
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de forma mais assídua. Dessa forma, as reeducandas convidadas a participar da pesquisa
foram escolhidas através da análise dos diários de classe dos professores.
Também foram sujeitos de nossa pesquisa 11 docentes lotados na unidade de
ensino, que conta com um total de 16 professores. Neste caso, foram selecionados para a
pesquisa os docentes que atuam há mais tempo na escola.

3. A OFERTA EDUCACIONAL NA PRISÃO

Do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, os reclusos, embora privados
de liberdade, possuem direitos garantidos na Constituição Federal, entre eles, o direito à
educação, elencado no rol de direitos fundamentais baseados nos princípios dos direitos
humanos. Reza a Carta Magna, no artigo 205, que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho 13. (grifo nosso)

Já o artigo 208 afirma que:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I
- ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II
– progressiva extensiva da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio 14.
(grifo nosso)

A educação ofertada para aqueles que não tiveram oportunidade de frequentar a
escola na idade própria, ocorre através da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessa
forma, a escolarização dentro dos espaços de privação de liberdade acontece por meio
dessa modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN), na Seção V do Capítulo II, intitulado Educação Básica.
O Parecer 11 e a Resolução 1 do Conselho Nacional de Educação (CNE), aprovados
no ano 2000, fixaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, regulamentando
alguns aspectos da LDBN, entre eles, ratificando a sua oferta dentro do sistema prisional:
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A EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos
sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A
reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada
seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de
permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como uma
reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando
aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos
espaços da estética e na abertura dos canais de participação. Para tanto,
são necessárias mais vagas para estes "novos" alunos e "novas" alunas,
demandantes de uma nova oportunidade de equalização. (p. 8-9) (grifo
nosso).15

A EJA como modalidade de ensino a ser vivenciada nos estabelecimentos prisionais
foi corroborada pelo atual Plano Nacional de Educação (PNE). Entre as 20 metas prioritárias
definidas para o decênio 2014-2024, a educação, em âmbito prisional, foi inscrita na meta
09:

Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino
fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos
professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em
regime de colaboração. (grifo nosso)16

Ainda do ponto de vista normativo, outros instrumentos garantem o direito do
apenado à educação, são eles: A Resolução nº03/2009 do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça; Resolução CNE/CEB nº02, de 19 de maio
de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e
adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais; o Decreto nº
7.626/2011, que institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional; e a
LEP, que além de garantir a oferta da EJA nas unidades prisionais e tratar sobre sentenças
e decisões criminais, estabelece condições para ressocialização do detento. Porém, é
necessário registrarmos que, apesar desta lei ser classificada como uma legislação
extremamente moderna, na prática o seu conteúdo, desde cedo, é pouco vivenciado nos
estabelecimentos penais. Neste sentido, Araújo17 (2005, p. 35) expõe que:

Observa-se um país com leis penais modernas e uma realidade totalmente
adversa, constituída por um sistema penitenciário em grande parte
deficitário, o que acarreta um índice de mais de 50% de reincidência, que
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perpetua a criminalidade e a violência na sociedade, conforme dados do
Plano Nacional de Segurança Pública (2000).

Segundo Fernandes (2006, p. 22), “o atual sistema do controle da criminalidade já dá
mostras de não conseguir ser tão amplamente legitimado; inclusive no seio da opinião
pública ele é desacreditado e tido como inoperante” 18.
Tal panorama deixa sinais claros de que os direitos das pessoas reclusas, na prática,
funcionam precariamente, sendo necessário, equipar as unidades carcerárias do ponto de
vista físico e humano.

4. A REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO

No Brasil o instituto da remição de pena pelo estudo é bastante recente, entrou em
vigor em 2011, com o advento da lei 12.433 que alterou a LEP, incluindo, além do trabalho,
o estudo como causa de diminuição da pena. Dessa forma, o artigo 126 passou a ter a
seguinte redação: “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”

19

. (grifo

nosso).
A vigência do referido dispositivo, representa uma visão mais humanizada a respeito
do cumprimento da pena pelo legislador, atribuindo à educação um papel estratégico para
ressocialização do apenado. O objetivo é que o detento, ao gozar da possibilidade de ter
sua pena diminuída através do estudo, desperte o desejo de frequentar a sala de aula,
tendo

em

vista

que

educação

é

um

instrumento

promotor

da

cidadania

e,

consequentemente, contribui para a reinserção social do detento, assim, a remição pelo
estudo surgiu como estratégia para incentivar os reclusos a frequentarem a escola. É nessa
perspectiva, visando não só o cumprimento da pena pelo detento, mas sim a sua
recuperação, que o interno passou a ser chamado de reeducando.
Alguns autores, como Pino (2007), acreditam que a remição atrelada ao estudo
surge diante do fracasso do sistema educacional nacional em conseguir atrair os
reeducandos para o convívio escolar somado ao fracasso do sistema prisional brasileiro
18
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.
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Quanto a este universo, alguns estudiosos defendem que, na prática, os estabelecimentos
penais continuam funcionando com finalidade meramente punitiva, se limitando a excluir
criminosos do convívio social. Porém, o estado, em seu discurso junto à população, defende
a ideia de uma política criminal voltada para a ressocialização do apenado.
Nessa perspectiva, Adorno (1991, p. 70) expõe:
A despeito de propósitos reformadores e ressocializadores embutidos na
fala dos governantes e na convicção de homens aos quais está incumbida a
tarefa de administrar massas carcerárias, a prisão não consegue dissimular
seu avesso: o de ser aparelho exemplarmente punitivo.21

Corroborando do mesmo sentimento, Vasconcelos (2007) relata que:
O Estado pune o infrator de maneira “idealizada”, uma vez que sustenta
normativamente que ele possa ser reinserido na sociedade sem que seus
crimes sejam considerados fatores excludentes, estigmatizantes. Os
resultados obtidos após o cumprimento da condenação permanecem muito
22
distantes dos ideais ressocializadores.

Vale ressaltar que, o estudo ao qual se refere este artigo está vinculado às atividades
atreladas à educação formal, que de acordo o § 1º, I se traduz em: “[...] ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional [...]”23.
Em relação ao formato em que estas atividades poderão ser oferecidas, o § 2º relata
que:
As atividades de estudo a que se refere o § 1 o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância
e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos frequentados 24.

A inclusão do estudo como causa de remição de pena, consolidado pela nova lei,
serviu para consagrar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que resultou na edição da súmula 341 de 2007. Nela, o tribunal definiu que: “A frequência a
curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob
regime fechado ou semiaberto.” (f. 3). 25
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Dessa forma, a lei 12.433/11 representou um grande avanço, uma vez que pôs fim à
possibilidade do judiciário se recusar a conceder o benefício da remição de pena aos
reeducandos (as) que frequentam a escola, o que ainda era comum acontecer antes da
edição da nova lei.

Outra inovação importante trazida pela lei 12.433/11 encontra-se presente no
§6º e §7º do artigo 126 da LEP, que estendeu o direito à remição de pena não
apenas para os detentos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto,
mas também para aqueles que estão em regime aberto, que desfrutam de
livramento condicional e que cumprem medida cautelar.
o

§ 6 O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o
que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de
ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da
pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1 o deste
artigo 26.
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar 27.

O ensino regular a que se refere o § 6º está relacionada à educação ofertada nas
escolas, faculdades e universidades, sejam elas instituições públicas ou privadas de ensino.
Quanto à participação em cursos de educação profissional, podemos citar como exemplo
aqueles ofertados pelo Sistema “S”, ligados ao setor produtivo, como: SENAI, SENAC,
SESI, SEBRAE e outros.
Sobre isso, é importante notar que Julião (2009) mostra que o principal motivo que
leva os apenados a procurarem a escola fica “por conta da remição de pena” 28.
No que se refere ao registro de frequência escolar, necessário para que o detento
possa ter sua pena diminuída, o artigo 129, § 1º da LEP cita que: “O condenado autorizado
a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de
declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar”

29

.

Quanto ao acompanhamento da frequência escolar dos apenados que estão
autorizados a estudar fora da unidade prisional, o caput do mesmo artigo, menciona que:

A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam
trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das
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horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles
30
.

O cumprimento de tal medida se faz necessário, uma vez que a declaração de
remição de pena é de competência do juiz da execução, como cita o artigo 66, III, c

31

.A

novidade atrelada a este dispositivo fica por conta do § 8º, incluído pela lei 12.433/11, que
acrescenta: “A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e
a defesa” 32.
É necessário deixar claro que a remição de pena não tem o sinônimo de perdão,
como o próprio termo sugere, mas simboliza uma contraprestação do Estado pelo serviço
realizado pelo apenado, seja ele através do trabalho ou, de forma mais recente, pelo estudo.
O Instituto da remição de pena também não pode ser confundido com a concepção de
perdão constitucional, ato de competência exclusiva da presidência da república.
Segundo o artigo 126, §1.º, I da LEP, para que o apenado possa diminuir parte da
execução de sua pena pelo estudo será utilizado o seguinte cálculo: redução de “1 (um) dia
de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar [...] divididas, no mínimo, em 3 (três)
dias”33.
Neste caso, serão contabilizados para efeito de frequência escolar somente os dias
de efetivo estudo, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e o período de recesso
escolar. Porém, o detento acometido de acidente, que o impossibilite de frequentar a sala de
aula, deve ter sua falta justificada e sua remição contabilizada, como estabelece o § 4º deste
artigo: “O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos,
continuará a fazer jus à remição” 34.
Outro benefício ligado à diminuição de pena trazida pelo artigo 126 da LEP diz
respeito ao aproveitamento escolar. Neste sentido, o § 5º estabelece que:

O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão
competente do sistema de educação 35.
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Porém, vale salientar, como dispõe o artigo 127 da LEP, que “em caso de falta grave,
o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”

36

.

O artigo 128 da LEP destaca que “o tempo remido será computado como pena
cumprida, para todos os efeitos”

37

. Com isso, poderá ser utilizado pelo reeducando não

somente para abreviar o fim de sua pena, mas também como critério para obter progressão
de regime, livramento condicional ou outros benefícios.
O artigo 126 da LEP traz a possibilidade do apenado acumular as remições
provenientes do trabalho e do estudo, desde que haja compatibilidade de horários para que
possa desempenhar as duas atividades, como dita o § 3º: “Para fins de cumulação dos
casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem” 38.
Neste caso, a cada três dias de trabalho e de estudo, o reeducando será beneficiado
com a diminuição de dois dias de sua pena, ou seja, um dia remido por doze horas de
estudo, dividido a cada três dias, e outro em função dos três dias de trabalho, previsto no §
1º, II do referido artigo

39

. Neste sentido, é teoricamente possível que o apenado possa

acumular as duas atividades, visto que sua jornada de trabalho, como estabelece o artigo 33
da LEP, não poderá ser superior a oito horas, e levando em consideração que dedicará
diariamente cerca 4 horas do seu tempo com o estudo 40.
Diante do panorama exposto, fica evidente que o direito ao trabalho e, sobretudo, a
educação no cárcere instituído pela LEP é bastante benéfico e democrático, uma vez que se
estende a todos os apenados, inclusive para aqueles que cumprem pena por crimes
hediondos.

5. RESSOCIALIZAÇÃO

Sabendo que ressocializar é tornar a socializar, percebe-se ainda que a palavra
também tem a seguinte definição no dicionário de sociologia, segundo Ibañez e Brie (2001,
pp. 133 -134):
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É o processo pelo qual o indivíduo volta a internalizar as normas, pautas e
valores – e suas manifestações – que havia perdido ou deixado. Toda
dessocialização supõe ordinariamente uma ressocialização, e vice-versa. O
termo ressocialização se aplica especificamente ao processo de nova
adaptação do delinquente à vida normal, a posteriori do cumprimento de
sua condenação, promovido por agências de controles ou de assistência
social. Esta visão de ressocialização do delinquente parte do pressuposto
que se deu, no delinquente, um período prévio de sociabilidade e
convivência convencional, a qual nem sempre é assim. 41

De acordo com Perrot (1988), o objetivo de ressocializar vinculado à pena privativa
de liberdade passou a ter mais importância a partir do século XIX, momento em que a
“prisão assume uma tripla função: punir, defender a sociedade, isolando o malfeitor para
evitar o contágio do mal e inspirando o temor ao seu destino, corrigir o culpado para
assegurá-lo à sociedade no nível social que lhe é próprio”. (p. 23)42.
Porém, o binômio punição/ressocialização, exposto como propósito a ser alcançado
pelo sistema prisional nas sociedades atuais, são sujeitas a inúmeras críticas e se
caracterizam por ações inteiramente opostas, em virtude da impossibilidade de reabilitação
do preso. Para Foucault (2009, p. 251-253)43, a prisão “provoca reincidência”, “fabrica
também delinquentes” e “favorece a organização de um meio de delinquentes solidários
entrei si e hierarquizados”.
Na visão de Goffman (2008, p. 24), a prisão, como instituição total, proporciona a
mortificação do indivíduo, impossibilitando seu retorno ao convívio social. Ao relatar como
ocorre tal processo, o autor comenta:

O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que
se tornou possível por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo
doméstico. Ao entrar é imediatamente despido do apoio dado por tais
disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais antigas
instituições totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações,
humilhações e profanação do eu. O seu eu é sistematicamente, embora
muitas vezes não intencionado, mortificado. Começa a passar por algumas
mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira composta pelas
progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que tem a seu respeito e
a respeito dos outros que são significativos para ele.44

Corroborando com esta descrição, Coelho (1982, p. 13) relata:

de fato, como pretende a prisão ressocializar o criminoso, quando ela o
isola do convívio com a sociedade e incapacita, por esta forma, para as
práticas da sociabilidade? Como pode pretender reintegrá-lo ao convívio
social, quando é a própria prisão que o impele para sociedade dos cativos,
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onde a prática do crime valoriza o indivíduo e o torna respeitável para
massa carcerária?45

De acordo com Capeller (1985), o conceito de ressocialização com o sentido de
reintegração social dos indivíduos, criada no século XIX como fruto da ciência positiva do
direito, na verdade procura ocultar a concepção de castigo, ofuscando a violência legitimada
pelo Estado. Conforme a autora, o conceito de ressocialização está em total desarmonia
com o ambiente vivenciado dentro das instituições carcerárias brasileiras. Nesta direção, ela
questiona:
Os discursos sobre ressocialização não são mais passíveis de
aplicabilidade em nossa formação social. [...] Como colocar em
funcionamento real a ideia de ressocializar pessoas que estão sob o poder
de controle direto do estado, se o binômio que fundamenta o sistema
penitenciário ou qualquer instituição correcional é o binômio
disciplina/segurança e não trabalho e educação? (p. 132)46.

Já Silva (2002), revela que:

as dificuldades que os egressos do sistema penal enfrentam, ao retornar à
sociedade, são grandes e impossibilitam sua reinserção no grupo social, na
medida em que não se respeitam sua cidadania, ou seja, os egressos são
desrespeitados como pessoas, carregam sobre si o estigma de criminoso, o
que os torna sujeitos de segunda classe.47

Com o objetivo de nos fazer refletir sobre o assunto, Foucault (2009, p. 258)
comenta:

Talvez devamos procurar o que se esconde sob o aparente cinismo da
instituição penal que, depois de ter feito os condenados pagar sua pena,
continua a segui-los através de toda uma série de demarcações (vigilância
que era de direito antigamente e o é de fato hoje; passaportes dos
degredados de antes, e agora folha corrida) e que persegue assim como
“delinquente” aquele que quitou sua punição como infrator? Não podemos
ver aí mais que uma contradição, uma conseqüência? Deveríamos então
supor que a prisão e de uma maneira geral, sem dúvida, os castigos, não se
destinam a suprimir as infrações; mas antes a distingui-las, a distribuí-las, a
utilizá-las; que visam, não tanto tornar dóceis os que estão prontos a
transgredir as leis, mas que tendem a organizar a transgressão das leis
numa tática geral das sujeições48.
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A concepção de reabilitação, que é experimentada ainda hoje nas unidades
prisionais, possui os mesmos propósitos instituídos pelo inglês John Howard, reconhecido
reformador do direito penal de seu país. Howard, guiado por concepções pautadas na
religião, sustentava a ideia de que as instituições carcerárias deveriam ser um local de
sofrimento e sacrifício. Segundo Howard, os formatos das prisões deveriam ser semelhantes
a um monastério, pois o silêncio e o confinamento seriam os principais aliados no processo
de conscientização do apenado, despertando nele o arrependimento dos crimes cometidos
(COELHO apud MORAES, 2001, p. 4)49.
Diante do exposto, fica evidente que a prisão existe para punir, diferentemente do
que prega o discurso oficial, em que a prisão existe para ressocializar, isto é, recuperar o
indivíduo e reinseri-lo na sociedade. Contudo, como expõe Goffman (2008)50, o que ocorre
com o sujeito que é colocado na prisão é um processo inverso de ressocialização, em que o
indivíduo preso tem que se socializar no universo prisional, isto é, aprender a ser preso e
agir como tal para poder sobreviver, o que retoma o conceito de mortificação do sujeito
defendida pelo autor.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para mensurarmos a contribuição da educação atrelada ao instituto jurídico da
remição de pena no processo de ressocialização dos reeducandas no espaço escolar da
Escola Estadual Irmã Dulce, optamos em confrontarmos os seguintes temas indagados as
reeducandas e aos professores: O interesse das reeducandas pela escola, a importância do
instituto da remição de pena atrelada ao estudo, a ressocialização através dos estudos, a
evasão escolar (o que desestimula as alunas a deixarem de frequentar a escola), a
continuidade do estudo na vida em liberdade, os entraves presentes no ambiente prisional
que dificultam o funcionamento da escola, entre outros.

6.1. O interesse pela escola dentro do cárcere

Em relação ao interesse das apenadas pelo estudo, ou seja, em se matricular, 67,7%
das reeducandas afirmaram que sua procura pela escola no sistema prisional está vinculada
49
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ao desejo de aprender mais; 22,6% procuram a escola por conta da remição e, 9,7% para
se encontrarem com as amigas.
A figura 01 a seguir apresenta o gráfico referente ao interesse pela escola dentro do
cárcere:

9,7%;
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22,6%;
remição

67,7%;
aprender
mais

Gráfico 01 – Interesse pela escola na visão das reeducandas

Ainda para reforçar a questão anteriormente lançada, foi perguntado às reeducandas
se mesmo que não houvesse remição pelo estudo elas se matriculariam, 90,3% afirmaram
que sim. Outra questão atrelada nesse sentido foi sobre a importância da remição vinculada
ao estudo. 93,5% acreditam que sim e 6,5% em parte, uma vez que o tempo de cadeia que
pegaram é pouco, não influenciando consideravelmente para as mesmas.
Porém, apesar dos números acima revelarem que a maioria das reeducandas
enxerga na escola a possibilidade de aumentar o seu nível de conhecimento, temos, na
concepção dos professores, o verdadeiro motivo que leva as internas a frequentarem a
escola: a possibilidade da remição de pena (9 professores).
De um lado, nota-se a garantia da educação para as reeducandas, conforme
apontado no Plano Nacional de Educação (Lei 13.005 de 24 de junho de 2014). Entretanto,
mesmo garantindo a oferta da educação, nota-se ainda que, o motivo principal, afirmado
pelos professores, baseia-se na Lei nº. 12.433, de 29 de junho de 2011 que afirma que “O
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena” 51. (grifo nosso).
Outro fator lembrado pelos docentes que atrai o apenado para a escola, é a merenda
(2 professores), que lhe possibilita realizar mais uma refeição durante o dia, melhorando
assim sua alimentação dentro da unidade prisional, uma vez que isso decorre da
mortificação do indivíduo, conforme aponta Goffman (2008, p. 24) : “Na linguagem exata de
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algumas de nossas mais antigas instituições totais, começa uma série de rebaixamentos,
degradações, humilhações, e profanação do eu”.52
A figura 02 a seguir apresenta o gráfico referente ao interesse pela escola dentro do
cárcere:
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81,8%;
remição

Gráfico 02 – Interesse pela escola na visão dos docentes

De igual modo foi indagado aos professores se o quantitativo de matrícula seria
reduzido caso não houvesse remição. Todos os professores responderam que sim. Quando
questionados sobre a importância da remição de pena ser atrelada ao estudo, apenas um
dos professores, 9,1%, não considera importante.
Deste modo, atestando a opinião exposta pelos professores, Julião (2009) aponta o
principal motivo que leva os apenados a procurarem a escola fica “por conta da remição de
pena”53. Dessa forma, podemos concluir que a estratégia do legislador em unir o instituto
jurídico da remição de pena ao estudo como forma de incentivar os reclusos a frequentarem
a escola, vem cumprindo com seu papel. Porém, vale aqui destacar novamente o
posicionamento crítico de Pino (2007) a respeito da intenção do legislador. Segundo o autor,
tal estratégia surge por conta do fracasso do sistema educacional em conseguir atrair os
reeducandos para o convívio escolar, adicionando-se a isso o fracasso do sistema prisional
brasileiro.
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6.2 O motivo para deixar de frequentar a escola

No que se refere aos motivos para deixar de frequentar a escola foram elencados
alguns, prevalecendo a falta de interesse (32,3%) e dificuldades para aprender (19,4%).
Muitas reeducandas alegaram não possuírem mais “cabeça” para aprender. Nota-se ainda
que 9,7% possuem dificuldades em ir à escola; 19,4% alegam o cansaço e 6,5% apontam
que as aulas não são motivadoras, levantando aqui a questão da formação do professor e
seu entusiasmo em trazer algo atrativo para a sala de aula. Por fim, 6,5% alegam que
apresentam dificuldade em ter acesso ao tempo de remição.
Em relação ao exposto, fica-nos a indagação: “Como pode pretender reintegrá-lo ao
convívio social quando é a própria prisão que o impele para sociedade dos cativos, onde a
prática do crime valoriza o indivíduo e o torna respeitável para massa carcerária?”
(COELHO, 1982, p. 13).54
Já na perspectiva dos docentes, nota-se que, de igual modo, a falta de interesse é o
principal motivo, sendo indicado por 72,7% dos professores. Ainda foram apresentados
9,1% para aulas não motivadoras, 9,1% dificuldades em acesso ao seu tempo de remição e,
9,1% por conta do uso de drogas pelas detentas.

