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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa visa compreender o exercício da prática docente no contexto 

penitenciário brasileiro a fim de mostrar que, por meio da legislação e concepções 

teóricas, a educação é um dos elementos básicos na garantia da cidadania aos 

atores sociais. O objetivo deste trabalho é refletir acerca da necessidade de 

intervenção do viés crítico, nas bases sociológicas, para que tanto os indivíduos 

privados de liberdade quanto os docentes alcancem a dinâmica social extramuros a 

fim de obter legitimidade no diálogo por direitos, uma vez que encaro a prisão como 

não lugar à parte da sociedade e, deste modo, a contribuição à temática de 

educação e acesso a justiça estão além dos discursos de controle e eficácia sócio-

pedagógica das penalidades.  

 

Palavras-chave: Educação em prisões, Direitos Humanos, Docente, Políticas 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present research aims to understand the practice of teaching practice in the 

Brazilian prison context, in order to show through legislation and theoretical 

conceptions that education is one of the basic elements in guaranteeing citizenship 

to social actors. The objective of this work is to reflect on the need for intervention of 

the critical bias, on the sociological basis, so that individuals deprived of their liberty 

as well as teachers reach the social dynamics outside the walls in order to obtain 

legitimacy in the dialogue for rights, since i treat imprisonment as a place belongs to 

society, and the contribution to the issue of education and access to justice are 

beyond the speeches of control and socio-pedagogical effectiveness of penalties. 

 

Keywords: Prison education, Human Rights, Teacher, Public politics. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
XLVII - não haverá penas: 
d) de banimento; 
e) cruéis. 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 
Art. 205. 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. Constituição, 1988) 
 
Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 
liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade 
física e moral. (BRASIL. Decreto n° 2.848, 1940) 
 
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. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.  
Art. 11. A assistência será: 
IV - educacional; 
V - social; 
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 
formação profissional do preso e do internado. 
Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 
obediência ao preceito constitucional de sua universalização. 
§ 1

o
  O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 

estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados 
à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração 
penitenciária. 
§ 2

o
  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 

supletivos de educação de jovens e adultos. 
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. 
Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar:  
I - o nível de escolaridade dos presos e das presas; 
II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de 
presos e presas atendidos;  
III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos;  
IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; 
V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e 
presas. (BRASIL. Lei n° 7210, 1984). 
 

Os trechos selecionados das leis citadas refletem a garantia da dignidade 

humana, por parte do Estado, aos cidadãos brasileiros. Chamo atenção para as 

pessoas que tiverem ferido os códigos de condutas civis, são os chamados presos – 
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indivíduos classificados e julgados por atos de violência ou má fé violando regras 

que visam o bem comum do grupo, ou sociedade, a que estes pertencem. 

Como consequências das infrações cometidas, aos presos são vetados os 

direitos relacionados à ordem social, por exemplo, o voto, ou mesmo direitos que 

remetem as possibilidades de causar dano aos outros, no caso à liberdade. Já no 

campo individual, a pessoa presa mantém seu caráter de integridade diante do 

Estado podendo casar, estudar e até manter atividades relacionadas aos prazeres 

do corpo. Neste sentido, é importante refletir sobre os detalhes da promoção e 

execução da legalidade de conservação do direito físico e moral dos apenados 

analisando, em paralelo, os enfrentamentos sociais e políticos neste início de século 

XXI, a fim de entender quais intervenções estão ocorrendo na busca por garantias 

da cidadania destes indivíduos, com vivências intramuros, diante das demandas e 

emergências extramuros.  

Deste modo, o objetivo, nestas anotações, é problematizar a participação da 

educação nos espaços prisionais, não como uma eficácia sócio-pedagógica das 

penalidades, mas as influências que tal intervenção possui diante do corpo social, 

uma vez que entendo o espaço prisional como participante da organização da 

sociedade brasileira e não uma realidade à parte. 