6.3. A continuidade do estudo na vida em liberdade

No que se refere à continuidade dos estudos, 77,4% afirmam que continuaria os
estudos após saírem da prisão. Esse dado é, na visão de 90,9% dos docentes, infundado,
uma vez estes acreditam que as mesmas só estão na escola por conta da remição,
novamente retomando o que afirma Julião (2009) “por conta da remição de pena”55, ou seja,
tanto a resposta dos professores quanto das detentas indicam que não há desejo de
continuar, mas, pela remição de pena (regime aberto) haveria a continuação.
Segundo a gestão da escola, não há registro de detentas que retornaram para
solicitar histórico ou transferência após terem terminado o cumprimento da pena. Tal
indicativo aponta que as detentas assim que saem da unidade prisional não dão
continuidade aos seus estudos, o que ratifica a opinião dos docentes quando afirmam que o
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interesse da quase totalidade dos reeducandos consiste em se valer do instituto jurídico da
remição de pena com o único intuito de antecipar sua liberdade.

6.4. Dificuldades para frequentar as aulas

Ao se indagar sobre as dificuldades para liberação para irem assistir às aulas, notouse que 83,9% não possuem dificuldades, entretanto, 16,1% possuem e afirmam que
depende do plantão, da revista, do barulho nas celas; que não ouvem quando são
chamadas. De acordo com os professores, 54,5% acreditam que não enfrentam dificuldades
e 45,5% apontaram dificuldades dependendo do plantão, ou seja, depende dos agentes que
estão trabalhando naquele dia e, por motivo de trabalho.
Nesse sentido, além dos estudos de Goffman (2008) confirmarem esse resultado,
Capeller (1985) ainda aponta que:

Os discursos sobre ressocialização não são mais passíveis de
aplicabilidade em nossa formação social. [...] Como colocar em
funcionamento real a ideia de ressocializar pessoas que estão sob o poder
de controle direto do estado, se o binômio que fundamenta o sistema
penitenciário ou qualquer instituição correcional é o binômio
disciplina/segurança e não trabalho e educação? (p. 132) 56.

Trazendo luz a essa interrogação, que trata dos obstáculos educacionais vivenciados
em um ambiente prisional, Adorno defende que tal local possui como vocação ser um
aparelho exemplarmente punitivo (ADORNO, 1991) e como completa Vasconcelos (2007),
muito distantes dos ideais ressocializadores.

6.5. A educação produz ressocialização

Vale salientar que todas as entrevistadas acreditam que a educação é capaz de
ressocializar; 63,6% dos professores também acreditam. Entretanto, para 36,4% a escola
não consegue ressocializar, uma vez que, muitas vezes, o trabalho docente é impedido de
ser feito de uma forma mais dinâmica e de as estudantes buscarem na escola apenas a
remição, não dando importância ao estudo, confirmando o que dizem Julião (2009), Capeller
(1985) e COELHO (1982).
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Ainda referente à promoção de ressocialização, 38,7% das estudantes acreditam que
a igreja é uma instituição que pode promover, seguido do trabalho (22,6%), de cursos
profissionalizantes (22,6%) e, por último, com 16,1% foi apontada a escola como uma
instituição que promove a ressocialização.
Isso mostra que embora a escola consiga atrair as reeducandas, sobretudo pela
possibilidade de ter sua pena subtraída, como pretendeu o legislador, ela não consegue
desempenhar o papel de protagonista no processo de ressocialização das internas. Com
isso, os números apresentados caminham na contramão do que propõe a SERES, quando
afirma em sua missão institucional que a ressocialização ocorrerá por duas frentes, “através
da qualificação profissional e da Educação” 57.
É importante notar que, neste caso, nenhum docente apresentou a igreja como uma
instituição que pudesse ressocializar, mas 63,6% acreditam que a escola pode ter esse
papel, possivelmente, por acreditarem no seu trabalho. Entretanto, para eles, isso só será
possível se a estudante for com o intuito de aprender e fazer reflexões acerca das temáticas
abordadas

pelos

mesmos.

Por

outro

lado,

27,3%

acreditam

que

os

cursos

profissionalizantes podem ressocializar e 9,1% que o trabalho pode ressocializar, alegando
que muitos entram no mundo do crime por falta de oportunidade de emprego.

6.6. A unidade prisional x escola

Ao serem indagadas sobre a influência da unidade prisional, ou seja, sua dinâmica
em relação ao trabalho da escola, 83,9% das detentas acreditam que não dificulta as
atividades escolares e 16,1% acreditam que sim. Já 90,9% dos professores afirmaram que
a dinâmica da unidade prisional dificulta o trabalho da escola, e apenas 9,1% (1 docente)
acredita que não dificulta.
De acordo com os docentes, as características dos plantões e a falta de motivação
das estudantes para o aprendizado são barreiras para o bom andamento do trabalho na
unidade escolar, corroborando novamente com o que dizem os autores Julião (2009),
Goffman (2008), Capeller (1985) e COELHO (1982).
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7. Conclusão

Este estudo procurou discutir sobre o emprego da educação escolar atrelado ao
instituto jurídico da remição de pena como estratégia de ressocialização das estudantes da
Escola Estadual Irmã Dulce.
Durante nossa investigação verificamos que a remição de pena surge da intenção do
legislador em atrair o apenado para a escola nas unidades prisionais. Tal visão nasce de
uma nova concepção de cumprimento de pena pautada na valorização dos Direitos
Humanos em que o Estado brasileiro se tornou signatário de acordos internacionais. Nesse
sentido, o artigo 126 da LEP, por interpretação extensiva à remição existente pelo trabalho,
incorporou o estudo também como causa de diminuição de pena, passando a ter uma nova
redação. Com isso, a educação passou a ser vista dentro do sistema prisional como um
importante instrumento de reabilitação. No caso de Pernambuco, a SERES, em sua missão
institucional, elegeu a educação e a qualificação profissional como sendo os principais
instrumentos de sua política de ressocialização.
Vale aqui ressaltarmos que alguns autores mais críticos, como já mencionamos,
sustentam a ideia de que a remição de pena atrelada ao estudo surge diante do fracasso do
sistema educacional em conseguir atrair os reeducandos para sala de aula somada ao
fracasso do sistema prisional brasileiro. Sendo assim, destacam a vocação punitiva do
sistema penitenciário, onde o binômio disciplina e segurança se sobrepõe a ideia de
ressocialização, presente na legislação brasileira, mas que na prática se configura como
“letras mortas”, ou seja, sem eficácia.
Diante dos resultados obtidos no trabalho de campo, pudemos perceber que a
educação vinculada à diminuição da pena vem contribuindo para reabilitação dos sujeitos
em situação de privação de liberdade. Nesse sentido, elencamos algumas perguntas,
através de questionários aplicados às alunas e aos professores, com o objetivo de
confrontarmos essas duas concepções e nos aproximarmos o máximo possível da
realidade.
Dessa forma, constatamos que, embora a remição de pena consiga despertar o
interesse das detentas pela sala de aula, assim como pretendeu o legislador, a educação
não vem conseguindo exercer o papel de protagonista no processo de reabilitação das
internas, que apontaram a escola, apesar de reconhecer sua importância, como a última
categoria a contribuir para seu processo de ressocialização quando comparada com a
igreja, o trabalho e cursos profissionalizantes. Tal constatação segue no sentido contrário do
que está exposto na missão institucional da SERES, que elegeu a educação como
instrumento para promover a reinserção social de seus custodiados.

Porém, o que observamos na prática, é que apesar do estado promover um discurso
pautado

normativamente

em

prol

da

ressocialização,

a

cultura

vivenciada

no

estabelecimento prisional não conseguiu ainda superar o seu caráter disciplinador, que
prima por uma cultura penitenciária com finalidade preponderantemente punitiva,
incompatível com uma prática educativa e reabilitadora. Isso se traduz nos números
levantados, quando 45,5% dos docentes apontam que as estudantes enfrentam dificuldades
para frequentar a escola, e que isso vai depender de cada plantão, ou seja, da sensibilidade
dos agentes que estão em serviço naquele dia na unidade prisional. Ainda reforçando essa
questão, 90,9% dos professores afirmaram que a dinâmica da unidade prisional dificulta o
trabalho da escola e apenas 9,1% (1 docente) acredita que não dificulta.
Por fim, os números aqui levantados nos apontam que a ambiência educacional
vivenciada na unidade prisional não possui sintonia com a proposta de ressocialização
traçada pela SERES. Dessa forma, a política de remição de pena atrelada à educação,
apesar de atrair um bom número de reclusas para a escola, se torna pouco eficiente
enquanto estratégia reabilitadora, o que mostra que o fato das internas estarem inseridas no
processo de escolarização não é sinônimo de ressocialização.
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Introdução
Este estudo tem como objetivo a redescrição da “aplicabilidade da lei de
execução penal na contemporaneidade”. Este trabalho é fruto de conclusão de
curso de direito iniciado no Centro Universitário Metodista Bennett no
primeiro semestre de 2008, quando participei pela primeira vez como
observação participante no II Tribunal de Júri da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro em 2011.
Durante a observação participante tentei assimilar e entender a preocupação
do Estado por meio do seu agente1 em representar a família da vítima, punir e
fiscalizar a lei. Observei também que o acusado estava sendo assistido 2.
A descrição deste espaço público 3 de sociabilidade contribuirá na etnografia
das posições ocupadas pelos participantes como: o presidente o juiz, o agente
do ministério público, o advogado do acusado, os jurados, a família da vítima
sendo assistido pelo “agente do ministério público” e a platéia. Além disso,
foram observadas a aplicação da lei de execução penal 7.210/84 e a sentença
enunciada pelo presidente do II Tribunal de Júri da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro.
Pretendo neste “III Seminário Internacional de Pesquisa e Prisão” apresentar
terceiro e o quatro capítulos deste estudo que narra a importância da
sociologia na descrição de condutado infrator, bem como do comportamento
individual na sociedade.
A sociologia é uma ciência que pretende compreender, interpretar e explicar a
causa da ação social, fato social e analisar os conceitos de conflito, sociação,
sociabilidade e a interação de indivíduo na sociedade. Ressalto “o homem
delinquente” na aplicação da pena.

A sociologia criminal busca explicar e justificar a maneira como os atores
sociais do meio ambiente social atuam sobre a conduta individual, de forma a
conduzirem o homem à iniciação delitiva. O crime seria um fenômeno social.
A criminologia é uma ciência da criminalidade, do delito e da pena.

SOCIOLOGIA
Para descrição da sociologia jurídica será preciso redesenhar os conceitos
sociológicos descritos pelos seguintes autores: Max Weber, Karl Marx, Emílio
Durkheim, Parsons e Georg Simmel. Augusto Comte, Marx e Tocqueville.
Estes foram os primeiros intelectuais que formaram seus pensamentos
sociológicos na primeira metade do século XIX.
Segundo Max Weber4 (2000, p. 3):
a sociologia significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e
assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos. Por ação entende-se, neste caso,
um comportamento humano (tanto faz tratar-se de um fazer externo ou interno, de omitir ou
permitir) sempre que na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com um sentido
subjetivo.

O conceito da ação social será descrita na página a seguir desta monografia.
Para isto é preciso redesenhar o comportamento criminoso de Cesare
Lombroso em “o homem delinqüente”.
Se a sociologia é uma ciência que pretende compreender interpretar e explicar
a causa da ação social5 o conceito de conflito, sociabilidade e sociedade serão
narradas por George Simmel.
George Simmel6 descreveu o conceito de conflitos “lide”, sociação 7,
sociabilidade8 e sociedade9 nos estudos de campo de ciências sociais e direito.
É bom frisar que os métodos sociológicos e conceitos deste autor são
aplicados nas descrições de conflitos “lide”, sociação e sociedade. Em
“Questões fundamentais da sociologia” o autor ressalta a questão da sociedade
e sociação.
Para Simmel (2006, p. 60),

a sociação é, portanto, a forma (que se realiza de inúmeras maneiras distintas) na qual os
indivíduos, em razão de seus interesses – sensoriais, idéias, momentâneos, duradouros,
conscientes, inconscientes, movidos, pela causalidade ou teleologicamente determinados -, se
desenvolvem conjuntamente em direção a uma unidade no seio da qual esses interesses se
realizam.

Simmel (2006, p. 65) suscita que a sociabilidade é como forma lúcida da
sociação, e – mutatis mutandis – algo cuja concretude determinada se
comporta da mesma maneira como obra de arte se relaciona com a realidade.
Simmel (2006, p. 8: 10) suscita que “a sociedade seria uma abstração
indispensável para fins práticos”. O conceito de sociedade significa a
interação psíquica entre os indivíduos.
Simmel (2006, p. 17: 18) aponta que:
a sociedade é também algo funcional, algo que os indivíduos fazem e sofrem ao mesmo tempo,
e que, de acordo com esse caráter fundamental, não se deveria falar de sociedade, mais de
sociação. Sociedade é, assim, somente o nome para um círculo de indivíduos que estão, de uma
maneira determinada, ligados uns aos outros por efeito das relações mútuas, e que por isso
podem ser caracterizados como uma unidade mesma maneira que se considera uma unidade um
sistema de massas corporais que, em seu comportamento, se determinam plenamente por meio
de suas influências recíprocas. A sociedade não é, sobretudo, uma substância, algo que seja
concreto para si mesmo. Ela é um acontecer que tem uma função pela qual cada um recebe de
outrem ou comunica a outrem um destino e uma forma.

Para Dornelles10 (1988, p. 35), a sociedade, portanto, é entendida como um
organismo vivo, passível de estados patológicos.
Rosa11 ressalta que a sociedade planejada, ou planificada, não é mais
considerada incompatível com a democracia, nem apenas um sonho de
marxista, ou de facistas empolgados pelos problemas decorrentes da aparente
necessidade de controlar as massas.

É interessante realçar as participações dos intelectuais brasileiros: Gilberto
Freyre, Glaucia Villas Boas, Antonio Luiz Machado Neto e Felippe Augusto
de Miranda Rosa na descrição da sociologia, sociologia jurídica e sociologia
do direito.
Gilberto Freyre12 descreveu as relações sociais de senhor de engenho com os
escravos trazidos da África, a política, a sociabilidade, mobilidade social e a
miscigenação. O senhor de engenho é tratado por Freyre como o responsável
pela estrutura social do Brasil. Em “Sobrados e Mucambos” narra o interesse
dos novos bacharéis na política, mudança cultural e a ascensão social destes
na sociedade brasileira. Estes novos bacharéis eram filhos do senhor de
engenho com as escravas. Assim descreveu Freyre.
Glaucia Villas Bôas13 (2006, p. 22) entende que:
a partir de uma teoria do conhecimento fundamentada em concepções especificas de tempo e de
história, Gilberto Freyre elabora, em Casa-Grande e senzala: formação da família brasileira sob
o regime da economia patriarcal (1933), uma representação positiva da cultura brasileira. No
processo de constituição dessa representação, destaca a ação favorável do sistema patriarcal de
dominação, ao qual atribui a habilidade de equilibrar antagonismo... A miscigenação é um
veiculo dessa troca de vantagens. Como resultado do transito sexual, a miscigenação unifica as
diferenças étnicas e “equilibra” as posições antagônicas de senhor e do escravo, além de
conferir estabilidade á família patriarcal, ao possibilitar o entrelaçamento das esferas do legal e
do ilegal, do legitimo e ilegítimo.

Antonio Luiz Machado Neto14 realça as participações dos intelectuais da área
de sociologia no pensamento jurídico brasileiro e na descrição dos
comportamentos sociais de seus agentes.
Felippe Augusto de Miranda Rosa15 ressalta a importância da sociologia no
pensamento jurídico brasileiro ao redesenhar as contribuições sociológicas no
estudo de direito e na aplicação das normas jurídicas na contemporaneidade.
Rosa (2009, p. 22) realça que:

o estudo dos fenômenos sociais é sempre fascinante. A sua natureza muito espacial, com as
características tantas vezes apontadas, de grande dificuldade, ligada á acentuada fluidez dos
fatos, das mudanças constantes, da imprecisão de conceitos, idéias e tantas outras facetas
particulares, tal natureza, repetimos, lhe confere uma capacidade de atrais a atenção, certamente
insuperável em face da curiosidade cientifica.

No entendimento de Machado Neto (2008, p. 76):
a sociologia não investiga as leis da conduta de um individuo no qual ser muito grandes as
variações, mas a conduta social genérica de um grande número de individuo que integram os
vários grupos em que as variações de comportamento são sensivelmente menos amplas.

Para Machado Neto (2008, p. 91), a sociologia é, ao lado das demais ciências
sociais, o instrumento sem o qual não é possível a realização de uma política
científica.
Entendemos que a realização de uma política científica é possível através das
mudanças sociais, culturais e intelectuais. Muitas das mudanças sociais e
culturais ocorreram durante as revoluções.
Ana Maria de Castro e Edmundo Fernandes Dias 16 entendem que (1977, p. 13:
14):
a Revolução Industrial, realmente, é o marco de uma nova era na história da humanidade, pois
deu início a uma etapa de acumulação crescente de população, bens e serviços, em caráter
permanente e sistemático sem precedente. É inseparável do desenvolvimento por ser,
fundamentalmente, uma revolução produtiva: uma Revolução na capacidade de produção e de
acumulação do homem” Não se trata, apenas, do crescimento da atividade fabril. A Revolução
Industrial é um fenômeno muito mais amplo, constituí uma autentica revolução social que se
manifesta por transformações profundas da estrutura institucional, cultural, política e social. A
Revolução Industrial traduz-se, também, em profunda transformação da estrutura da sociedade.
Por exemplo, na reordenação da sociedade rural, com a destruição sistemática da servidão e da
organização rural, centralizada na vila e na aldeia camponesa, e a consequente emigração da
população rural para os centros urbanos. A Revolução Industrial implicou, por isso mesmo, o
fortalecimento e a ampliação de uma nova classe social que vinha sendo configurada em
períodos anteriores sobre a base da atividade comercial e financeira; classe esta que passou a

exercer considerável influência na criação das condições institucionais e jurídicas
indispensáveis ao seu próprio fortalecimento e expansão.

De acordo com De Castro e Dias (1977, p. 14) a Revolução Francesa é um
fenômeno histórico que reflete com mais perfeição as aspirações e exigências
da nova classe burguesa em consolidação. A Revolução Industrial e a
Revolução Francesa ocorreram paralelamente, mas com intuito de
consolidarem o regime capitalista moderno.
O surgimento do capitalismo moderno na concepção de De Castro e Dias.
(1977, p. 15) é marcado por graves crises econômicas e sociais. A Inglaterra 17
foi o primeiro país a ser atingido pela crise e depois a Europa toda.
Para Castro e Dias (1977, p. 16: 17):
as novas formas de pensar é resultado parcial da revolução total do espírito europeu que, tendo
se iniciado no Renascimento, transformou, por inúmeras ações e reações, nossa maneira de ver
o mundo e a vida. Na Idade Média, a terra e a obra que a atividade humana criou sobre ela
gozavam de grande estabilidade. Autoridade divina, extra e supraterrena, era um firme ponto de
referência. O racionalismo até o século XVII o pensamento social caracterizava-se muito mais
pela preocupação de formular regras de ação do que pelo estado, frio e objeto, da realidade
social, que gera e determina todas as regras. A luta contra drama e pelo livre-exame, expressões
de profunda revolução intelectual, vai encontrar, porem, na obra de Descartes e de Bacon, seu
modelo mais autentico e a duração de sua influência permaneceu século. O racionalismo
daqueles pensadores preconizava que atitude cientifica diante dos fenômenos – embora não
insistissem sobre a noção fundamental de que a realidade é exterior á consciência – deve ser
despida da influencia dos idola e das praenotiones, ...”

É preciso entendemos que com o fim do racionalismo surge o positivismo.
De Castro e Dias (1977: 18) entenderam que:
a crise do antigo regime e a Revolução Industrial tornaram possível o aparecimento dessa nova
forma da inteligência que é o positivismo, cujo desenvolvimento estará vinculado ao processo
histórico desse mesmo sistema de contradições sociais que produzem sua gênese.

Castro e Dias (1977, p. 19) assentam que a positividade prática da ciência
social, a metodologia e a política, criaram regras capazes de remediar e reger a
situação social naquela sociedade, ou seja, remediar e regar a patologia e a
fisiologia humana. Os mesmos ressaltam que a positividade prática foi
possível através da investigação das leis científicas implementadas na área de
ciências sociais.
A positividade prática da ciência social deu início a uma nova reflexão sobre
pensamento social dos seguintes intelectuais: Comte 18, Marx19 Weber20 e
Clérel21. Comte entende que a sociedade moderna era industrial, Marx entende
que era capitalismo e Clérel na democracia. É interessante reafirmar que o
pensamento social destes intelectuais contribuíram nas demarcações políticas,
ou seja, política, social e cultural.
Castro e Dias (1977, p. 37) salientam que:
Comte, Marx e Tocqueville tomaram como tema da sua reflexão a situação das sociedades
européias, depois do drama da Revolução e do Império, e se esforçaram em apreender o
significado da crise que acabará de se realizar e a natureza da sociedade que nascia.

Castro e Dias entendem que as sociedades européias viviam momentos, ou
seja, de mudanças sociais, culturais e crises. Cabe ressalta que todas as
mudanças são fatos sociais.
Para Rosa (2009, p. 22):
o estudo dos fenômenos sociais é sempre fascinante. Com as características tantas vezes
apontadas, de grande dificuldade, ligada á acentuada fluidez dos fatos, das mudanças
constantes, da imprecisão de conceitos, idéias e tantas outras facetas particulares, tal naturezas,
repetimos, lhe confere uma capacidade de atrair a atenção, certamente insuperável em face da
curiosidade cientifica.

Conforme destacado anteriormente neste parágrafo trataremos o conceito de
fato social descrito pelo Emilio Durkheim.

Durkheim realça que:
os fatos sociais22 constituem o objeto de estudo da sociologia pois decorrem da vida da
sociedade. Os fatos sociais são coisas, maneiras de agir, pensar, sentir exteriores ao individuo, e
dotado de um poder coercitivo. Não podem ser confundidos com os fenômenos orgânicos nem
com os psíquicos, constituem uma espécie nova de fatos. São fatos sociais: regras jurídicas,
morais, dogmas religiosos, sistemas financeiros, maneiras de agir e costumes.

Esta maneira de agir, pensar e sentir o exterior do indivíduo é dotada de um
poder coercitivo que surge de cultura para cultura e tem como primordial a
moral social, estabelecendo um conjunto de regras que determinam o que é
certo ou errado, permitido ou proibido.
Para Durkheim o fato social pode ser de coercitividade, exterioridade e
generalidade.
O fato social coercitivo abrange a força dos padrões culturais do grupo que o
indivíduo integra. Este padrão cultural é forte e obriga o indivíduo a cumprilo. A exterioridade está relacionada a consciência deste indivíduo e a
generalidade realça a interação deste individuo com a sociedade ou com o
coletivo.
Durkheim23 classificou:
a sociedade em dois tipos de solidariedade: a mecânica e a orgânica, que associou a dois tipos
de lei por ele denominados de Direito penal e Direito civil. Tal divisão está ancorada nos dois
tipos de consciência que têm lugar nos seres sociais, a consciência coletiva e a individual. Para
Durkheim, o desenvolvimento de uma é exclusivo em relação a outra, sendo o processo de
predominância da consciência coletiva em relação à individual o processo de evolução das
sociedades, ou de sua complexificação. A complexificação define uma mudança em que os
diversos corpos sociais, primitivamente indiferenciados no seu interior, fragmentam-se
estabelecendo trocas com outros grupos e definindo diferentes funções no seu interior. As
sociedades primitivas seriam aquelas em que a consciência coletiva se encontra desenvolvida de
modo absoluto. Todos os indivíduos que compõem uma sociedade neste estágio detêm as
mesmas representações coletivas, as mesmas finalidades, comungando dos mesmos valores. O

trabalho necessário para atender suas necessidades encontra-se parcamente diferenciado, ou
diferenciado apenas entre os sexos. Neste estágio a consciência individual é nula ou quase nula.

Machado Neto (2008, p. 16) entende que o sociologismo de Emilio Durkheim
considerou os fatos sociais como uma síntese de consciência induvidual e a
coerção como característica dominante do mesmo.
Para Durkheim o fato social coercitivo abrange a força dos padrões culturais
do grupo que o indivíduo integra. Este padrão cultural é forte e obriga o
individuo a cumpri-lo. A da exterioridade está relacionada com a consciência
deste individuo e da generalidade a interação deste indivíduo com o coletivo.
O conceito coletivo de Durkhiem narrado nesta monografia “A aplicabilidade
da lei de execução penal na contemporaneidade” refere-se a sociedade e ao da
ação social será retormada na descrição da sociologia criminal.
Rosa (2009, p. 32) enfatiza que o pensamento jurídico de Alf Ross ao tratar da
questão relacionada ao estudo moderno do direito e sua necessidade de melhor
entender o direito como fatos sociais e não apenas como um conjunto de
normas que formam um sistema lógico, disciplinador da vida em sociedade.
Rosa (2009, p. 32:25) acena que:
a realidade do mundo contemporâneo e a superação inevitável dos formalismo estéreis, pela
procura imperativa de soluções aos problemas humanas de convivência, vem impondo que se
encare o fenômeno do direito como fato, ou seja, como fato social que condiciona suas
manifestações e, sobretudo, sua adequada compreensão. A sociedade tem que caminhar, assim,
para autoconhecimento. Ela tem que fazer a sua própria analise. Para isso, deve dispor dos
elementos de orientação, ou seja, do conhecimento dos fatos de sua vida. O homem, em sua
dimensão social, é o objeto elementar de tal estudo, com o fenômeno social como centro de
preocupações e alvo de exame minucioso. Se os cientistas sociais se aplicarem detidamente a
pesquisa de realidade assim referida, poderão abrir, como de fato já estão abrindo, novas
perspectivas ao progresso humano. E serão capazes de desfazer, dentro de algum tempo, a
distancia entre progresso tecnológico e o das Ciências Sociais.

Na concepção de Rosa (2009, p. 25: 26):
o direito é um fenômeno que se associa a qualquer sociedade que apresente um mínimo de
complexidade, Ele acompanhará o fenômeno social por que a ele é próprio, inerente. O
consenso que domina o social se manifesta irrecusavelmente em normas, das quais as jurídicas
são instrumentos de que não se pode despojar a sociedade, sob pena de comprometer a própria
existência. A universalidade do fenômeno jurídico nas sociedades humanas é um elemento de
convicção a respeito dessa associação obrigatória entre o fenômeno social complexo e a
presença de normas jurídicas. O direito é mutável, sociologicamente provisório, manifestação
de superestrutura, cujas fontes se encontram naquela realidade social que lhe é subjacente e que
o inspira e alimenta. Assim é que a marcha da história nos ensina que as normas jurídicas
sempre acompanharam as modificações sociais, em um processo de harmonização do particular
com as demais partes do geral, processo esse em que, naturalmente, cada setor influi nos demais
e no todo. A evolução das instituições jurídicas tem obedecido a essa regra e os exemplos
recentes, no século XX, são ricos em lições a respeito. A observação dos sistemas
contemporâneos de direito mostra a presença de ramificações novas, especializações que
surgiram da diversificação crescente das atividades socais, ou da pujança de certos setores de
grande riqueza. Por outro lado, as instituições jurídicas se transformaram notavelmente e, de
certos modos, foram revitalizadas pela sua maior adequação ás fontes materiais de que
nasceram.

Rosa (2009, p. 26) entende que o direito caminhará por novos rumos de
realidades e valores sociais. Este se adaptará aos fatos, ao processo histórico,
bem como, as normas que ordenam a sua existência e sofrerão mudanças.
Rosa ressalta que “a sociedade planejada, ou planificada, não é mais
considerada incompatível com a democracia, nem apenas um sonho de
marxista, ou de facistas empolgados pelos problemas decorrentes da aparente
necessidade de controlar as massas.
Entendemos que a sociedade planejada ou planificada pode ser compatível
com a democracia, no entanto, cito como exemplo desta sociedade planejada
ou planificada: a cidade de Toquio, Dubai na Emira Arabi e a cidade da Nova
York nos Estados Unidos da América do Norte. Estas cidades são
denominadas de mega-cidades em razão das suas mega construções, bem

como, por preservarem as suas culturas, compartilhar e difundir a democracia
não apenas para controlar a massa, mas para sua sociação com os cidadãos.

SOCIOLOGIA CRIMINAL
O objetivo deste capítulo é redesenhar a importância de sociologia criminal na
aplicação da pena e na descrição dos comportamentos dos seus infratores ou
delinqüente como dizia Cesare Lombroso. Será preciso destacar os conceitos
descritos por alguns estudiosos desta área como: Cesare Lombroso, Enrico
Ferri24, Raphael Garofalo, Josi Käfer e Roberto Lyra.
De acordo com Deisiane de Jesus Mendes 25, Raphael Garofalo26 foi o criador
do termo criminologia. Imaginou-a e construiu-a com a tríplice preocupação
em torná-la uma pesquisa antropológica, sociológica e jurídica. Segundo ele a
criminologia é uma ciência da criminalidade, do delito e da pena.
Käfer afirma que a sociologia criminal busca explicar e justificar a maneira
como os atores do meio ambiente social atuam sobre a conduta individual, de
forma a conduzirem o homem à iniciação delitiva, assim o crime seria um
fenômeno social.
Kafer:
entende que a sociologia criminal, estudando as causas que levam o homem ao crime, não
desconsidera que a própria forma de organização da sociedade, com suas falhas e defeitos
surgidos ao sabor da crescente complexidade de suas exigências, pode revestir-se de condição
para a criminalidade aconteça. Essa sociedade, diga-se, necessita se leis gerais que presidam sua
constituição, organização, funcionamento e sua própria evolução .

A sociologia criminal estuda a motivação, causa que leva o homem ao crime e
a perpetuação do mesmo na sociedade. Entendemos que as sociedades
necessitam de leis gerais que presidam sua constituição, organização,
funcionamento e sua própria evolução.
Para que possamos responder as causas, as motivações, as perpetuações do
crime na sociedade, as necessidades das leis constitucionais, as organizações e

evoluções que levam os criminosos a praticarem crimes é preciso descrever o
conceito sociológico de crime de acordo com os estudiosos citados acima.
Refiro-me ao conceito de sociologia criminal.
No entendimento de Roberto Lyra (1969, p. 61) na sociologia criminal existe
uma conexão ainda mais íntima entre as diversas partes, precisamente porque
todas se desenvolvem sobre um fato único.
A complexidade da sociologia criminal está fundamentada nas suas conexões
como os estudos e pesquisas de campo.
Cesare Lombroso foi o primeiro estudioso a descrever o comportamento
criminoso em “o homem delinqüente”. Ele era psiquiatra do manicômio de
Pádua – Itália – e realizou seu estudo de campo com os doentes mentais e
criminosos. Catalogou informações que embasariam suas teorias de que o
comportamento criminoso é formado
por uma tendência básica que poderia ser identificada antes do crime
acontecer, ou seja, quando o criminoso era criança.
Mauro Silva, Márcia Vieira e Pedro Rodrigues entendem que Lombroso
dividiu o comportamento criminoso em cinco estágios: criminoso nato,
criminoso louco, criminoso de hábito ou profissional, criminoso de ocasião ou
primário e criminoso por paixão.
Silva, Vieira e Rodrigues, acenam que o “criminoso nato é aquele que
transporta consigo um patrimônio genético que marca para o crime, poderia
ser reconhecido pelas características físicas que apresentava”. Para Lombroso,
este representa o vestígio do “homem selvagem” ou “homem degenerado”.
Silva, Vieira e Rodrigues27 assentam que de acordo com Lombroso o
criminoso louco seria aquele que apresenta comportamento criminoso, no
entanto, este é associado a uma perturbação mental.

Para Silva, Vieira e Rodrigues, o criminoso de hábito ou profissional na ótica
de Lombroso não possui os estigmas biológicos inatos, mas são criminosos
pela pressão do seu meio de sociabilidade. Estes repetem os mesmos crimes
para os mesmos efeitos – são coisas que começam por ocasiões devidas as
pressões dos meios sociais ou das sociabilidades – contribuirão para que estes
adquiram degenerações mentais e até orgânicas dos criminosos natos.
O criminoso de ocasião ou primário para Silva, Vieira e Rodrigues na
concepção de Lombroso “poderá cometer um ou outro acto criminoso por
força de um determinado conjunto de factores do meio, mas não de forma
permanente. No entanto, são ainda
sujeitos com predisposição para o crime por hereditariedade, não possuindo
uma clara tendência activa para ele”.
Lombroso afirma que o criminoso por paixão entende-se sendo “vítima de um
humor exaltado, de uma sensibilidade exagerada, indivíduo “sanguíneo e
nervoso”, irrefletido, e a quem a contrariedade dos sentimentos leva por vezes
a cometer atos criminosos, em gerais violentos, como solução para as suas
crises passionais (muito comuns em Portugal). Ele é considerado geralmente
um criminoso por questões amorosas e de ciúme embora se saiba que questões
como a honra, a avareza, os aspectos políticos e religiosos possam conduzir ao
mesmo tipo de actos apaixonados e irreflectidos”. Para ele, estes sujeitos não
degeneram mentalmente nem se estigmatizam organicamente.
Entendemos que o comportamento criminoso de acordo com Lombroso pode
ser por paixão, vitima de um humor exaltado, de uma sensibilidade exagerada,
indivíduo sanguíneo e nervoso irrefletido. Weber entende que a ação do
comportamento humano está vinculado à ação social.
Para Weber28 (2000, p. 13: 15), a ação social orienta-se pelo comportamento
de outros: no presente, passado ou futuro. Este pode ser pela vingança por

ataques anteriores, presentes ou futuros. A ação social, por sua vez significa
uma ação que, quando a seu sentido visado pelo agente ou os agentes, se
refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso.
Weber classificou ação social em: modo racional referente a fins: referente a
valores, modo afetivo e modo tradicional. Para ele, o modo referente a fins
presume as expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo
exterior e de outras pessoas. Essas expectativas são assimiladas como
“condições” ou “meios” para concretizar fins próprios, ponderados e
perseguidos racionalmente, como sucesso, referente a valores: ressalta questão
relacionada a crença consciente no valor – ético, estético, religioso ou
qualquer que seja sua interpretação – absoluto e inerente a determinado
comportamento ou independentemente do resultado, o modo afetivo realça a
parte emocional. Este descreve o estado emocional e o modo tradicional acena
o costume arraigado.
A descrição da ação social referente o modo racional a fins, valores, afetivo e
tradicional têm como essência ressurgir a importância da sociologia de Weber
na descrição do comportamento criminal na contemporaneidade.
Na concepção de Käfer os teóricos da socialização, entendem que a conduta
criminosa aprendida pode ser conduta socializada. A família, a escola, a
vizinhança, os grupos de amigos, o ambiente profissional – as instâncias que
realizam, portanto, o processo de socialização do indivíduo, sua prática no
padrão de conduta social, sua mentalidade e as normas – são as instituições,
cujos defeitos prematuros podem colocar do desvio delitivo.
O estudo de Lyra29 (1969, p. 65) mostra que:
a hereditariedade de pais esgotados, alcoólicos, degeneração, a má alimentação, que na infância
é só por si causa de anomalias na conformação do crânio e diversos estados de degeneração, a
ausência da educação, a influencia deletéria, pelo contrario, no exemplo domestico, as más

companhias, miséria econômica e tantas outras relações sociais são próprias a impelir o
indivíduo para o caminho do crime, não só fortalecem as tendências criminosas, como as criam.

Weber via na ação social o desvio de comportamento ao descrever as
condições
referentes a fins, afetivo e tradicional e Ferri na religião e ciência como sendo
inversamente proporcionais. Diz ele que quando a força de um deles
aumentava, a do outro caía. Ferri entendeu que o conceito do darwinismo dava
um golpe prejudicial à religião e as origens do Universo de acordo com a
igreja, fazendo com que o socialismo subisse na comparação. Ele argumentou
que o socialismo foi uma extensão do darwinismo e da teoria da evolução ao
frisar que os sentimentos: a religião, amor, honra e lealdade, não contribuem
para o comportamento criminal, pois essas idéias eram muito complicadas
para terem um impacto definitivo no senso moral básico de uma pessoa, de
onde o autor acreditou brotar o comportamento criminal.
Para Ferri este pode originar outro tipo de sentimentos, assim como ódio,
amor e vaidade têm maiores influências, pois têm maior poder sobre o senso
de moral da pessoa.
Dornelles (1969, p. 36) ressalta que a criminalidade seria uma doença social
como patologia social e requer medida terapêutica para salvar o corpo social
ou pelo menos para protegê-lo das ameaças, afastando o perigo de
desestabilização da ordem.
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Resumo
No Brasil, poucos pesquisadores dedicam seus estudos ao tema da Educação de pessoas
privadas de liberdade. Os espaços de adultos aprisionados e adolescentes em conflito
com a lei apresentam condições desumanas, as pessoas confinadas convivem em
espaços sujos, fétidos, sem aeração e que proporcionam a multiplicação de
comportamentos agressivos, violentos e com baixas condições de saúde que fazem
explodir inúmeras doenças e comportamentos agressivos, expondo as pessoas a
conviver em constante situação de tensionamento. Neste artigo discutimos a
necessidade de que estes espaços sejam pensados para resgatar a dignidade e restituir a
cidadania dos seus internos, a forma como foram pensados apenas aumenta a
vulnerabilização. O ócio, a ausência de atividades que incorporem a maioria dos
internos faz com que nestes ambientes ocorram o descumprimento da LEP e do ECA
(Lei de Execuções Penais ou do Estatuto da Criança e do Adolescente). Neste ambiente
violento, os novatos no mundo do crime são recepcionados pelos veteranos que aos
poucos irão transformando jovens delinquentes em profundos conhecedores do seu
universo criminoso, cuja cultura institucional vai penetrando aos poucos os recémchegados já dominam a linguagem e as relações de poder. O despreparo para esta
realidade é um traço comum dos docentes que trabalham nesses espaços, o medo do
ambiente prisional, a falta de uma formação continuada leva estes professores a
reproduzir um modelo de educação formal. Assim, uma proposta de educação de
pessoas privadas de liberdadenecessita ser fundada na perspectiva dos Direitos
Humanos, da Educação Popular e da Fraternidade Política, opção teórica e
metodológica que poderá contribuir para a melhoria das relações cotidianas nestes
ambientes e na formação de profissionais que compreendam que a educação destinada a
estes sujeitos de direitos é uma educação em valores, sendo esta sua principal
aproximação com a Fraternidade Política ecom os Direitos Humanos.
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Considerações Iniciais
Os espaços prisionais no Brasil e as unidades de acolhimento de adolescentes em
conflito com a lei afrontam o Estado democrático de Direito, não ressocializam,
embrutecem as pessoas em seu interior. Sua tragédia social degradante expõe o Estado
brasileiro como Estado violador. Este é um tema emergente na Educação e direitos
Humanos e são poucos os pesquisadores que dedicamseus estudos ao tema da Educação
para pessoas privadas de liberdade, sendo que este tema ainda não tem um espaço
amplo de debate no mundo acadêmico, pois requer um viés que convoca uma
interlocução entre os estudos da educação e do direito que apenas recentemente
começaram a dialogar. Esse é o desafio que nos propomos enfrentar.
A reincidência é sempre um mote importante para os críticos do paradigma da
ressocialização no Brasil. Sabemos que as explosões de motins e rebeliões sempre
colocam em cheque as propostas de tratamento humanizado com pessoas que se
envolveram com a criminalidade. Há um sentimento de vingança que está situado numa
proporção bem maior que o sentimento de justiça ou de crença no resgate da pessoas
situada no campo da criminalidade.
Razão pela qual, podemos observar que mesmo que tenhamos superado a
Ditadura Militar por volta de 1985, cuja existência proporcionou a banalização do
tratamento cruel e degradante e a ação a da tortura em delegacias, cadeias públicas,
prisões e presídios, a restituição da ordem democrática acabou não chegando ao Sistema
Penitenciário Brasileiro e menos ainda as unidades de acolhimento dos adolescentes em
conflito com a lei. O que chamamos de medidasócio – educativa que no Brasil acaba se
assemelhando na prática, pelos problemas da superlotação, das violações de direitos
humanos a se tornar semelhante e muitas vezes pior que as penas aplicadas aos adultos
no Sistema Penitenciário.
Se nas ditaduras vivenciadas no Estado Brasileiro, os corpos dos prisioneiros
políticos foram objeto de subjugação e tortura, na nossa democracia, os corpos dos
prisioneiros comuns ainda são subjugados e torturados em nome da segurança e da
disciplina, basta que acompanhemos os relatórios de organizações nacionais e
internacionais de direitos humanos que espelham tal realidade.Os riscos de estar preso
no Brasil e ser vítima de abusos contra a sua dignidade humana crescem, sem que o
Estado e a sociedade civil esbocem reações democráticas contra o estado de

vulnerabilidade das pessoas encarceradas: homens, mulheres, adolescentes (meninos e
meninas) Desta formaéneste cenário de abusos e violações de direitos, de degradação
moral, física e psicológica que atuam os educadores brasileiros, numa perspectiva de
ressocialização de pessoas privadas de liberdade.
Assim, ao se tratar da educação em prisões como direito inalienável da
pessoapresa, faz-se necessário entender a relação desse direito com outros,
como saúde,trabalho, renda e segurança, para, ao reconhecer a centralidade
da educação, nãocair na contradição de depositar nesta a responsabilidade de
resolver, por si só, oproblema da violência e da criminalidade e de “habilitar”
a pessoa privada deliberdadepara a sua reentradana sociedade. (IRELAND,
2011, p. 23)

Na prisão, agentes penitenciários e membros da polícia (no caso de Pernambuco
a Polícia Militar) devem garantir a ordem na prisão, seja na sua área interna ou externa.
Tal garantia se expressa na constante vigilância sobre os internos e visitantes no
objetivo de coibir a existência de motins, rebeliões, situações de conflitos entre grupos
rivais agindo antes que estes iniciem focos de rebelião, mas também, coibindo a entrada
de drogas, substancias proibidas, celulares, armas de fogo e armas brancas que podem
facilitar a ocorrência de fatos violentos nos ambientes de recolhimento de pessoas em
privação de liberdade.
No entanto, sabemos que o ambiente prisional no Brasil é também espaço de
dominação não apenas do Estado, mas também do crime. A ordem é na maioria das
vezes garantida pelos próprios presos ou adolescentes em conflito com a lei. Estes
grupos agem de forma paralela ao Estado em função do modelo ultrapassado de gestão
de unidades de encarceramento, ou mesmo em função da arquitetura prisional ou
corrupção dos agentes do Estado que facilitam a corrupção intramuros, e também em
função da cultura carcerária. Esta situação é mais comum em

ambientes

de

superlotação, onde se verifica que o número de representantes da segurança é
insuficientequando comparado ao número de reclusos ou de adolescentes em conflito
com a lei o que dificulta a ação do Estado e seu domínio hegemônico nas unidades
prisionais ou mesmo nas instituições de cumprimento de medidas sócio-educativas.
O ócio, a ausência de atividades que incorporem a maioria dos prisioneiros e
internos faz com que neste ambiente de educação informal, pelo quase total
descumprimento da LEP (Lei de Execuções Penais ou do Estatuto da Criança e do
Adolescente), estes espaços de confinamento sejam dominados pelas regras do crime,
realidade queaproxima os novatos no mundo do crime em um processo de educação

criminosa pelos veteranos que com suas lições de ilegalidades, aos poucos transformam
jovens delinquentes em profundos conhecedores do universo da cultura carcerária, cuja
cotidianidade institucionalizada vai penetrando aos poucos em seus modos de ver e
enxergar o mundo e em pouco tempo os recém-chegados já dominam a linguagem e as
relações de poder do mundo crime, ou seja, são batizados para a realidade prisional.
Há um processo de socialização destes sujeitos e seu batismo na cultura
carcerária se dá pelo aprofundamento da adoção da linguagem carcerária, pelo
desvelamento dos códigos de conduta, pela recepção dos mesmos na hierarquia do
crime dentro do ambiente de reclusão, da adoção de um grupo, na escolha das tatuagens
e nas relações que os prisioneiros mais frágeis, espaço onde a força, a violência, a
submissão e a dominação são as linguagens predominantes.
Paulo Sérgio Pinheiro (PINHEIRO, MENDEZ, O'DONNELL, 2000. p. 11.) afirma
que "sob a democracia prevalece um sistema autoritário, incrustado em especial nos
aparelhos do Estado de controle da violência e do crime" e é essa sensação de
fragilidade democrática que nos leva a compreender que escolhas parciais mascaradas
pelo verniz da legalidade, violam os direitos e garantias individuais, chegando a tornar
inábeis princípios constitucionais como a ampla defesa e o contraditório. Esta realidade
se expressa na condição dos espaços de reclusão de pessoas no Brasil e seu caráter
racista, de classe e excludente, mais parece um cemitério de pessoas vivas, estranhas a
seu país.
Assim, neste ambiente pouco escolar é introduzido o educador, são profissionais
com origem em geral de uma realidadeurbana, saídos das escolas formais de Ensino
Fundamental e Médio, são empurrados para dentro desses espaços, desconhecendo o
funcionamento das normas da cultura carcerária, não sabem direito por onde caminhar,
o despreparo para aquela realidade é comum, o medo do ambiente prisional, a falta de
uma formação continuada leva estes professores a reproduzir um modelo de educação
formal, de onde se originam para as salas de aulas daqueles ambientes de cumprimento
de pena ou de medida sócio educativa.
Ao caminhar sozinhos, abandonados do ponto de vista do conhecimento, sem
um referencial teórico de apoio, ou de uma formação continuada adequada, são
incluídos nas formações que acontecem com outros professores da rede, seja ela
municipal ou Estadual, variando de acordo com o ente estatal (Município, Estado,

União ou DF) que se responsabilize pela contratação e formação continuada.Estes
educadores acabam por não construir com a comunidade carcerária uma

via

diferenciada de ensino, que não seja uma reprodução das suas experiências anteriores,
mas produzida a partir de sua prática pedagógica contextualizada, levando em
consideração o papel da educação na ressocialização desse sujeito com o qual trabalha e
acima de tudo, no reconhecimento da natureza diferenciada que tem o ensino na prisão
ou em unidades de acolhimento de adolescentes em conflito com a lei. Mas,
principalmente, nanecessidade de relacionarnão apenas os conhecimentos oriundos da
área de educação, mas também os conhecimentos essenciais para quem atua na área da
segurança pública: necessitam conhecer com profundidade documentos essenciais de
garantias de direitos das pessoas privadas de liberdade no Brasil:LEP: Lei de Execução
Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também os fundamentos dos
direitos humanos voltados para as pessoas privadas de liberdade.
De acordo com as conclusões da Relatoria Nacional Para o Direito Humano a
Educação, em relatório divulgado em outubro de 2009 aponta os seguintes problemas da
Educação em Prisões Brasileiras:
• A educação para pessoas encarceradas ainda é vista como um
“privilégio” pelosistema prisional;
• A educação ainda é algo estranho ao sistema prisional. Muitos
professores eprofessoras afirmam sentir a unidade prisional como uma
ambiente hostil aotrabalho educacional;
• A educação se constitui, muitas vezes, em “moeda de troca” entre, de
um lado,gestores e agentes prisionais e, do outro, encarcerados, visando a
manutenção daordem disciplinar;
• Há um conflito cotidiano entre a garantia do direito à educação e o
modelo vigentede prisão, marcado pela superlotação, por violações
múltiplas e cotidianas dedireitos e pelo superdimensionamento da
segurança e de medidas disciplinares. (CARREIRA, 2009, p.116)

Em um modelo de educação, desconectada com sua função social de resgate da
dignidade do prisioneiro ou do adolescente em conflito com a lei, o ato de ir aescola em
um espaço em que as pessoas estão confinadas sem possibilidades de ressocialização de
fato e de direito pode apenas significar:
1. Um caminho para a remissão da pena;
2. Uma forma de ampliação da escolarização com certificação ou diplomação;
3. Ser bem avaliado pelos profissionais que elaboram pareceres sobre o
comportamento e a disciplina, tendo em vista gozar de alguns direitos,
principalmente quando envolvem pareceres sobre a substituição da pena

privativa de liberdade por uma alternativa a prisão, progressão de regime,
entre outros, ou no cós dos menores quando os pareceres substituem o
cumprimento da medida sócio – educativa em liberdade;
4. Os presos que frequentam a escola algumas vezes almejam ter um bom
relacionamento com a direção do espaço de confinamento, com os agentes
penitenciários, advogados, pessoas que possam tornar sua passagem pelo
espaço de reclusão menos árduo e ir para a escola pode significar melhorar
suas relações interpessoais;
5. Conseguir um trabalho comissionado, uma ocupação remunerada, um
destaque de heroísmo e respeito entre os reclusos ou internos;
Tais comportamentos demonstram a ausência de um planejamento específico da
educação para cada um destes espaços, definindo seus públicos alvos e ações
correspondentes. A Relatoria Nacional Para o Direito Humano a Educação, em relatório
divulgado em outubro de 2009, ainda apontou outros problemas quando se trata da
Educação em Prisões em nosso país:
• É descontínuo e atropelado pelas dinâmicas e lógicas da segurança.
Oatendimento educacional é interrompido quando circulam boatos sobre
apossibilidade de motins; na ocasião de revistas (blitz); como castigo ao
conjuntodos presos e das presas que integram uma unidade na qual
ocorreu uma rebelião,ficando à mercê do entendimento e da boa vontade
de direções e agentes
penitenciários;
• É muito inferior à demanda pelo acesso à educação, geralmente
atingindo de 10%a 20% da população encarcerada nas unidades
pesquisadas. As visitas àsunidades e os depoimentos coletados apontam a
existência de listas de espera (Ver relatório completo sobre a missão realizada
pela ex-relatoraEdla Soares eassessora Ednar Cavalcanti às unidades de
Pernambuco no site www.dhescbrasil.org.br);

extensas e de um grande interesse pelo acesso à educação por parte das
pessoasencarceradas;
• Quando existente, em sua maior parte sofre de graves problemas de
qualidadeapresentando jornadas reduzidas, falta de projeto pedagógico,
materiais e infraestruturainadequados e falta de profissionais de educação
capazes de responderàs necessidades educacionais dos encarcerados.
(CARREIRA, 2009, p.116).

A opção por um modelo de Estado essencialmente penal torna a função da
Educação nas prisões uma mera ação de remição de pena, com o objetivo de atender as
exigências da Lei de Execução Penal, sem que os educadores tenham nenhuma função
prática na proposta de segurança pública, na medida que a vida das unidades de reclusão
tem primordialmente o papel repressivo e de confinamento de pessoas.

Da natureza do Ensino em ambientes de cumprimento de pena ou de medida sócioeducativa:
Historicamente, a prisão sempre foi espaço de cumprimento de pena. Da
passagem da pena de suplício a Pena Privativa de liberdade o suplício do corpo foi
transformado no suplício da espera, na exclusão da vida em sociedade. Essa mudança
veio acompanhada da reflexão iluminista que pregava valores que instaurariam um novo
jeito de pensar o Estado e as relações entre os sujeitos. Rousseau, Voltaire, Montesquieu
questionavam o autoritarismo do absolutismo, da relação tirânica estabelecida pelos
monarcas sobre seus súditos. Tais ideias embalaram movimentos de contestação e
revolução inspirados nestes princípios, da igualdade, da liberdade e da fraternidade
entre os homens, que foram as bandeiras da Revolução Francesa. Em relação às ideias
iluministas e os espaços de reclusão de pessoas, é necessário citar que esta questão foi
trazida por Beccaria (2012) que defendia ser inconciliável discutir um modelo
democrático de sociedade, mantendo as condições de tratamento cruel e degradante nas
prisões, defendendo a pena privativa de liberdade e a necessidade de ressocialização do
apenado.
Os princípios democráticos da Revolução Francesa, em particular, o princípio da
fraternidade, estimulava naquele primeiro momento o sentimento de compaixão pelo
pecador, na medida em que este conceito estava marcado pela perspectiva dos religiosos
que lutaram contra o absolutismo. Então encontramos em Beccaria esta perspectiva de
que a pena e a prisão deveria resgatar o homem e a sua humanidade. Muitas
experiências se basearam nesta perspectiva humanista, mais tarde as idéias utilitaristas
também buscavam dar algum sentido a prisão na democracia que não fosse o
confinamento de pessoas, seu enjaulamento e sua brutalização. Infelizmente, estes
espaços na contemporaneidade em nosso país pouco se diferenciam das piores prisões e
masmorras medievais, e ainda convivemos com estes processos de brutalização de
redução da condição humana de pessoas, as responsabilizamos pela sua reincidência e
nos comportamos como se nada desta realidade tivesse relação com a nossa vida.
Debate que se aprofunda com Michel Foucault(2009) ao denunciar que a pena
privativa de liberdade, substituiu o suplício do condenado por outras formas de
sofrimento, físico e psíquico que atuam sobre o corpo e a alma do

prisioneiro

provocando inúmeras formas de degradação e dificultam a ressocialização.

A

arquitetura prisional, o confinamento, oestereótipo construído sobre pessoas
encarceradas produziram preconceito e exclusão. “Em vez de fracasso, pode-se dizer
que a prisão é bem sucedida em produzir a delinquência”. (FOUCAULT,1977, p.60).
No inicio do século XIX o condenado tinha o corpo como alvo da repressão
penal que era feito na forma de espetáculo e com sensações insuportáveis de
dor como forma de castigo para o condenado (...) com a finalidade de tornar
“mais humanas” as punições durante a idade média, os transgressores
passaram a ser confinados na masmorra e depois na prisão (...) Sentir-se
sempre olhado faz o preso ter consciência da sua visibilidade e a permanência
da ordem do poder (FOUCAULT, 1977, p. 65).

Em relação a Educação em espaços de aplicação de medidas sócio – educativas
de adolescentes em conflito com a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamou
a atenção para o cuidado e a proteção social da criança e do adolescente, reconhecendoo como um sujeito em formação, cuja personalidade em processo de construção deve
receber do Estado, da sociedade e da família o apoio e a segurança necessária para
conviver em espaços humanizados, com dignidade para que possa escapar de mergulhar
na esfera da violência, da prostituição, da perda de sua dignidade humana. No entanto, o
que podemos observar é que estes espaços ao invés de possuir caráter educativo são na
prática prisões, onde estes adolescentes estão confinados, em condições de
aprisionamento semelhante aos adultos em prisões ou penitenciárias. Casos de motins e
rebeliões estouram sempre com resultados de extrema violência entre os adolescentes
confinados em situações de enfrentamento com seus agentes de ressocialização.
No Brasil é necessário enfatizar que medida sócio-educativa não é compreendida
como pena, por trazer o caráter educativo da experiência do limite imposto pelo Estado
ao adolescente em conflito com a lei. O caráter educativo teria como base modernas
teorias pedagógicas, mas tendo como pano de fundo a aprendizagem significativa, a
construção de uma formação de valores civilizatórios que possibilitem a pessoa humana
do adolescente em conflito com a lei retomar sua vida em família, voltar à escola, a vida
comunitáriaespaços essenciais de formação da pessoa, do cidadão.
Dessa forma, tanto nas prisões, como em unidades de cumprimento de medidas
sócio - educativas, a sala de aula não é pensada nem planejada na mesma relação de
importância que os problemas de segurança. Tal realidade se mostra na forma como os
educadores são recrutados e são jogados nestes ambientes sem a preparação necessária,

como também na ausência de espaços exclusivos para que os adultos e os adolescentes
confinados possam estudar e ter acesso a uma educação de qualidade voltada para a sua
realidade de estudante em situação de encarceramento, a identidade de estudantes dessas
pessoas privadas de liberdade não é trabalhada com estes professores. Eles não podem
ser tratados apenas como prisioneiros ou adolescentes em conflito com a lei, são
também estudantes. Essa mudança de percepção de si mesmos aumenta a autoestima, e
estabelece o cumprimento dos direitos de segunda dimensão aos jovens e adultos
privados de liberdade.
Os direitos fundamentais de segunda dimensão devem ser garantidos pelo
Estado no intuito de sua efetivação e concretização. Os mesmos devem atender a todas
as classes, e principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, mas não só.
As criações de mecanismos de ordem estatal devem promover, portanto, o acesso aos
direitos individuais como a educação, a cultura, o lazer assegurando a promoção da
igualdade entre os indivíduos na medida em que a estes são oferecidos direitos culturais,
respeitando a dignidade humana como princípio essencial.
As condições de dignidade da pessoa humana devem ser propiciadas pelo
Estado, mas não são prerrogativas outorgadas pelas entidades estatais. Elas
são preexistentes a qualquer direito estatal, advindo da qualidade inata dos
seres humanos – o Estado apenas atestou a sua existência e se comprometeu a
velar por elas (...) A dignidade humana representa um complexo de direitos
que são inerentes a espécie humana, sem eles o homem se transformaria em
coisa, res. São direitos como a vida, lazer, saúde, educação, trabalho e
cultura que devem ser propiciados pelo Estado e, para isso, pagamos tamanha
carga tributária (AGRA, 2007, p. 104)

As políticas públicas desenvolvidas com o fim de garanti-las, historicamente,
buscaram minimizar as desigualdades, no trato a questões de acesso, adquiriram
consistência na luta de organizações civis, por espaços democráticos de garantia de
direitos. A educação tornou-se um destes espaços.
O negro, o índio, o pobre, o homem do campo, com suas lutas pelo acesso a
educação na perspectiva da inclusão e respeito à diversidade, adquiriram expressão,
quer na conquista pelo sistema de cotas no acesso a Universidade Pública, que
minimizam (não solucionam) as tantas desigualdades existentes no atual sistema de
organização político social Brasileiro, assim como a garantia de gratuidade, padrão de
qualidade e vagas nas escolas estaduais e municipais aos brasileiros. Seja na luta por um
currículo educacional que contemple a realidade educativa de sujeitos historicamente
postos à margem das discussões no âmbito da educação, como os contidos na realidade

das escolas do campo ou das unidades prisionais ou cumprimento de medidas sócio –
educativas, por exemplo, que ao invés de promover o êxito rural, a evasão escolar (ou o
seu fracasso) deveria direcionar sua prática para a permanência destes jovens através da
devida profissionalização e apropriação de conceitos e conhecimentos necessários a
cada formação diversa, a fim de promover inclusão social dos sujeitos em processos
educativos.
Algumas políticas públicas de ordem educativa já começam atender algumas
realidades, antes esquecidas como é o caso do Projovem Campo – Saberes da Terra,
sindicatos dos trabalhadores rurais em parceria as secretarias de educação, dentre
outros, mas no caso da Educação de pessoas privadas de liberdade ainda são propostas
contidas em diretrizes sem aplicação prática pelos Estados Brasileiros. Políticas criadas
para atender o direito à educação ao cidadão. Mas ainda são projetos alternativos e não
constitui, no momento, uma política pública destinada a estes grupos excluídos da
escola e dos processos educacionais.
O direito a educação de acordo com a Carta Magna de 1988 é um direito social
previsto no artigo 6º como prerrogativa de todo cidadão, que tem sua promoção
arrogada pelo Estado em parceria com a família e a sociedade, e que busca a formação
para o mercado de trabalho, pois esta é uma característica de cunho ideológica contida
em seu currículo, como também para o desenvolvimento e capacidade de exercício da
cidadania dos indivíduos na sociedade. Esta discussão adquire consonância em José
Celso Melo Filho ao comentar o direito a educação:
A educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das
aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. O processo
educacional tem por meta: (a) qualificar o educando para o trabalho; e (b)
prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. (MELO FILHO, 1986,
p.533)

Ainda acerca desta discussão Paro nos diz que:
Sendo a educação o processo pelo qual o homem se faz humano, as
diferenças entre as personalidades, os níveis de conhecimento e as formas de
apropriação histórica serão contempladas pelas oportunidades educativas.
Neste sentido, formar é, de fato, construir. (PARO, 2004, p.260)

Sendo assim entendemos como Paro (2004, p.261) que a educação é resultado da
apropriação cultural do educando e sua valorização requer, no processo pedagógico, o
produto final que é o “o aluno educado”. Alguns elementos tornam-se imprescindíveis
para a construção do conhecimento, e sua devida formação, entre elas as políticas

públicas de cunho educativo, social, econômico e cultural, que unidas adquirem papel
importante na formação de sujeitos e na construção das identidades, por meio de
práticas educativas específicas.
As políticas culturais quando efetivadas no intuito de atender a algumas questões
inerentes ao campo da educação e dos direitos individuais devem atender
democraticamente todas as regiões de desenvolvimento de um Estado, por meio de
ações que visem à preservação cultural, a formação de espaços educativos e culturais, a
difundir por meio da apreciação e valorização de todas as linguagens artísticas, dentre
elas, as que acentuam a identidade de um povo. São estes contributos que quando
desenvolvidas, contribuem na formação de agentes pensantes, capazes de compreender
a existência de um mundo real frente ao imaginário, que é inerente as artes de um modo
geral, mas extremamente importantes para a garantia do direito a cidadania.
A cidadania é menos uma identidade, e mais algo que é exercido, afirmado e
reconstituído de diferentes maneiras em diferentes espaços. Está intimamente
relacionada com as formas pelas quais as pessoas se constituem como atores
sociais e a visão que têm dos domínios sociais de que fazem parte.
(CORNWALL, ROMANO E SHANKLAND, 2007, p.263)

A educação assume, portanto, o papel de formar, conscientizar, preparar o
sujeito para viver em sociedade, junto com o Estado participando do processo
necessário de formação de cidadãos, numa democracia constituinte. Enxergar a
educação como necessária para pensar as questões da realidade sócio cultural dos atores
sociais, é imprescindível. Aliá-la ao papel que é atribuído a cultura e

suas

manifestações, é reconhecer as relações de poder que ambas poderão estar envolvidas e
as possibilidades de empoderamento que garantem aos sujeitos como membros ativos
do processo em construção.

A Prática Educativa Como Experiência Fraterna
As atividades pedagógicas nestes espaços de confinamento de pessoas devem
buscar respeitar a realidade sócio - cultural dos educandos, partindo do pressuposto da
existência de uma cultura carcerária que necessita ser considerada como elemento
limitador a proposta. Compreender o criminoso para além do seu crime é reconhecer o
seu direito a ter direitos, é se rebelar contra a visão neonazista que o enxerga sem lugar
no mundo.

A fraternidade política neste caso deve ser compreendida na superação da
percepção das pessoas confinadas com o olhar da compaixão, mas numa perspectiva da
superação desse olhar. A prática educativa fraterna se opera no campo da prática social
que na prisão pode se expressar pelo reconhecimento da condição humana destas
pessoas, na indignação constante contra as vergonhosas condições de aprisionamento,
nas denúncias das perpetrações dos direitos humanos cometidos pelos agentes do
Estado, na denúncia da vulnerabilização das pessoas em espaços doentios, fétidos,
corruptos e de promiscuidade e dominação do crime.
Nesse sentido, recorremos a reflexão de Hannah Arendt (1990) para quem a
temos que nos envolver e nos responsabilizarcom os destino da humanidade e da
responsabilidade presente nas escolhas que fazemos no mundo para nós e em relação
aos outros. Arendt (1978) escreveu apenas um artigo sobre a educação, mas nele estão
reunidas teses importantes para pensar a educação em direitos humanos. Há uma
questão central no artigo “A crise da Educação” que encontramos na obra: “Entre o
Passado e o futuro”. Neste artigo a autora aponta a crise na educação como uma crise
da modernidade, chama a atenção para o desafio de educar pessoas no momento em que
os interesses comuns são os interesses particulares em conflitos. Atenta para o fato de
que a escola tinha o papel de iniciar os novos em um mundo comum, público de
heranças simbólicas e realizações materiais, havia um significado público em educar.
Denuncia que os valores públicos foram sendo substituídos pelos valores privados,
numa relação de valor de troca. Arendt (1978) entende crise como oportunidade de
superação a partir da reflexão crítica e da busca de soluções conjuntas, defende que a
essência da educação é natalidade, assim o educador necessita compreender que cada
ser humano, além de um novo ser na vida é ao mesmo tempo um novo ser no mundo. O
ser está ligado a um mundo privado e a um mundo público, ao qual está ligado pela vida
em sociedade através do mundo simbólico e das realizações materiais que recebe
através da tradição e da educação.
Assim, Arendt (1978)compreende que a escola acolhe o ser ao mundo público, o
professor e o aluno lutam pela durabilidade da herança recebida e que outros receberão
depois de nós. O educador deverá cuidar para que o aluno se inteire, se integre, usufrua
e que renove a herança recebida, este direito que lhe pertence, por ser da comunidade de
seres humanos e que só é possível ter acesso a esse patrimônio através da educação.
Assim, “O direito a ter direitos” na esfera pública da educação significa preparar as

pessoas para receber o mundo como herança e deixar para as gerações futuras esta
herança melhorada com a marca da responsabilidade por si e pelos outros, diferenciando
direito de privilégio que só cria e aprofunda as desigualdades. A autora compreende que
a igualdade é um processo de construção, podemos até ser livres, mas a igualdade
requer um mundo comum em direitos e oportunidades que só se chegaà igualdade na
luta política pelo “direito a ter direito”. A desumanização do outro pelos processos
excludentes demonstra que desconhecemos a importância de viver em um mundo
comum. Compartilhamos da indiferença de nossa época, nosso silencio é nossa
aprovação mesmo que inconsciente para que o privilégio substitua o direito. Resulta na
banalização da barbárie, da invisibilidade e da indiferença social, favorecemos a
“banalidade do mal”, os processos excludentes que começam nos preconceitos e que
podem chegar ao extermínio, à eliminação do diferente que é considerado em nossa
sociedade “incômodo e sem lugar no mundo”.
Uma nova ética aponta igualmente para a recuperação de um belo princípio
até agora esquecido: O da fraternidade. Uma ética da fraternidade política
demanda sujeitos autônomos, com capacidades efetivas para fazer escolhas
próprias , de formular objetivos pessoais fundados em convicções e de definir
as estratégias mais adequadas para realizá-las (LIMA, 2009, p.104).

O desafio do trabalho do educador é duplo, pois não podemos apenas tentar
entender o conceito de fraternidade política, percebemos que realizar a experiência
fraterna no espaço prisional, requer o rompimento com as amarras políticas e
ideológicas. A prática requer ir além dos marcos filosóficos tradicionais, estamos diante
de um mundo novo que requer posturas mais ousadas e comprometidas de cada um de
nós. As respostas são insuficientes se nos prendemos a uma explicação

única:

necessitamos da teoria, da prática e da religião na prisão3. Na caminhada percebendo
como autores de tradições filosóficas distintas podem nos auxiliar a tornar o trabalho
mais humanizado e eficiente e deixamos de lado o pudor acadêmico e nos rendemos a
recortar os aspectos de cada pensador ou método que nos ajudem a caminhar passos que
confortem, alegrem, motivem nos resultados que conseguimos na prisão.
Neste contexto a nossa Constituição Federal de 1988, assim como a Lei e
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, asseguram, reforçando o
direito a educação como um dos princípios legais que legitima a cidadania do brasileiro.
3

Os mais céticos podem virar o nariz para a inclusão dos religiosos nessa discussão. Porém são eles que a
bem ou mal estão no cotidiano na prisão e com a parceria deles, dialogando dentro de suas entradas juntos
aos internos teremos mais facilidade de entrar com uma proposta educacional.

Tratando-se de documentos e tratados legais internacionais a Declaração dos Direitos
Humanos da ONU, promulgada em 1948, referenciam a educação como importante para
o reconhecimento e emancipação cidadã do homem, no sentido em que devem ser
incentivadas as atividades culturais e intelectuais para o seu desenvolvimento, assim
como trata o artigo 26 da mesma.
Art. 26. 1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser
gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O
ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em
plena igualdade, em função do seu mérito.
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao
reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve
favorecer a compreensão a tolerância e a amizade entre todas as nações e
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das
atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação
a dar aos filhos.

O discurso dos direitos humanos é uma questão, sobretudo de cunho educativo,
portanto, inerente às discussões que se pautam sobre educação. Outras ciências se
apropriam desta discussão, a saber, Ciência Política, Sociologia além do Direito
compreendendo que numa globalidade epistemológica perpassa diversos segmentos que
buscam estudar, compreender e interferir na realidade concreta, caminhando a
implantação de princípios e de uma sociedade democrática e de direito, justa e
igualitária (Barros, 2007).
As três dimensões históricas dos direitos humanos – as quais se confundem,
de certa forma, com as etapas históricas da cidadania, englobam e enfeixam
os três ideais da Revolução Francesa: o da liberdade, o da igualdade e o da
fraternidade, ou da solidariedade. Além de naturais, universais e históricos,
os direitos humanos são também, indivisíveis e interdependentes. São
indivisíveis e interdependentes porque à medida que são acrescentados ao rol
dos direitos fundamentais da pessoa humana não podem mais ser
fracionados. (SOARES, 2004, p. 64)

Neste sentido, a educação, que segundo o dispositivo legal citado (LEP, 1984)
em seção específica que trata da assistência educacional, a seção V nos aponta que:
Art. 17 A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a
formação profissional do preso e do internado.
Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema
escolar da unidade federativa.
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de
aperfeiçoamento técnico.

Parágrafo único – A mulher condenada terá ensino profissional adequado à
sua condição.
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com
entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos
especializados.
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento
de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provido de
livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Uma breve análise do texto legal, já nos aponta as contradições as quais o
apenado padece frente aos direitos que lhe são fundamentais, o acesso a educação, esta
abordagem que trata este ensaio, lhe tem como violações. Pois o Estado ainda não
consegue dialogar com esta realidade e especificidade pelo qual o nosso sistema
penitenciário está inserido (Barros e Jordão, 2004) e que por sua vez, não comporta uma
legítima educação prisional que favoreça na emancipação dos sujeitos educativos,
oportunizando a cidadania do preso.
A escola na prisão não atende os princípios democráticos, funciona muito mais
como complemento de docilização do detento, um instrumento complementar de
segurança do que em uma proposta pedagógica concreta de formação de valores. As
salas de aulas são espaços de contenção de pessoas, confinadas em condições
degradantes que dificultam os processos de ressocialização, a quantidade de violações
perpetradas os vitimizam de forma brutal, dificultando que reflitam sobre os crimes por
eles praticados. Em sua maioria as ações de cidadania nestes espaços, são ações isoladas
de Instituições de Ensino Superior, ONGs, Movimentos Sociais e grupos religiosos que
atuam nesta realidade tentando minimizar os processos segregatórios e desumanizantes
vivenciados por quem está cumprindo pena ou medida sócio – educativa no Brasil.
Há um sentimento de rejeição a pessoa humana do detento e do adolescente em
conflito com lei, um desejo neonazista para que desapareçam do espaço social,
independente das condições em que sejam submetidos: violência, extermínio ou
superlotação das unidades em que se encontram.
A realidade prisional Pernambucana, em suas unidades prisionais, apresenta um
modelo de escola tipicamente formal, pois as mesmas estão subordinadas a unidades
escolares próximas ao bairro em que são alocadas as penitenciárias (SILVA, 2006).
Seguindo o regimento, planejamento, avaliação e calendário escolar imposto pela gestão

escolar do Estado de escolas que não tem vínculo ou experiência com a prisão, que por
vezes, em nada condiz com o processo educativo que o recluso ou o menor necessita.
Estas escolas desenvolvidas para atender a uma exigência legal, foram pensadas
num modelo de escola formal. Mas, basta uma visita a um presídio, e por sua vez, a uma
sala de aula nesta realidade educativa para compreendermos que não se trata de uma
escola tipicamente formal. E assim qualquer iniciativa de processo educativo nestes
espaços, embora forçosamente louváveis, terão pouco êxito, dada a natureza
descontextualizada dos seus espaços. É importante ressaltar que os saberes trazidos
pelos educandos, nesta realidade educativa são variados e diversos, que por sua vez,
deverão ser considerados relevantes durante o processo educativo, de ensino e
aprendizado (SILVA, 2006). O grande desafio é saber que os saberes trazidos são
oriundos do mundo do crime e partir dele, significa ressignificara experiência de
privação de liberdade.
Considerações Finais
Intervir com uma proposta dialógica nos espaços de confinamento de pessoas é
tentar reverter a ordem de tratamento degradante, de descaso com a educação dos das
pessoas que cumprem pena ou medida sócio – educativa no Brasil, o que passa
obrigatoriamente pelo processo de uma formação continuada específica dos professores
para as unidades prisionais ou em unidades que trabalham com adolescentes em conflito
com a lei. É uma questão curricular, de reconhecimento e de pertencimento, nos revela a
necessidade de refletir sobre os desafios postos a esta realidade educativa.Parece-nos
tarefa árdua, se considerar dois entraves, dentre tantos outros que perpassam o cenário
educativo em pauta, o primeiro é a formação de professores na perspectiva da inclusão
da pessoa privada de liberdade, e por último uma proposta curricular clara que atenda as
necessidades educacionais neste contexto sócio-educativo.
Costa e Farias (2009) nos ajudam a refletir sobre a necessidade de uma formação
continuada ou “em serviço”, frente aos entraves pelos quais muitos dos profissionais da
educação enfrentam no cotidiano da prática docente. Acrescentam que, muitas destas
formações não adquirem significados, por geralmente, não atenderam as necessidades
reais dos professores. Uma vez que estas formações são pensadas por grupos gestores
que atuam descontextualizados das realidades educativas. Embora as autoras não
pontuem a problemática da formação de professores que atuam em contextos prisionais,

o pensamento de ambas nos possibilita refletir acerca dos profissionais que atuam no
contexto prisional, que freqüentam espaços de formação continuada para professores
que atuam de um modo geral, em escolas tipicamente formais, cujas formações pouco
atendem as necessidades dos professores nos espaços de reclusão (de adultos ou
menores).
Apesar de todas as características que envolvem a educação penitenciária, o
Estado brasileiro e as universidades não despertaram ainda para a sua importância no
momento histórico em que vivemos, as prisões brasileiras se encontram abarrotadas de
jovens que se encontram com Estado, muitas vezes, pela primeira vez na prisão. A
escola, por exemplo, muitos só a freqüentam na prisão. Essa razão por si, já deveria
despertar uma ampla preocupação com a qualidade do ensino e a função social da
educação na prisão, mas também, pelo fato de que a Educação Penitenciária é motivo de
remissão4 da pena do prisioneiro. No Estado de Pernambuco, essa remissão depende da
aprovação do detento naquela série em que está matriculado. Razão pela qual a
educação no cárcere necessita de um pensamento pedagógico próprio que pense seus
aspectos éticos, políticos e metodológicos, possibilitando ao educador uma formação
continuada para que não se sinta inferiorizado e sem saídas e que o articulem aos
debates em educação especial, na medida em que a prisão ainda é um espaço quase
desconhecido pela ciência da educação (BARROS, 2008, p. 117).
Nesse contexto, o nosso trabalho não tem como finalidade central dar respostas
prontas e acabadas para uma questão tão complexa como é a educação voltada para
pessoas privadas de liberdade, ou voltada para os espaços de reclusão de pessoas
(adultos ou adolescentes) pelo contrário, pretende provocar e levar à tona reflexões e
discussões na perspectiva de trazer à academia visibilidade para uma temática que tem
que ser enfrentada pelos educadores na democratização das relações de poder nas
prisões. A sociedade não é algo que acontece à nossa revelia, ao nosso alheamento.
Somos sociedade e construtores de um (con) viver melhor e o tratamento e condução do
preso também nos diz respeito, caso queiramos um mundo mais humano, democrático,
solidário e sem exclusões.
A prática social fraterna passa pela compreensão de que a vítima de exclusão é
outro, não sou eu, minha luta pelo direito do outro me incorpora ao outro numa

perspectiva universal, nos opõe a degradação, a degeneração da condição humana,
perspectiva que torna a conduta fraterna acima de partidos e pessoas.Nos filia as causas
que precisamos defender: O lugar do outro no mundo, que é meu semelhante, igual a
mim, cuja exclusão me diminui, me ofende, razão pela qual minha luta não pode ser por
compaixão, mas por convicção e consciência do papel de cada um no mundo público, na
luta por direitos.
É necessário compreender que pensar na construção de uma sociedade
democrática, na construção de uma cultura de paz, no combate a violência e a
invisibilidade social dos miseráveis, depende de construirmos em conjunto uma
proposta de intervenção nos ambientes de privação de liberdade. O criminoso comum
que ainda não foi recrutado pelo crime organizado se ressocializa se chega a ele as
políticas públicas antes do mundo do crime.
Um mundo afinal compreendido como obra da vontade humana, e portanto
habitado por pessoas responsáveis por seu próprio destino e o da sociedade.
Mulheres e homens criadores ativos do primado de valores e de direitos
humanos (SOUZA, 2001, p.10).

Caminhamos sob a orientação do pensamento freiriano e arendtiano, ressaltando
seus princípios que nos retroalimentam, E a nossa prática docente, na busca de formar
pessoas, educadores e reeducandos (detentos (as) e menores), sintonizados com as
exigências de uma sociedade democrática, onde a prisão ao invés de vitimização,
violações de direitos, possa contribuir para formar novas pessoas, que refletem sobre
seus delitos e tem a oportunidade de caminhar na direção de um processo de retomada
da vida, e que nessa retomada um dos pilares desta nova caminhada seja a Educação.
Nessa caminhada conjunta ressaltamos que a fraternidade política perpassa este
debate quando estamos tratando do papel do outro, que não sou eu, mas aquele que
diferente de mim, está excluído, marginalizado, não consegue acessar os códigos de
inclusão de nossa sociedade. Nesse processo caminhamos articulados a proposta
teórico-metodológica de que é necessário valorizar princípios que em Paulo Freire e
Hannah Arendt fazem da educação o lugar do diálogo, do amor e da criticidade, da ética
e da estética, da competência profissional, do respeito pelos saberes dos educandos,do
reconhecimento e respeito das identidades culturais, da rejeição de toda forma de
discriminação, da corporeificação da palavra, saber dialogar e escutar, ter esperança e
alegria, Ter liberdade e autoridade, Ter Curiosidade, Ter conhecimento

do

inacabamento humano. Caminhos, que ao nosso ver, propõem uma prática social
educativa crítica fraterna.
A descoberta do destino comum aos homens – aparecer no mundo, vindos
não se sabe de onde desaparecer , após algum tempo, não se sabe para onde –
é um momento propício à fraternidade, a aceitação do outro como ele é, sem
afetação, sem juízos pré- concebidos e sem olhar frio e classificador das
convenções (LIMA, 2008, p. 20).

O inacabamento humanoa humildade perante a grandiosidade da vida e do que
não conhecemos, e a noção de mortalidade e que outros virão depois de nós, nos faz
trabalhar na certeza que somos, pequenos, poucos numericamente neste debate ainda,
fazemos parte das pessoas que acreditam que o mundo pode ser um espaço melhor: mais
acolhedor e fraterno, que não é impossível ampliar a democracia no Brasil sem enfrentar
de frente a problema de nosso sistema Penitenciário ou das unidades de aplicação de
medidas sócio-educativas para adolescentes, que mais parecem campos de
concentração, vazios de esperança e sentido, que ofendem a humanidade das pessoas
confinadas. Nesse sentido, é a relevância social deste debate que possibilita
compreender que uma prática educativa que envolva direitos humanos e fraternidade
política pode direcionar um olhar sem preconceitos, fundada no direito de ser mais e no
direito a ter direitos, no respeito ahumanidade de educadores e educandos em seu
direito de fazer parte do mundo público e não em um arremedo de educação que nã
dialoga com as teorias educacionais nem os princípios e fundamentos de direitos
humanos e que relega o importante papel de segurança pública que pode ocupar a
educação e os educadores no resgate da vidam da cidadania e do sentido da vida das
pessoas privadas de liberdade em nosso país.
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Introdução
As palavras que aqui escrevo partem tanto de minhas observações feitas no
decorrer do evento quanto de minhas conversações durante a preparação deste referido
acontecimento. A metodologia que utilizo para fundamentar aqui as percepções que
agora trago à luz é a etnografia. Explico de imediato que a metodologia etnográfica
consiste num instrumento a partir do qual é possível elencar aquilo que foi percebido
com as impressões sobre o que foi percebido.
Preciso dizer, também, como muito bem explica Roberto Cardoso de Oliveira
(1996), que o trabalho do antropólogo consiste em: olhar, ouvir e escrever. Para esse
autor, quando praticamos a faculdade de ver, de olhar, é nos permitido sensorialmente
perceber como as amarras do tecido social se encaixam (ou deixam de encaixar) naquilo
que o ordenamento da sociedade prescreve. Assim, as coisas vistas trazem, sem
sombra de dúvidas, uma textura, uma plasticidade, um arranjo que pode ser em si um
sentido ou pode apontar para outros sentidos.
Quando ouvimos, continua o autor, adentramos ainda mais no campo da
interação com aquilo que nosso ouvido recebe. Nesse caso, quando ouvimos um outro,
a alteridade, damos a oportunidade de essa outra perspectiva se fazer valer dentro do
jogo discursivo, sendo assim, o falante, também ouvinte, fala porque há um ouvido (um
ente em si) que o interliga tanto ao que é falado (discurso) quanto para quem é falado
(alteridade).
Já no campo da escrita, como síntese do trabalho do antropólogo, paira a
solidão própria da reflexão, parte necessária para que a escrita seja a mais densa
possível e consiga apresentar o que foi visto (o evento), as reflexões sobre o que foi
visto (a percepção do evento) e as teias de sentido daí decorrentes.
A escrita é também um mundo de possibilidades como afirma a escritora e
poetiza Cristina Rivera Garza.

Porque nos volvemos sociales en el lenguaje. Mi yo de ti. Tu tú
mío de mí. Nuestro ustedes de ellos. Porque la escritura, por ser
escritura, invita a considerar la posibilidad de que el mundo
puede ser, de hecho, distinto. Porque el mecanismo secreto del
texto es la imaginación. Porque aquí se extiende una manta
donde claramente se lee “el lugar de la escritura es también allá
afuera, justo frente a tus ojos, en el espacio público de tus pasos
y de la imaginación”. Porque la imaginación es otro nombre de
la crítica y, éste, el otro nombre de la subversión. Porque el que
escribe no se adaptará jamás (GARZA, 2015, p. 173).
Deste modo podemos reafirmar a tese de que a descrição não é um mero
exercício da linguagem. Clifford Geertz (1989) afirma que a descrição densa parte do
princípio de que a cultura é composta de índices de significações. Assim sendo, é
preciso olhar com atenção, sentir com atenção, perceber com atenção para que se
possa descrever o evento. Isso não significa que a descrição seja isenta de
subjetividade, no entanto, não é negação da subjetividade que valida a descrição, antes
sua validação se ampara mais nas relações de sentido com a cultura na qual se situa.
Dito isso, parto para as considerações sobre as concepções estruturadas no
desenho final do evento. O primeiro detalhe que o evento demonstrou foi o de uma
tônica pautada na disjunção. O trabalho levado a cabo por quase um ano por uma
equipe fora no todo e em partes modificado. Isso se revelou logo. Mais tarde volto nesse
tema. Assim, a cara do evento mais pareceu palco.
O conceito de educação em prisões ou de educação prisional ora estava sob a
batuta da experiência de quem vive e faz acontecer a escola em prisões, ora
descambava para uma futurologia talvez inócua ou mesmo vã. Essa nódoa imprimiu um
certo ar de euforia nos debates, entre os que sabem, pela experiência, e os que
percebem o tema sob o prisma de atuação heroica dos/as trabalhadores/as inseridos
nesse contexto.
Digo isso, sobretudo, porque dentre as provocações feitas desde o início dos
debates estava a necessidade de ser debatido, discutido e estudado alguns conceitoschave: a) biopolítica e a lógica de apenação dos corpos; b) educação e corpos dóceis;
c) degradação do trabalho docente; d) prisão e castigo. A lógica pensada, como
pressuposto da formação, era, portanto, a de um estudo tendo como premissa a
experiência vivida e vivenciada pelos/as trabalhadores/as que atuam no sistema
prisional do Tocantins.
O que se seguiu, no entanto, foi um evento com um forte teor de falas
monossilábicas, monotemáticas e sem interação com a plateia. As pessoas que
compunham o grupo a ser assistido na formação ficaram grande parte do tempo sem

oportunidade de fala. A partir desse contexto, passo a relatar alguns detalhes do evento,
depois faço algumas ponderações.

O evento
Um evento sobre educação prisional por si mesmo é bastante amplo porque
quando tratamos de educação também é preciso trazer para o debate outras questões
que se associam ao ato de educar. A ideia inicial para o evento deveria ser um espaço
amplo para conversas que contassem com a participação dos envolvidos abordando um
processo que abordasse o reconhecimento das especificidades do sistema prisional,
sem deixar de mencionar a garantia do direito à educação nas prisões, a elaboração de
políticas intersetoriais integradas nas áreas de saúde, trabalho, cultura e lazer, a
garantia de financiamento público das escolas, o aumento da oferta de educação nas
prisões, a elaboração de políticas para os egressos (como forma de diminuir a
reincidência dos ex-presos), a formação de profissionais de educação e do sistema
prisional a partir de conteúdo específico e planejamento estrutural das prisões para a
instalação das escolas ou salas de aula. Outro aspecto a ser ressaltado é a importância
da incorporação dos agentes penitenciários aos projetos de educação, como parte da
formação da consciência da educação como direito de todos:
Poucos dias antes do evento, recebo e-mails com notificação sobre mudanças
no formato da programação. Além da notificação fico sabendo que não há mais
condições de mudar nada. Quando percebo que a fala de abertura teria dois momentos,
temi pelo tempo. Justamente esse detalhe que mais tinha pensado. Na concepção inicial
que havia negociado com a equipe anterior, eu ponderei muito sobre a necessidade de
ter falas curtas para que a plateia pudesse tomar parte no debate. Também para que o
evento não se tornasse um espaço de monólogo.
Além de o fato de ter sido prevista uma abertura com duas falas, a cerimônia
se deu com muito atraso. Há justificativas, é claro. Todavia, o atraso desgastas as
pessoas, tira o ânimo para o debate, além de ser falta de respeito com quem se deslocou
ao tempo de estar na hora compromissada. O atraso também foi dilacerante para um
grupo que teve de sair às pressas do hotel, quase nem puderam jantar, já no auditório,
esperam por um bom tempo. O atraso depõe contra porque ridiculariza nosso discurso
do compromisso.
O auditório era pequeno, sem cadeiras para todas as pessoas. O atendente do
sistema de áudio era mal-humorado e não se mostrou amistoso em nenhum momento.
Não fosse o sorriso da equipe organizadora, o clima seria ainda mais tenso. Havia um
calor forte, porque o sistema de ar não comportou o tanto de pessoas ou estava mal
regulado.

Quando já eram mais de 20 horas, do dia 29/11/16, quando o previsto eram 19
horas, tem início o ritual de composição da mesa. Uma etiqueta tão empolada quanto
desnecessária, foi cumprida como um ritual monástico. Depois dessa "delonga”
ritualística, típica das coisas do estado, com todos os cumprimentos e menções, a mesa
fora desfeita e já para além das 21 horas fora feita a mesa de abertura com as falas da
formação. Nesse momento, eu que desde 18 horas me encontrava no recinto, percebo
o cansaço na plateia. Sonolência, pessoas com olhar lento, visivelmente cansadas.
A mediação fora feita com maestria, passamos logo para as falas. A minha fala
foi sintética, com o foco no desenvolvimento do evento, deixei pistas na fala para que
ao longo do evento fossem restituídas e debatidas. Nada do que eu preparei para falar
fora possível, sobretudo porque minha fala estava ancorada na premissa da interação.
Na plateia as pessoas me ouviam com interesse, mesmo cansadas, eu fiquei muito
entusiasmado, mas ponderei que a hora não permitia digressões e por isso encerrei
meus comentários.
A mesa abriu para perguntas. Tinham de ser breves e apenas umas poucas
pessoas puderam perguntar. Era a hora, argumentavam as organizadoras do evento.
Tudo bem, mas o debate quando fica sempre nos interrompem, sempre assim. Mas uma
observação vinda da plateia disse que minha fala não abordava o tema do evento.
Esperava-se mais. Uma fala como se demarcasse, ali, quem tinha e quem não tinha
autoridade para debulhar as palavras. Não reagi, apenas disse que o tempo não dava
para tanto.
A mesa passa a palavra a outra companheira da mesa, esta não se fez de
rogada, mesmo a hora já indo para quase 22, e tomou de pronto a palavra, desceu da
mesa, usou uma plataforma digital e dissecou a lei e a história da guarda de menores
no Brasil. Sua fala era mais inflamada, uma fala e uma performance de quem vive e faz
o que acredita. Disse muitas coisas. Causou rumores. Atacou pontos sensíveis ao modo
como o estado, isto é, a coisa pública lida com as pessoas (crianças e adolescentes, no
caso da fala em questão).
Mesmo com a hora indo aos galopes, a fala desta palestrante trouxe um suspiro
ao debate, houve perguntas. No entanto, houve uma réplica, talvez não necessária, que
tentou desmontar o conjunto apresentado. Na réplica fora alegado que não se poderia
fazer uma crítica ao estado com viés tão ideológico. Ora, mas também não seria
ideológico defender o estado? Sim, evidentemente. Por isso, soara muito descabido
para o momento a réplica, porque tempos antes, na solenidade pomposa fora dito,
pactuado e afirmado que o debate seria democrático, com o devido respeito ao
pluralismo de ideias.

Depois da réplica, fomos embora, bem tarde, uma noite já quente e o dia
seguinte nos esperava. Na saída, conversas rápidas, as pessoas apressadas para o
descanso. Aqui se via como há sempre uma doação grande das pessoas às causas,
um cansaço, um esforço, o avançado da hora, todas ainda por ali.
No dia seguinte, 30/11/16, cedo, pontualmente às oito horas da manhã, estou
rente ao batente. Uma apresentação teatral anima o início do dia. Sentados/as na plateia
os/as participantes começam as rotinas. A mesa se compõe com temas em princípio
congêneres, mas que se distanciam nas abordagens. Mais uma vez, não há tempo para
as perguntas. Há uma necessidade de manter a agenda que compromete a participação
das pessoas.
Na mesa que se seguiu, mais temas de interesse e de novo pouco tempo de
interação. Essa lógica de palestrar sobre determinados temas, levando-se em conta
detalhes que poderiam ser lidos antes do evento talvez foi o que mais corroeu o tempo.
A necessidade da plateia era, sobretudo, de debater. Pela elevada carga de experiência
ali instalada, não seria o caso de as falas ficarem ancoradas em slides ou divagações
históricas nem tampouco em um didatismo pueril. As pessoas deveriam ter debatido
mais os temas. Assim, ao que parece, o aproveitamento para a plateia das falas e dos
slides não foi tão satisfatório.
No período da tarde, uma mesa ainda maior, com tantas falas que por pouco
não nos perdemos. Eu entendi a necessidade de que todas as pessoas da mesa
devessem ser convidadas para o debate, mas a dinâmica apresentada evidenciou sua
inexequibilidade. Além disso, as pessoas da plateia quase não puderam falar, nisso,
veio o sono, típico desse horário. Da mesa, de onde eu estava, pude ver várias pessoas
às voltas com os cochilos que teimavam em fechar seus olhos.
Antes dessa mesa houve um caso de sucesso, achei boa a ideia, apenas penso
que ficou deslocada. Porque depois da mesa se seguiram outros casos de sucesso e
depoimentos de pessoas que superaram as agruras da vida e podiam falar com mais
assertividade. Digo isso porque a forma como o debate é pensado ajuda (ou atrapalha)
a participação do público alvo da formação.
Na manhã seguinte, já no dia 01/12/16, fomos deslocados para um prédio mais
ao centro da cidade. As salas com cadeiras e mesas entulhavam o espaço e isso
dificultou a formação de círculos. Além desses pormenores logísticos, as oficinas
pressupunham a separação da plateia, assim, parte do que fora visto em uma não seria
visto na outra. Aqui posso falar apenas da oficina sob minha responsabilidade.
Quero dedicar aqui um pouco mais de atenção a esta oficina porque no plano
iniciado tínhamos por pressuposto que as oficinas seriam momentos de debate, de
intercâmbio de ideias, aprender com a experiência. A premissa que eu perseguia

sempre fora a de que temos de pensar um currículo, uma prática, uma possibilidade
educativa a partir da experiência de quem faz. Sobretudo pela diversidade de crenças,
de formações, de perspectivas. Quanto mais diversa for a educação, tanto mais ela pode
ser atrativa.
Na oficina que eu estive acompanhando duas professoras, com um bocado de
anos de educação em prisões, começamos ouvindo as pessoas. Elas puderam falar,
com liberdade. Tanto que quando já era o momento do intervalo, não tínhamos ainda
terminado as oitivas. Mas foram tão esclarecedoras as falas. Mais que confirmar a
premissa, a de que o planejamento tem de ser feito ouvindo as pessoas, as falas nos
deram um panorama de quem faz a educação e de quem faz a segurança das unidades
prisionais.
A emoção, as lágrimas, as falas entrecortadas, a narrativa da vivência, tudo
apareceu no tema de nossa oficina. Depois de todas e todos falarem, fiz uma pequena
fala defendendo um ponto de vista sobre a base curricular da educação em prisões. Eu
falo em um ponto de vista porque considero que há outros, tão válidos quanto o que
defendi. Falei da necessidade iminente de a educação em prisões superar o calendário
da escola regulada pelo estado e ofertada no sistema formal de ensino. A superação do
calendário poderia, de imediato possibilitar uma educação que ocorresse em todos os
dias do ano, aproveitando assim a junção de tempo e urgente necessidade de aprender.
Defendi também maior tempo de formação para agentes e professores/as,
sobretudo em áreas como filosofia, estética, e educação sensitiva. Isso significaria que
os/as profissionais do sistema teriam maior escopo de conteúdos e base conceitual para
compreender a si próprios como também a delicada e complexa situação das pessoas
por eles/as atendidas.
Falamos também da hipocrisia com que o estado, isto é, a coisa pública trata a
questão do/a preso/a, há um discurso em público sobre o qual floreiam as ações e na
prática o estado abandona as pessoas encarceradas. Um exemplo foi dado pelos
trabalhadores/as que atuam na segurança. Eles/as disseram que a educação tem
problemas muito mais pelas condições (péssimas) das unidades que mesmo pelos
dilemas curriculares.
Nesse ponto da oficina, que se ressalte teve uma excelente relatoria, várias
pessoas tomaram a palavra e apontaram que já estão cheios de paliativos, se soluções
provisórias, que não podem ser heróis de uma causa cuja responsabilidade é do estado.
Eu senti que as falas iniciais destravaram a possibilidade de haver mais densidade
crítica. Assim, quando se sentiram com mais liberdade, expressaram suas angústias
com mais veemência, coragem e ousadia. Aqui falamos da cultura perpetuada pelos
aparelhos de repressão, com amplo apoio da opinião pública, de que a pena tem de ser

uma vingança. Como tal, a educação se apresenta como uma contradição, porque o
sistema prisional é em si próprio um emblema da vingança, do abandono e do descaso.
Nesse cenário, a mensagem libertadora da educação encontra muito
resistência, por isso, talvez, parte das falas na oficina foram na direção da dificuldade
de o trabalho educativo ser visto como necessário pela comunidade presa. Falaram que
nem todos/as presos/as se interessam pelo ideal da educação. Também relataram
sobre si próprios, as condições degradantes em que trabalham, nos baixos salários.
Dessa oficina, conforme a relatoria nos apontou, saímos com a certeza de que o debate
para se propor uma base curricular precisa levar em conta o contexto do sistema
prisional, o descaso, o abandono, a cultura da vingança, a superação do calendário
escolar da escola regular, a valorização dos/as profissionais tanto de educação quanto
de segurança.
No período da tarde, também com um número de assuntos demasiado
importantes e com pouco tempo. Cada tema a ser abordado, mereceria um tempo muito
maior de conversa, porque é necessário rever essa lógica de empurrar conteúdo sem o
devido tempo para a conversa. Tantos temas não significa que exista a possibilidade de
assimilação de todos. As muitas falas podem até gerar uma exaustão nos/as ouvintes
da plateia. Isso certamente não contribui para o aprimoramento da educação em
prisões.
Na manhã seguinte, a roda de conversa, uma ideia bem bolada, com temas
necessários, como a questão da população LGBT no Sistema Prisional e nas Unidades
Socioeducativas do Estado do Tocantins. Em todo caso, mais uma vez, a roda de
conversa era composta de falantes na mesa e ouvintes na plateia. Assim não há
interação, não há participação. Não sei como resolver essa questão, reconheço os meus
limites em pensar outras possibilidades metodológicas, no entanto, não me dou por
vencido, existe o desafio, temos de pensar. Urge uma nova forma de se fazer essas
formações.
A elaboração do documento com as propostas evidentemente que ficou
prejudicada, além disso, não houve a avaliação do evento, como tínhamos como
pressuposto na primeira versão. Sem avaliação, não dá para saber como foi o
desempenho da equipe que organizou, com foi o andamento das atividades, como se
deu a percepção dos acontecimentos. Eventos dessa natureza devem ter por baliza a
avaliação, sobretudo porque lidamos com as vidas das pessoas questão sob
responsabilidade do estado.
Não posso deixar de comentar, em síntese, que há vários dilemas que talvez
escape da capacidade de organização do Estado do Tocantins: a) refeições para
todos/as os/as participantes do evento; b) lanches para os intervalos; c) acomodações

mais ergonômicas. Digo isso porque há outros eventos que o Estado do Tocantins
promove e é perceptível o zelo nesses itens. Isso significa dizer, de pronto, que o tema
em debate aqui não goza de tanto prestígio das autoridades que geram a coisa pública.

Ponderações
Começo essas ponderações refletindo sobre o entendimento que se tem de
que o indivíduo que está num presidio cumprindo sua dívida com a justiça deveria ser
desprovido de todos os seus direitos. Esta leitura é reforçada pela imagem produzida
pela mídia de uma padronização das condenações somadas ao desconhecimento ou
negligencia do estado em cumprir e fazer cumprir a sua própria legislação. A
constituição de 1988 preserva o princípio das Declarações dos Direitos do Homem ao
estabelecer, no Capítulo II, os “Direitos Sociais à educação” como sendo um deles, além
de garantir no art. 205 que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(BRASIL, 1988).
Já o art. 208 define de que forma a educação deve ser efetivada e garante que
o Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito para todos, inclusive para todos aqueles
que não tiveram acesso ao processo educativo na idade própria. Além da constituição
temos também a LDBEN de 1996, que ratifica esse direito acrescentando ainda a
importância da subjetividade dos processos educativos e finalmente o Plano Nacional
de Educação, votado no Congresso em 2001, capítulo III que referente à Modalidade de
Ensino – Educação de Jovens e Adultos estabelece:
É responsabilidade do estado implantar, em todas as unidades
prisionais e nos estabelecimentos que atendem adolescentes e
jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos
de nível fundamental e médio, assim como de formação
profissional. (BRASIL, 2007).
A negação do direito a educação em presídios vem sendo debatido por vários
pesquisadores tais como: Luana Rambo Assis e Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth
(2015). Para esses autores, “o perfil das pessoas que cumprem pena nos
estabelecimentos prisionais do país se concentra em sujeitos hipossuficientes, ou seja,
advindos de uma situação de extrema vulnerabilidade social e privação econômica, com
elevados índices de analfabetismo e ausência de qualificação profissional. O sistema
prisional está abarrotado de seres humanos desprovidos das condições mínimas de

sobrevivência tanto fora quanto dentro dos espaços nos quais cumprem a pena”. Essa
ideia aqui apresentada pode até parecer um lugar comum, mas não deixa de ser uma
mensagem aguda.
Essa seletividade, por exemplo, está representada no modelo de educação
prisional e por tabela reflete a marginalização já existente antes mesmo de essas
pessoas se tornarem apenados/as. De acordo com Julião (2007) as prisões não podem
continuar sendo um assunto de poucos e os presos não podem continuar “invisíveis”
para a sociedade nem glamourizados, nem demonizados pela mídia. Os últimos
acontecimentos têm mostrado que esta é uma questão fundamental que deve ser
enfrentada com a participação direta da sociedade civil organizada. Esses dilemas
devem ser os pressupostos da discussão da base curricular da educação em prisões.
O currículo representa muito mais do que um programa de
estudos, um texto em sala de aula ou o vocabulário de um curso.
Mais do que isso, ele representa a introdução de uma forma
particular de vida; ele serve, em parte, para preparar os
estudantes para posições dominantes ou subordinadas na
sociedade existente. O currículo favorece certas formas de
conhecimento sobre outras e afirma os sonhos, desejos e
valores de grupos seletos de estudantes sobre outros grupos,
com freqüência discriminando certos grupos raciais, de classe
ou gênero. (MCLAREN, 1977, p. 216).
Partindo deste conceito reafirmo o quanto estas discussões são necessárias,
pois se essas discussões não tomam corpo no desenho do currículo caminhamos para
uma educação de cunho religioso, pautada na conversão religiosa. Como se aos pobres
somente bastasse as crenças, tanto dentro quanto fora da prisão.
A ideia de correção moral, própria das religiões, como demonstrou Anderson
Moraes de Castro e Silva (2008). Na pesquisa que ele fez, conseguiu demonstrar um
dado preocupante: “o empoderamento dos evangélicos no organograma da unidade
prisional (...) ocorria porque na Seção de Serviço Social, responsável pela classificação
dos internos nas atividades laborativas e pela reivindicação dos “direitos dos internos”,
a afiliação religiosa da assistente social a Igreja Universal do Reino de Deus influenciava
no resultado de suas decisões administrativas. É a partir dessa observação que
podemos entender a razão pela qual, no presídio Hélio Gomes, a galeria de celas
destinada aos “faxinas” fosse também a galeria dos “crentes”. Em suma, lá o critério
“técnico” que definia se um preso poderia ou não exercer atividade laborativa era a sua
identidade religiosa. Esse posicionamento engajado do Serviço Social aparelhava toda
burocracia intramuros com pessoal evangélico, uma vez que as faxinas estavam
distribuídas por todo o organograma institucional”.

Começo com essas duas provocações para dizer que para mim é algo
preocupante que exista ainda na base curricular, mesmo que veladamente, essa ideia
de que há uma correção moral. Os depoimentos de dois homens, como caso de
sucesso, durante o evento deram-me um alerta para esse dilema. Algumas professoras
e professores se manifestaram explicitamente defendendo ideais religiosos, em especial
as doutrinas neopentecostais. Não me ponho aqui como ranço às crenças, sejam elas
quais forem.
No entanto, como o presídio, a casa de prisão provisória, ou estabelecimento
de custódia é uma guarda sob um estado laico, me soa espantoso essa inclinação para
uma educação de cunho religioso. Na fala de um dos homens, dos casos de sucesso,
ele se referiu à professora chamando-a de irmã, um tratamento comum ao meio
protestante. No entanto ela esteve lá a serviço do estado, paga (bem ou mal) com o
erário público. Do mesmo modo como percebemos o perigo de uma educação
enviesada pelos ditames de quaisquer seguimentos religiosos, também devemos
perceber que a conduta apenas não é passível de correção moral, ainda mais sob uma
batuta de marca religiosa. Esse imaginário está fundado na ideia de que a mente da
comunidade de presos/as é vazia e, portanto, seria oficina do diabo.
Eu falo isso porque percebi, desde a concepção do evento até na fala das
pessoas com mais história na educação prisional uma inclinação para o discurso
religioso. O discurso de redenção é preocupante porque a religião dilacera a
complexidade tanto da conduta criminosa, portanto, passível de pena pelo estado,
quanto da noção de subjetividade humana. A degeneração, sob a ótica religiosa, é obra
de um ente sobre o qual recai a pecha de ser operador de maldades. Essa dicotomia,
bem e mal, somente cria um maniqueísmo pueril e torna o trabalho de educação ainda
mais difícil, porque a consciência de classe, de que os/as presos/as são em sua maioria
oriundos das classes menos assistidas pelo estado desaparece.
Outro fator a considerar é a condição de civilidade que historicamente as
religiões representam como instrumento do estado e como presença no imaginário
social. O conceito de civilização, de acordo com Elias (1993), expressa uma cadeia de
lentas transformações dos padrões sociais de auto-regulação que não pode ser
atribuído a nenhuma pessoa, mas sim ao grupo que direciona tais transformações.
Entretanto quando tratamos de um processo civilizatório destinado a formação moral e
cívica que se estabeleceu na américa, conforme Daflon (2010) trata-se de um tipo de
governo que civiliza e cujo entendimento é de que esse processo deve ser guiado por
quem possui uma reputação inabalável e que coordena tanto os princípios do estado
quanto as normas das religiões. Quando tratamos especificamente dos presídios no
Brasil e do processo educativo que tem sido desenvolvido nestes espaços podemos

observar que esses princípios norteadores são pautados na modificação dos
comportamentos tendo como meta um ideal apregoado pelo estado cuja condição de
pertencimento ao estado se dá pela conquista da cidadania. E para ser cidadão é antes
de tudo necessário acompanhar o progresso que nem sempre é acessível a todos.
Num estudo de peso, Fernanda Mendes Lages Ribeiro e Maria Cecília de
Souza Minayo (2014) apontam que “as iniciativas das igrejas substituem políticas
públicas socializadoras. Por sua vez, muitas iniciativas religiosas, em especial no que
tange à segurança e à justiça, deixam expostas a ausência ou a fragilidade do Estado
em prover cuidados à população, em especial aos pobres e moradores das periferias
que constituem, também, o perfil dos presos em todo o país”. Aqui temos um exemplo
irrefutável de como é perversa essa intervenção. Por isso, é preciso ter cautela no
momento de pensar o currículo porque senão reproduzimos novamente aquilo que
estamos empenhados em criticar: a ausência do estado.
O perigo desse envolvimento, como frisam as autoras, é que mesmo havendo
um quadro de ajuda àqueles/as que cumprem penas, “salientam que pessoas com
afiliação religiosa também cometem infrações e que o fundamentalismo religioso pode
apoiar a atribuição de penas mais duras a infratores (...) o fanatismo e o tradicionalismo
opressivo podem resultar em uma saúde mental e física empobrecida e em dificuldades
para lidar com situações desafiadoras” (RIBEIRO e MINAYO, 2014). Há que se lembrar
do imenso grau de machismo das religiões, em especial as de matriz judaico-cristã.
Além da visão hierárquica, da noção de obediência que dificulta a criatividade e livre
expressão.
É preciso que o currículo seja explicite que as atividades lúdicas, artísticas, de
cunho estético e sensitivas são de responsabilidade do estado, sobretudo porque como
se sabe a comunidade de apenados/as é oriunda de camadas sociais em que a
perspectiva estética e o deleite artístico são quase inexistentes. Os presos/as presas
precisam de educação que os possa auxiliar no desenvolvimento humano completo. A
religião, a liberdade religiosa e de culto tem de ser uma opção da vida, não uma via de
correção. Lembro que nesta perspectiva, durante a minha fala no evento optei por falar
de uma música que transcrevo a seguir:
Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe
Aqui vindo me visita talvez se eu tivesse pensado um
Pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela
Num pátio de um presidio numa triste tarde de domingo
É foda mano você não sabe é triste pra sobreviver em
Paz aqui tem que ser firme veja as fotos penduradas na parede
De madrugada quem deve aqui treme, chora, sofre
Pede para não morre na lei da cadeia é matar ou
Morrer, eu agradeço pela visita graças a Deus ainda
Tenho família, tenho uns conhecidos, tenho uma pá de

Mano, na rua no presidio uma pá de mano, 15 anos pra
Puxa de detenção latrocínio na ficha de um ladrão sinto
Uma grande vontade de chora ao ver minha mãe aqui
Vindo me visitar.
Mãe como vai lá em casa, como anda os manos da
Quebrada, diga pros mano que mandei lembranças, dá um
Abraço bem forte nas crianças.
Mãe como anda lá em casa, como anda os manos da
Quebrada, como anda o Duda, como anda o Flávio, como
Anda o mi, o pixote e o Renato, como anda os manos do
João Paulo cadê o Kenno se estão todos em paz tá
Valendo, rã veja só como é este lugar eu sinto
Cheiro de morte no ar, aqui raramente se fala de amor, aqui
Constantemente é puro sofrimento e dor, desespero ódio
Vingança aqui não tem criança nem me ligo nas
Lembranças, um regime cruel interno pra dentro do muro
Um verdadeiro inferno
Treta toda hora no meu pavilhão seguro não, não é
Lugar de ladrão não, sinto uma grande vontade de chora
Ao ver minha família aqui vindo me visitar, visitar
Visitar, visitar.
Mãe como vai lá em casa, como anda os manos da
Quebrada, diga pros mano que mandei lembranças, dá um
Abraço bem forte nas crianças.
Meu filho vem correndo e me abraça eu já não contenho
As lagrimas todo dia na cela eu mesmo digo mas para de
Pensa é impossível em liberdade fugir deste lugar
Cadeia nunca mais detenção nem pensar lá em cima fica a
Minha janela a minha bíblia a minha jega eu devia ter
Pensado na hora agora é tarde parceiro é foda eu lá
Com revolver na mão dentro da mansão cara a cara com a
Vítima e o patrão meu parceiro se aproxima e fala
Senta o dedo sem dó maluco mete bala cata o dinheiro e
As joias que está no cofre carro ligado lá fora a gente sai
No pinote tudo certo na sequência tudo combinado plano
Bolado tudo esquematizado, cena trágica correria
Imagina a minha agonia e aí a reação mano eu nem
Pensei sangue frio até a alma eu bum atirei veja só
Até que ponto que o dinheiro sinto na pele que agora a
Mão de Deus pesa minha mãe minha família meu filho
Numa triste tarde de domingo sinto uma grande vontade
De chorar ao ver minha mãe aqui vindo me visita.
Mãe como vai lá em casa, como anda os manos da
Quebrada, diga pros mano que mandei lembranças, dá um
Abraço bem forte nas crianças. (REALIDADE CRUEL, 1998).

Além desta letra também trouxe para a reflexão e sensações a letra de Diário
de um detento, dos Racionais MC´s,. Esta que agora transcrevo foi abordada passo a
passo para exemplificar um pouco da noção de que a perspectiva do preso também
importa. Que eles independente da dívida que tenham com a justiça e a sociedade
também são pessoas, sujeitos com histórias que envolvem outras pessoas, como pais,
filhos e companheiros que esperam e são esperados por eles. Não tive a intensão de
tratar esse assunto nem como apelo emocional, tampouco como religioso. Falei desse
processo como algo do qual todos nos possuímos e que por fatores culturais e sociais
diversos somos levados a atitudes das quais o que menos necessitamos é de

julgamentos e condenações. Também falei do apelo imenso da evangelização como
caminho de redenção, que pode ser um equívoco.
Um processo educativo é orientado pelas opções didático pedagógicas e pelas
concepções que temos deste processo, assim ao trazer a música como forma de acesso
ao entendimento da sua própria condição está se abrindo um caminho não de redenção
como propõe um currículo religioso no qual a pauta será a mudança de comportamento
não pela escolha, mas sim pela possibilidade de troca. Uma mudança que na maioria
das vezes está condicionada a benefícios espirituais e a obediência servil como garantia
de sobrevivência.
As músicas assim como as mais diversas expressões artísticas também
acessam os sentimentos, geram reflexões e provocam mudanças no comportamento
que permitem um crescimento pessoal no qual o indivíduo tem a opção de escolher seu
caminho, enquanto que as doutrinas direcionam e controlam.
Uma outra opção neste contexto educativo é a profissionalização que
normalmente é entendida como oferta de curso técnico para atividades manuais
voltados para construção de objetos decorativos, sem uma leitura ou debate sobre a
utilidade da produção, assim como a garantia de comercialização ou geração de renda.
Não se fala na preparação para um futuro profissional, mas de atividades que sejam
possíveis de serem realizadas para gerar o esquecimento ou a letargia diante do
contexto em que se vive. É com estas atividades que tanto os homens, quanto mulheres
são ocupadas para o momento e nunca numa preparação para o tempo em que possa
deixar o presídio e seguir sua vida.
Uma educação que retira do indivíduo a capacidade de sonhar e que o
encarcera para sempre como se não houvesse para ele outra possibilidade também
pode ser considerada como pena de morte. Uma educação tem que ter sempre a função
de oferecer oportunidades, despertar os sonhos, enfim de garantir que ocorra sempre a
transformação do sujeito e da sua realidade. Segundo Paulo Freire (1987) a educação
deve ser sempre um processo transformador.
Precisamos de uma educação que possibilite ao homem a
discussão corajosa de sua problemática. De sua inserção nesta
problemática. Que o advertisse dos perigos de seu tempo, para
que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar,
ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio
“eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o
colocasse em diálogo constante com o outro. Que o
predispusesse a constantes revisões. À análise crítica de seus
“achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da
expressão. (FREIRE, 1999).

Na perspectiva desta referência para a educação temos a leitura de que não
podemos compactuar com processos como mencionei no relato do evento. Uma
educação nestes termos gera o comprometimento de quem faz, pois se trata aqui não
apenas de promover um ato educativo para evitar a necessidade de atos corretivos, mas
sim de atuar num processo em que também os direitos já foram negados, omitidos ou
simplesmente sequer propiciados ao sujeito que agora precisa ter assistido o seu direito
a educação ainda fundamental já que os números de escolarização nos presídios
despertam para a ineficiência do estado e da sociedade.
Dados indicam que 66% da população presidiária não
concluíram o ensino fundamental, menos de 8% têm o ensino
médio e a mesma proporção é analfabeta. A falta de
escolaridade afeta especialmente os homens em idade
produtiva - três quartos têm de 18 a 34 anos. (BRASIL, 2012)
Algumas Considerações
Diante deste cenário reforço a tese de que seja urgente pensar uma educação
que possa devolver a estas pessoas o direito que não foi garantido na idade em que o
estado deveria ter atendido. E que a educação não tenha desta forma um caráter
reparador, mas sim de transformador sendo capaz de oferecer a continuidade de uma
vida com seus direitos sociais efetivados.
Termino aqui meu relato e minhas ponderações. Agradeço a oportunidade de
participar desse debate tão importante. Não citei nenhum nome porque acredito no
debate de ideia e não na personificação de papeis sociais. Este texto é apenas e tão
somente um esboço inicial das cosias que vi e vivenciei nesta formação. Não o fiz como
uma monografia e nem tampouco tenho pretensão a encerrar o debate. Mais uma vez,
obrigado.

Referências
ASSIS, L. R. e WERMUTH, M. Â. D.i. A seletividade punitiva no contexto da
biopolítica e a produção da vida nua (homo sacer) no sistema carcerário
brasileiro: a relevância de políticas públicas comprometidas com a qualidade de vida
e a dignidade humana do apenado. 2015. Disponível em:
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/viewFile/ 13137/2242>.
Acesso em 28 de ago. de 2017.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal:
Centro Gráfico, 1988. 292 p.

_______. Lei nº. 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. p. 27894.

______. Ministério da Educação. O Plano de desenvolvimento da educação: razões,
princípios e programas. Brasília, DF: MEC, 2007

______. Levantamento mostra escolaridade dos presidiários no País. Brasília:
CNE, 2012. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/>. Acesso em: 02 de set.
de 2017.

CASTRO e SILVA, Anderson Moraes de. A estigmatização das religiões afrobrasileiras no sistema penal carioca. 2008. Texto disponível em:
<http://www.abhr.org.br/wp-content/uploads/2008/12/castro-e-silva-anderson.pdf>.
Acesso em 01 de set. de 2017.

DAFLON, Claudio. O Conceito de Civilização em Juan Bautista Alberdi. Mnemosine
Revista. Vol. 2. N 2, Jul/dez. 2010.

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. v 2, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 23 ed., Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1999.

______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GARZA, C. R. Dolerse: texto desde un país herido. 2 ed. Ciudad de México: Surplus
Ediciones, 2015.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

JULIÃO, Elionaldo Fernandes. Educação para Jovens e Adultos Privados de
Liberdade: Desafios para a Política de Reinserção Social. Brasília: MEC - TV Escola/
salto para o futuro, 2007.

MCLAREM, Peter. A vida nas escolas: uma introdução à pedagogia crítica nos
fundamentos da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1977.

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O Trabalho do antropólogo. 1996. Texto disponível
em: <http://www.revistas.usp.br/ra/article/viewFile/111579/109656>. Acesso em 01 de
set. de 2017.

RIBEIRO, Fernanda Mendes Lages e MINAYO, Maria Cecília de Souza. O papel da
religião na promoção da saúde, na prevenção da violência e na reabilitação de
pessoas envolvidas com a criminalidade: revisão de literatura. 2014. Disponível
em: <http://www.scielosp.org/pdf/csc/v19n6/1413-8123-csc-19-06-01773.pdf>. Acesso
em 01 de set. de 2017.

REALIDADE CRUEL. Dia de visita. 1988. Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/realidade-cruel/76549/>. Acesso em 01 de set. de 2017.

Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-graduação-ANDEPH

Grupo de Trabalho GT13: EDUCAÇÃO, RESSOCIALIZAÇÃO E

PRISÃO
A

SUBVERSÃO

DA

EDUCAÇÃO:

NARRATIVAS

DO

PROCESSO FORMATIVO DO DETENTO NO CONTEXTO
PENITENCIÁRIO E SEU IMPACTO NA RESSOCIALIZAÇÃO.

THAYLA FERNANDA SOUZA E SILVA
UFMT: Universidade Federal de Mato Grosso
PPGE: Programa de Pós-Graduação em Educação
SEJUDH: Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
DRA. FILOMENA MARIA DE ARRUDA MONTEIRO
UFMT: Universidade Federal de Mato Grosso
PPGE: Programa de Pós-Graduação em Educação

CUIABÁ-MT
2017.

A SUBVERSÃO DA EDUCAÇÃO: NARRATIVAS DO PROCESSO FORMATIVO DO
DETENTO NO CONTEXTO PENITENCIÁRIO E SEU IMPACTO NA RESSOCIALIZAÇÃO.
THE SUBVERSION OF EDUCATION: NARRATIVES OF THE TRAINING PROCESS OF
DETENTION IN THE PENITENTIARY CONTEXT AND ITS IMPACT ON RESSOCIALIZATION.
Thayla F. Souza e Silva (PPGE/UFMT) – thaylasilva@sejudh.mt.gov.br1
Dra. Filomena Maria de Arruda Monteiro (PPGE/UFMT) – filarruda@hotmail.com2

“(...) não podendo tudo, a prática educativa
pode alguma coisa.”
Paulo Freire
Resumo: O trabalho objetiva refletir as experiencias da pessoa privada de liberdade em seu processo
formativo no sistema penitenciário tendo como metodologia a abordagem qualitativa. O sistema
custodia pessoas em conflito com a lei com o intuito de manter a paz social. Contudo dentro do
sistema o que pode ocorrer é o contrário pois o custodiado devido a situação de privação (fragilização
de vínculos, adoecimento físico e emocional, adaptação a nova cultura e regras do sistema) pode
contribuir para a banalização da violência e criminalidade. Situação essa que foge do objetivo do
sistema que é a recuperação desse sujeito, portanto contribuindo com caos social, pois esse mesmo
sujeito retornará ao convívio social, desta vez de forma mais fragilizada do que entrou, emocional,
social, fisicamente etc. Supõe-se que o processo formativo do detento perpassa mais pela
informalidade do que a educação formal, ou seja, se aprende mais as mazelas da criminalidade do
que o ensino regular no sistema, como fruto de processos disciplinares e de habitus como
argumentam os autores Michel Foucault e Bourdieu. Pesquisar o assunto possibilita uma reflexão
sobre mecanismos envolvidos nesse processo formativo, como eles têm interferido na reincidência, a
partir da discussão dos elementos envolvidos nas experiencias dos detentos, como o sistema
penitenciário contribui com esse processo, do que se alimentam, consolidam e o que provocam no
detento, e como essas experiencias impactam em seu processo de ressocialização.
Palavras Chaves: EDUCAÇÃO. PROCESSO FORMATIVO. RESSOCIALIZAÇÃO. PRISÃO.
Abstract: The objective of this study is to reflect the experiences of the person deprived of freedom in
their formative process in the penitentiary system, having as methodology the qualitative approach.
The system keeps people in conflict with the law while maintaining social peace. However, within the
system, what may occur is the opposite, because custody due to deprivation (weakening of bonds,
physical and emotional illness, adaptation to new culture and system rules) can contribute to the
trivialization of violence and crime. This situation escapes the objective of the system that is the
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recovery of this subject, therefore contributing to social chaos, because this same subject will return to
social life, this time in a more fragile way than he entered, emotionally, socially, physically, etc. It is
supposed that the formative process of the detainee perpasses more by the informality than the formal
education, that is to say, if it learns more the ills of the criminality than the regular education in the
system, as a result of disciplinary processes and of habitus as the authors Michel Foucault and
Bourdieu. Research on the subject makes possible a reflection on the mechanisms involved in this
formative process, how they have interfered in the recidivism, from the discussion of the elements
involved in the experiences of the prisoners, how the penitentiary system contributes to this process,
what they feed, consolidate and what provoke in the prisoner, and how these experiences impact on
their process of resocialization.
Key Words: EDUCATION. TRAINING PROCESS. RESEARCH. PRISON.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo refletir através das narrativas de vida e
formação sobre o processo formativo da pessoa privada de liberdade no sistema
penitenciário, de como esse percurso experienciado no sistema impacta em sua
ressocialização. A reflexão faz parte da dissertação de mestrado da primeira autora que terá
como metodologia de investigação de pesquisa a abordagem qualitativa com enfase na
pesquisa narrativa.
Pois bem, por que falar do contexto penitenciário e seus emaranhados, se o
principal objetivo dele diante da sociedade, já está imposto na representatividade social, que
é fazer justiça as pessoas que alguma maneira foram vitimizadas por algum tipo de
violência. O que isso tem haver com a vida privada e particular de cada um de nós
cidadãos? Qual a importância e relevância de abordar esse tema, se parece óbvio de que o
detento ali se encontra por ter infringido a lei em algum momento e deve ser penalizado por
isso. Que política de recuperação desse detento infrator está imposto pelo sistema a ele?
Como ele reage a essa política? Em que se baseia? Por que ela merece nossa atenção?
Essas e muitas outras indagações se fazem por aqui, numa tema e contexto
polemico, complexo, consideraria aqui, espinhoso, pois não é nada agradável falar do lado
negro da nossa sociedade e do próprio ser humano de maneira geral, que erra, que
machuca, que manipula, que destrói, que faz sofrer.
Por outro lado, esse mesmo ser humano, não só o privado de liberdade, poderá
reorganizar suas mazelas e emaranhados, ressignificar sua história e dar novo sentido a ela,
a medida que essa violência não venha ao encontro, a partir da reflexão de suas escolhas e
experiencias, bordando em um novo processo de sua formação enquanto pessoa no mundo.
Dominincé (1988, p. 138) afirma que “a formação de um adulto não pertence a
ninguém se não a ele próprio”, e que “(...) a história de formação de cada um é uma história
de vida”. Nesse sentido, compreender essa formação em seu processo está intrinsicamente
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associada a um novo por vir desse mesmo ser, que este artigo se aterá, a pessoa privada
de liberdade.
Falar de a pessoa privada de liberdade num contexto social antes de ser
penitenciário, é abordar sim a sociedade em suas complexidades, problematizações num
movimento que teoricamente busca a harmonização dos que dela integram. Como diz
Montesquieu “a injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos”, ou seja, não dá
para pensar uma sociedade harmoniosa sem abordar suas contradições, desavenças, seus
excluídos, que na verdade também fazem parte de todo social. De forma prática, no Brasil
não existe pena de morte como sanção, logo, toda pessoa em conflito com a lei, com
restrição de liberdade como penalidade, retornará ao convício social novamente. Realidade
esta que parte considerável da sociedade negligencia o olhar.
Ainda sobre o sistema penitenciário, e por esse contexto, o que tem haver com
harmonização e paz social? Ora, se a mesma se propõe ao restabelecimento dessa pessoa
em conflito com a lei a integração em sociedade, de que maneira ela busca fazer isso? A Lei
de Execução Penal - LEP3 no Brasil preconiza esse caminho, através da assistência
educacional.
Neste contexto, se tentará compreender essa ressocialização a partir de como a
política da LEP, pensou enquanto normatização a formação desse individuo dentro do
sistema, partindo num segundo momento a leitura que o próprio filósofo Foucault e
sociólogo Bourdieu realizou desse contexto penitenciário, enquanto processo formativo de
subversão dessa política com enfoque educacional.

SISTEMA PENITENCIÁRIO E EDUCAÇÃO

O Sistema penitenciário é órgão que acolhe as pessoas em conflito com a lei,
nesse acolhimento proporcioná-lo cuidados, seja de alimentação, de saúde quando
necessário, condições de moradia, lazer, formação educacional, profissional dentre outros,
durante processo de custodia, conforme preconiza a Lei de Execução Penal, que em seu
artigo:
“Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado.”; (...)Art. 10. A assistência
ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e
orientar o retorno à convivência em sociedade; Art. 11. A assistência será:
(...) IV – educacional.”

“Citado em “Devoirs du chef: déontologie et psychologie professionnelle (...)”. Max Lambert -Presses
Universitaires de France, 1942, 2ª. Ed. P. 102.
3

Lei Nº 7.210 - de 11 de julho de 1084.
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Quanto a educação, a pessoa privada de liberdade poderá usufruir do direito de
assistência educacional, desde a alfabetização até a integralidade de seus estudos, bem
como remissão de pena - cada três dias estudados reduz um dia da pena. Contudo nesse
contexto existe inúmeras variáveis que atravessam o percurso da educação: a maneira que
o próprio sistema vê e valora a educação intramuros; a relação dos alunos privados de
liberdade entre si e ainda, como se relacionam com as normas do sistema, com o educador
e com ele próprio.
Neste estudo, a educação intramuros é considerada um ambiente fundamental para
se ofertar e adquirir cidadania, nela são elencados elementos para o desenvolvimento
político e econômico do indivíduo, aproximando da democracia e da igualdade social, além
de ser um importante recurso para a ressocialização de pessoas em privação de liberdade,
da mesma forma que o trabalho. Indo mais além:
[...]enquanto “força formadora de hábitus”, a escola propicia aos que
encontraram direta ou indiretamente submetidos a sua influência, não tanto
esquemas de pensamento particulares e particularizados, mas uma
disposição geral geradora de esquemas particulares capazes de serem
aplicados em campos diferentes de pensamento e da ação, dos quais podese dar o nome de habitus cultivado. Bourdieu (1992 p.211).

Nesse sentido, a educação formal aparece como suporte para a ressocialização desse
sujeito ao convívio social e as demandas que dele surge. Porém dentro do contexto
penitenciário ocorrem processos formativos diversos que fogem do objetivo de
ressocialização do sistema, como por exemplo receber a educação formal no sistema como
fuga da rotina que o ambiente de encarceramento trás, até mesmo como alternativa para
diminuir os dias privados da liberdade do indivíduo, como observado por Lima:
A formação do jovem adulto apenado é um ambiente onde os saberes e
práticas vão sendo resinificados, recontextualizados, e constituir-se um
espaço de produção de novos conhecimentos, de troca de diferentes
saberes, de repensar e refazer a perspectiva de escolhas e de vida. (LIMA,
2008, p 137).

Porém essa troca, proposta por Lima, no sistema penitenciário, é acompanhada de
variáveis que superam a prática do ensino comum. Sentimentos como desesperança,
tristeza, isolamento, frustração, transtornos psicológicos como depressão e ansiedade
dentre outros podem interferir no processo de aprendizagem.
Outra variável, como a subjetividade sequestrada pela nova identidade que o crime
julgado trouxe, também interfere nessa relação, em outras palavras, o sujeito perde sua
identidade como “João” ou “Pedro”, passa a ser identificado por sua sentença: preso,
estuprador, homicida, ou drogado, etc. Esse discurso propaga o preconceito e a intolerância
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entre os apenados, que se expressão no ambiente de sala de aula, refletidos em
indisposição, intolerância, se manifestando, às vezes, como resistência à tarefa proposta
pelo educador, dificultando ainda a troca de saberes entre o grupo escolar.

CONTEXTO PENITENCIÁRIO

Falar de sistema penitenciário, antes de qualquer coisa é abordar as normatizações
que regulamentam as ações dos sujeitos da instituição, seja os internos, os agentes de
segurança, os que transitam como visitantes e familiares dos custodiados etc.
Comparando essas normatizações em Foucault (1987) como disciplina já dizia:
“(...)métodos, como caminho que permitem o controle minucioso das
operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e
lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, o que denominou de
“disciplina”, que para ele é uma fórmula geral de dominação.” FOUCAULT
(1987 P.135)

São esses métodos4 que nortearão todo o movimento relacionado a educação formal
da pessoa privada de liberdade: desde a seleção dos custodiados alunos; a forma do agente
penitenciário de agir com o custodiado no cotidiano em seus diversos contextos e
demandas; sua chegada na unidade penitenciária; o recebimento do uniforme padronizado
do sistema penitenciário local; corte de cabelo; as regras de comunicação com a equipe de
segurança e de saúde; regras para receber visita de familiares e mantimentos; normas para
participar de audiência, saída para banho de sol e atendimento psicológico, dentre outros,
até procedimentos e ações relacionados a indisciplina e criminalidade durante o
encarceramento.
Os custodiados que praticaram violência doméstica ou sexual, não são indicados
para ficar na mesma cela dos apenados por tráfico de drogas, roubo ou furto etc, para não
sofrerem represália. Quando o assunto é sala de aula, essa separação não existe, as
diferenças precisam ser deixadas de lado para o interesse em comum: estudar dentro da
unidade, pois apesar de ser um direito legalizado, nem todos conseguem. No Brasil as
salas de aula intramuros não comportam a demanda inteira do sistema.
Conforme a Lei de Execução Penal:
Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade
adequada ao condenado ou preso provisório.
Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada
estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2
4
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(dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um)
assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de
liberdade.

É essa mesma comissão que será utilizada para triagem na seleção de alunos
privados de liberdade. De maneira geral, a comissão usa como termômetro dessa triagem,
seja para trabalho ou estudo o próprio comportamento da pessoa privada de liberdade, que
deve ser positivo em relação as regras da unidade, aos colegas de cela, com a Direção5 da
unidade e agentes de segurança dentre outros. E o que ambiente esse aluno ingressante irá
encontrar?
Partindo da discussão de Foucault (1987), a escola no interior da unidade prisional
deve ser um espaço de produção de conhecimento, de estudo, de estabelecimento de
vínculos, de relações éticas, de questionamento e de participação. Nesse sentido, a escola
dentro do sistema penitenciário tem o objetivo de alfabetizar as pessoas privadas de
liberdade bem como inseri-lo no ensino regular dando continuidade aos seus estudos que
de alguma maneira foi interrompido no extramuros.
Dentre os desafios para isso acontecer, seu movimento e atividades relacionadas a
escola, fica à mercê do calendário6 e ações da própria unidade penitenciária no qual está
inserida. Por exemplo, quando os agentes de segurança percebem alguém tipo de risco de
danos à saúde, físico, moral na unidade penitenciária, seja de motim, rebelião, surto
epidêmico, acaba dispensando as aulas do dia ou dias se fizer necessário para realizar os
procedimentos necessários relacionados à segurança da unidade, dos cautelados e da
sociedade.
A relação da instituição com a Educação, nas unidades penitenciárias, é marcada
por uma vigilância contínua diante do custodiado. No sistema carcerário para quem é
familiarizado com o ambiente, seja de forma laboral ou de custódia, o discurso que
prevalece é do sentimento de injustiça por parte dos custodiados pela situação de
encarceramento e a vontade de “sair”7 é grande.
Elenice Onofre (2002), em seu artigo “Educação Escolar na Prisão: controvérsias e
caminhos de enfrentamento e superação da cilada”, aponta que:
“É impossível separar o processo educativo do contexto em que ele tem seu
lugar. O espaço prisional é um marco especialmente difícil para os
processos educativos, cuja finalidade, entre outras, é permitir que as
pessoas tomem suas próprias decisões e, em consequência, assumam
controle de suas próprias vidas e possam inserir-se na sociedade, de
maneira autossuficiente. Nesse sentido, no contexto prisional a educação é
uma ferramenta adequada para o processo formativo, no sentido de
5
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7
Receber o alvará de soltura.
6

7

produzir mudanças de atitudes e contribuir para a integração social. Cabe
ao educador papel relevante nesta tarefa, pois enfrentar os problemas
quando em liberdade, significa administrar conflitos, analisar contradições,
conduzir tensões e dilemas da vida diária.”.

Nesse sentido, compartilhando da opinião da autora, o sistema penitenciário e todos
os seus envolvidos sofrem por inúmeros contextos, desde a superlotação dentro das celas e
o convívio forçado dos custodiados entre seguir as regras da instituição, bem como os
próprios servidores que trabalham em número reduzido e precisam dar conta da demanda,
alimentar os custodiados, levá-los ao médico, as audiências, administrar conflitos internos,
vigiá-los, protege-los etc.
A escola dentro da unidade se torna na cultura da instituição, muitas vezes mais uma
tarefa para esse mesmo servidor ter que dar conta, pois precisa acompanhá-lo na sala de
aula junto com seu educador e nem sempre estes entendem como uma tarefa positiva.
Dentre os motivos estão o processo de revistá-lo, algemá-lo, encaminhá-lo ao a sala de
aula, acompanhá-lo, garantindo a segurança dos educadores, da unidade, dos próprios
agentes e custodiados, fazer todo procedimento de revista novamente para armazená-lo em
seu local de origem, melhor dizendo, cela de convívio, com o intuito de inibir entrada de
qualquer tipo de material ilícito ou de risco aos próprios envolvidos no sistema.
Entende-se por material ilícito, drogas, armas brancas como é popularmente
conhecido no sistema as facas ou objetos pontiagudos de metais ou não, que pode causar
dano físico a alguém. Serra de metal fino ou equivalente, capaz de cerrar as grades e
possibilitar fugas.

O ALUNO PRIVADO DE LIBERDADE

A pessoa privada de liberdade possui uma relação com o estudo antes do seu
processo de cautelamento. Ele é um indivíduo que traz em sua subjetividade uma série de
valores, crenças, expectativas, desejos, frustrações, em que o processo de aprendizagem e
escolar é mais um item para administrar.
A prisão pode ser um espaço de resgate desse processo de aprender que foi
rompido ao longo de sua história de vida por diversos motivos. Partindo do pressuposto
desse sujeito descrito acima, o mesmo geralmente possui o vínculo fragilizado ou rompido
com a educação por anos a fio, antes de passar pelo processo de encarceramento.
Dentre os motivos, vão desde o capital cultural da família que está inserida, com
ênfase no trabalho muitas vezes em vez da educação formal, acessibilidade do ambiente
escolar, até a situação financeira da mesma que estimula o trabalho precoce do aluno para
complemento da renda familiar dentre outros resultando no abandono escolar.
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A relação do aluno com o colega de forma natural é marcada por relações
interpessoais de diferenças de comportamento, cada um com sua subjetividade permeados
pelo trajeto de vida, valores, crenças, frustações, expectativas, interesses, complexos,
limitações etc. Contudo no ambiente carcerário essa diferença tende a se potencializar, pois
existe dentre os mesmo a intolerância dos delitos pelos quais foram julgados, bem como a
cultura da separação da convivência em grupos por afinidade dos mesmos delitos.
A interação de apenados julgados por crimes diversos, interfere no relacionamento
com o colega e a realização do estudo. Preso por homicídio tem resistência ao convívio com
apenados por crimes sexuais por exemplo e isso também traz impactos para aprendizagem
individual e coletiva, bem como na atuação do educador.
Em relação a família, em sua maioria não possui expectativa voltadas para o estudo
do indivíduo em situação de encarceramento, pois está muito ligado o papel desse mesmo
indivíduo ao apoio financeiro, por ser o chefe da família. A família, se esta estiver presente,
espera desse indivíduo uma atividade laboral que ajude e ou complemente nas despesas
financeiras de sobrevivência da família, não tendo espaço para o estudo e ou qualificação
desse sujeito privado de liberdade focado em sua reintegração social.
Sobre a relação com o educador, a pessoa privada de liberdade, pela particularidade
que sua situação de encarceramento o coloca, pode desenvolver uma relação que foge de
outros contextos, na relação aluno e professor. O fato de sua privação do convívio social e
limitações de relacionamento, muitas vezes estimula esse mesmo aluno demandar auxílio
através de favores8 a este professor que vai além do processo de alfabetização.
Em muitos casos, esse mesmo aluno custodiado, apresenta um histórico familiar de
fragilização de vínculos, muitas vezes rompido também, recorre ao professor para auxiliá-lo
no resgate com o contato com a família por exemplo. Esse mesmo movimento pode partir
também do professor em relação ao aluno, quando sensibilizado com a situação do
sofrimento do aluno custodiado, ao ponto de confundir os papéis dentro da instituição, sem
explorar aqui o lado negativo desse vinculo, que amplia da pessoa do professor como par
qualquer outro servidor do sistema penitenciário, como a facilitação da entrada de objetos
proibidos na unidade como celulares, entorpecentes dentes outros.

PROCESSO FORMATIVO NO CONTEXTO PENITENCIÁRIO POR FOUCAULT E
BOURDIEU

Após uma breve narrativa envolvendo o contexto penitenciário, suas características
de sua legislação normatizadora até as mais peculiares, será refletido do ponto de vista dos
8
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autores acima, que elementos estão envolvidos nesse processo de formação, da pessoa
privada de liberdade. O que se passa com ele? A que regras está sujeito e qual o objetivo
delas? O que tem haver com a educação no sistema penitenciário e a sociedade de maneira
geral?
Pois bem, de primeira mão, o primeiro desafio de trabalhar essa temática, é
justamente ter acesso ela, de um ponto de vista mais essencial, fidedigno e verdadeiro. Isso
porque investigá-la, de um ponto de vista mais intimista que esse trabalho propõe ao falar
de formação, é um desafio ao pesquisador, pois perpassa uma série de elementos
envolvidos na situação intramuros: de acesso ao ambiente penitenciário e os elementos que
o contextualiza, de segurança e confiabilidade entre os envolvidos nesse processo dentre
outros no que tinge o público de população carcerária.
O contexto, sua complexidade e periculosidade exige um critério de investigação
singular, e ao mesmo tempo marcados por pluralidades decorrentes de experiencias em
comum desse público.
Paulo Freire (2000) ao abordar o percurso formativo, reflete que “(...) ninguém ignora
tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma
coisa”, o que não seria diferente no sistema penitenciário. Moita (1983), sobre o assunto
complementa referindo ao conceito de formação não só como uma atividade de
aprendizagem situada em tempos e espaços limitadas e precisos, mas também como a
ação vital de construção de si próprio parafraseando.
Essa construção de si próprio já é um processo de formação, e Bourdieu e Foucault
irão trazer nessa leitura contribuições para pensar esse processo formativo, a educação que
propõe a política governamental através das leis para recuperação desse sujeito e que
nesse dialogo atingi essa proporção, a própria subversão dessa educação.
Pois bem retomando esse espaço penitenciário como reflexo do que é para Bourdieu
(1992 p.206), um campo social, em que cada indivíduo é considerado como um agente
dentro de um campo, estruturante e estruturado, permeado por mediações que ele
denominou de “habitus”. O sociólogo referiu-se ao habitus como “o que todos os homens
tem em comum, um mesmo tesouro de admiração, de modelo, de regras, sobretudo de
exemplos, metáforas, imagens, palavras, em suma, uma linguagem em comum (...).”
O sistema penitenciário, palco desse agente e de seu processo formativo, através
desse habitus (...) esquemas linguísticos e intelectuais determinam muito mais os que os
indivíduos aprendem como digno de ser pensado e o que pensam a respeito, pois atuam
fora do alcance das tomadas de consciência crítica refere-se Bourdieu (1992 p.213).
Em paralelo a esse processo formativo, ocorre a formação pela a educação formal,
ou seja. a escola é outro espaço consolidado de formação de habitus para o sociólogo que
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“encara a aprendizagem escolar como um dos instrumentos mais eficazes da integração
“moral” das sociedades diferenciadas” , argumentando ainda que a sociedade não se dê
conta de que a escola tende a assumir uma função de interação lógica de modo cada vez
mais completo e exclusivo à medida que seus conhecimentos progredim.
Em outras palavras, pensar os processos formativos no sistema penitenciário,
requer falar em educação, como diz Bourdieu (1992), enquanto “força formadora de
hábitos”, afirmando ainda:
“A escola propicia aos que encontraram direta ou indiretamente submetidos
a sua influência, não tanto esquemas de pensamento particulares e
particularizados, mas uma disposição geral geradora de esquemas
particulares capazes de serem aplicados em campos diferentes de
pensamento e da ação, dos quais pode-se dar o nome de habitus cultivado.”
BOURDIEU (1992 P.211).

Contextualizando ainda sobre “entendimento muito amplo da educação e formação,
enquanto processos amplos e difusos, que ocorrem em todos os tempos e espaços de vida”,
(Cavaco 2016 p.1.), continua:
“O reconhecimento da formação experiencial revela-se essencial para
compreendermos a complexidade, a diversidade e a continuidade do
processo de educação e formação. O entendimento muito amplo dos
processos de educação e formação no campo teórico da educação de
adultos permite-nos analisar criticamente a subordinação da educação à
forma escolar, questionar a naturalização da socialização escolar, enquanto
forma privilegiada de socialização, e problematizar a escolarização da
sociedade.”

Para contribuir para uma análise crítica da forma escolar, Nóvoa, (1999, p. 4) nos
convida a refletir sobre “(...) toda a educação e todo o ensino, nas ‘fórmas’ e nas ‘fôrmas’
que a sociedade e o Estado consagraram”, ou seja, que tipo de molde se está estabelecido
os saberes no contexto penitenciário, como se estruturam, que ações reproduzem.
Foucault ao pensar a formação do indivíduo nas instituições, trará a ideia do corpo,
dentro delas e de como esse mesmo corpo é visto como um objeto, capaz de ser
domesticado, “adestrado” a partir de normas e punições, para que assim todos possam
cumprir seu papel como pessoas submissas que não apresentara riscos as normas
estabelecidas pelo poder vigente.
Ainda sobre esse processo, Foucault (1987 p.135), explica o método usado para a
formação desse indivíduo submisso, no caso, a pessoa privada de liberdade, como caminho
que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição
constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, o que
denominou de “disciplina”, que para ele é uma fórmula geral de dominação, conforme
descreve:
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“O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de
retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para
reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo.” (...)
““Adestra” as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para
uma multiplicidade de elementos individuais — pequenas células
separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas,
segmentos combinatórios. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica
específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como
objetos e como instrumentos de seu exercício.” (FOUCAULT, p. 164).

O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o
olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é
específico, o exame, argumenta ainda o Foucault. Logo refere-se ao último como:
O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que
normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite
qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma
visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso
que em todos os dispositivos de disciplina o exame é altamente ritualizado.
Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder e a forma da experiência, a
demonstração da força e o estabelecimento da verdade. No coração dos
processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos
como objetos e a objetivação dos que se sujeitam. A superposição das
relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho
visível. (FOUCAULT, 1977, P. 164-165).

O foco é aumentar o domínio de cada um sobre seu próprio corpo, uma
manipulação calculada dos seus elementos, de seus gestos e seus comportamentos no qual
denominou de política de coerção.
Afirma ainda que o corpo humano entra numa maquinaria de poder que o
esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também
igualmente uma “mecânica de poder” (...) A disciplina fabrica assim corpos submissos e
exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças (em termos econômicos de
utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência) FOUCAULT,
(1977).

O filósofo refere-se a essa disciplina, como a “invenção” de nova anatomia política
que denominou “microfísica” do poder, entendida por ele como uma multiplicidade de
processos, de origens e localizações diferentes esparsas, parafraseando-o, que se
recordam, se repetem, ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros, distinguem-se segundo
seu campo de aplicação, entram em convergência e esboçam aos poucos a fachada de um
método geral.
E como se poderá pensar de forma prática o resultado dessa disciplina na presente
discussão, que por outro lado não deixa de ser moldada também pelo habitus de Boudieu:
Cabeça baixa; cabelos raspados; uniforme amarelo; braços para trás; mãos entrelaçadas e
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algemadas; correntes nos tornozelos; os famosos marcapassos; olhar fixo nos próprios pés;
ouvidos atentos ao comando.
A cena leva a pensar numa reação formativa do habitus de Bourdieu, como também
em outro elemento denominado por Foucault (1987) de efeito Panóptico:
“(...)induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade
que assegura o funcionamento automático do poder. (...) Para isso, é ao
mesmo tempo excessivo e muito pouco que o prisioneiro seja observado
sem cessar por um vigia: muito pouco, pois o essencial é que ele se saiba
vigiado; excessivo, porque ele não tem necessidade de sê-lo efetivamente.”
Foucault (1987 p.195).

Esse processo formativo num movimento de relação de poder, poderia ter várias
vertentes dentro do contexto penitenciário. Logo acima obteve uma descrição típica das
normas da unidade penitenciária enquanto custodia e seus agentes de segurança,
estruturantes dessa lógica normatizadora. Porém as relações de poder também chegam no
ambiente de convívio da pessoa privada de liberdade, ou detento com outro detento,
situação essa que estaria ocorrendo dentro da unidade de encarceramento em que não era
a formação da educação formal que estaria protagonizando.
A pessoa privada de liberdade que tem sua subjetividade sequestrada, identidade
remodelada pelo novo ambiente que se encontra, com o novo oficio que lhe é imposto, no
qual faz sentido suas escolhas em prol da adaptação em seu novo campo de atuação, se
tornando alvo fácil de adestramento e manipulação, de maneira geral um corpo como objeto
fácil de alvo e de poder, não o imposto pela vier normativo oficial da unidade estruturante
penitenciaria, mas pelo processo experiencial que prevalece dentro do sistema, marcado por
pela própria criminalidade, muitas vezes por perversidade, violação diversas de direitos,
insalubridade, depersonificação dentre outras mazelas inaceitáveis ao ser humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, o objetivo deste trabalho tentou chamar atenção de alguns aspectos
importantes do contexto penitenciário, a partir do que pensou a política de ressocialização
preconizada na Lei de Execução Penal, da assistência educacional a pessoa privada de
liberdade.
Essa educação foi abordada a partir da ideia de processo formativo da pessoa
privada de liberdade, pelas narrativas iniciais das pesquisadoras em diálogo com os autores
Michel Foucault e sociólogo Pierre Bourdieu.
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Pensar o processo formativo desse público é olhar para as relações de poder e
dominação dentro do sistema penitenciário, que segunda a discussão poderá servir a
diferentes agentes e contextos.
A pessoa privada de liberdade, quando em situação de usufruir dessa liberdade
novamente, continua muitas vezes multiplicando os emaranhados da prisão, pois ele saiu da
prisão, mas a prisão não saiu dele, dando espaço para a reincidência e alimentando o ciclo
da violência e criminalidade novamente.
A educação no sistema penitenciário passa por inúmeros desafios, a começar a
superlotação das unidades penitenciárias que de forma precária comportam os custodiados
nas celas disponíveis, melhor dizendo, indisponíveis, pois mal conseguem comportar seus
colchões.
Por outro lado, a mesma unidade tem o desafio para implementar a escola dentro da
unidade, falta espaço físico, recursos materiais para construção de salas de aula, incluindo
aí orçamento dos cofres púbicos para esse fim.
Existe deficiência de profissionais, tanto professores como próprio agente de
segurança que realiza a vigilância e proteção da pessoa privada de liberdade, bem como a
segurança do mesmo educador.
Diante desse contexto, encontra-se uma série de barreiras para enfrentar o baixo
nível de escolaridade no interior das unidades prisionais do país. O olhar da sociedade
ainda reflete uma visão antiga, excludente e de caráter punitivo, características essa que o
educador do sistema penitenciário não poderá compartilhar, procurando manter um
comportamento reflexivo e crítico sobre seu ambiente de atuação.
Falta políticas públicas de formação inicial e continuada deste educador do sistema
penitenciário para lidar com as problemáticas que o ambiente incomum o apresenta.
Nesse sentido, pode ser considerar sim que apesar do sistema penitenciário
custodiar pessoas em conflito com o intuito de harmonização da sociedade, como
argumenta a discussão acima, o que pode ocorrer é o contrário pois o custodiado devido a
ao seu processo formativo no contexto penitenciário, pode dentre outras características
descritas como as consequências da situação de privação (fragilização de vínculos,
adoecimento físico e emocional, adaptação a nova cultura e regras do sistema) pode
contribuir para a banalização da violência e criminalidade, prejudicando a ressocialização
desse indivíduo.
Eis aí toda atenção que se remete essa discussão, que essa pessoa ora que no
primeiro momento está privada de liberdade, num outro momento não mais, ou seja, ela
retornará ao convívio da sociedade e merece toda atenção desta, pois será um agente
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direto do que diz Bourdieu estruturante desse mesmo sistema, não mais penitenciário e sim
social.
E o que ela terá para contribuir, se o seu processo formativo é subversivo quando o
assunto é educação, no caso aqui se referindo a formal ser subversivo, pelo o que ter
aprendido durante seu estado de penitencia ou estadia na unidade penitenciaria, não ter
passado de aprendizagem de elementos que alimentam, mantém e propaga a criminalidade
e violência.
Olhar para isso, discutir sobre isso, pesquisar sobre o tema, é mexer na ferida do
sistema sim, que não é somente a do sistema penitenciário mas social em geral, pois a
ferida só é curada quando olhada, mexida e tocada, em outras palavras, só teremos uma
sociedade harmônica, à medida que for olhada em seu lado obscuro e perverso também
não com fuga, mas como olhar crítico e reflexivo de onde esse processo formativo perdeu
seu espaço, força, discernimento, enquanto ferramenta de enfrentamento da criminalidade e
violência e não como propagação da mesma.
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