Nestes termos, no primeiro momento deste trabalho apresento a trajetória 

realizada para o alcance do objeto desta pesquisa, tanto os anseios e dificuldades, 

quanto os progressos. No capítulo seguinte, apresento os dados do sistema penal 

no qual baseio minhas argumentações. E em sequência alcanço o ponto central 

deste estudo, onde exponho a educação (sociológica) como ponte para 

enfrentamentos políticos e sociais a partir das manifestações nas ruas e ocupações 

das escolas da rede pública, perpassando aos debates sobre controle até os 

espaços penitenciários e suas emergências de dignidade. Por fim, apresento minhas 

considerações finais, na esperança que esta pesquisa adentre o espaço universitário 

para debates acerca da dignidade humana, justiça, direitos e legislação aos 

estudantes das Ciências Sociais ou outros espaços acadêmicos e de discussão, tal 

como forneceu para mim um “start” sobre as desigualdades sociais num caráter de 

responsabilidade enquanto futuro agente da educação que promoverá mediação 

para o conhecimento. 
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1.1. Construção e Hipóteses da Pesquisa - O Caminho Percorrido 

 

Desde os primeiros dias no curso superior de Licenciatura em Ciências 

Sociais eu já possuía interesse nos debates circundantes do direito, direitos 

humanos e justiça penal, temáticas provenientes da época em que cursei 

bacharelado em Direito na cidade de São Paulo. Mesmo não tendo concluído o 

curso, as curiosidades e inquietações se mantiveram, tendo, agora, um respaldo 

teórico da antropologia, sociologia e ciência política. 

Ao longo da graduação, tive a oportunidade de participar, como bolsista, no 

Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência (PIBID1) na linha de 

pesquisa Coeducação de Gerações2. Orientado pelo professor Carlos Eugênio 

Soares de Lemos pude explorar temáticas significativas para minha formação, pude 

ficar atento às emergências de estruturas físicas, aos enfrentamentos sobre debates 

do currículo escolar, greves, valorização ou desvalorização profissional, dentre 

outras questões no campo da educação, o que possibilitou ir além da observação 

obrigatória do estágio.  

A partir das curiosidades particulares que existiam e diante do cenário do 

sistema educacional, no sétimo período do curso em Ciências Sociais, solicitei ao 

professor Rodrigo de Araújo Monteiro para me guiar junto às pesquisas para a 

monografia. Ele prontamente aceitou o desafio ao ter conhecimento do tema. 

Fizemos, então, levantamento bibliográfico, montamos um cronograma de pesquisa 

e houve a construção do pré-projeto. O recorte, “A presença do docente no espaço 

penitenciário feminino e seu olhar sobre a educação”. Minha intenção era 

compreender: como o docente constrói seu plano de aula? Em qual medida os 

parâmetros ou orientações curriculares guiam estes professores? Que 

representações os docentes fazem de seus estudantes? 

                                            
1
  O programa promove a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da 

sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de 
um docente da licenciatura e de um professor da escola 
2
 Uma proposta de discussão sobre a relação entre juventude, velhice e educação que envolve a 

universidade, professores das escolas públicas, estudantes da licenciatura e os alunos do Ensino 
Médio. Trata-se de uma boa oportunidade de inserir o estudante da licenciatura de Ciências Sociais 
no contexto da escola, desempenhando o múltiplo papel de aprender, ensinar, pesquisar e multiplicar 
sobre o tema das gerações e os assuntos que lhe são correlatos, tais como: famílias, estratificação 
etária, transferência de apoio, representações sociais da juventude e da velhice. 
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Contudo, veio o momento das férias e, para que não houvesse perda na 

qualidade da pesquisa ao longo deste momento, foi necessário refletir a respeito do 

trabalho de campo, para isso, enviei mensagem para a Assessoria de Direitos 

Humanos da Prefeitura de Campos dos Goytacazes – mulher, entre os vinte e 

poucos anos, ativista feminista, também estudante em Ciências Sociais na UFF –, a 

fim de saber os trâmites e contatos administrativos para acesso aos dados penais e 

espaços prisionais, porém, veio o primeiro momento inesperado. Eu tendia a 

acreditar que tudo seria perfeito e sem qualquer interrupção, mas a pesquisa 

acadêmica também possui suas dificuldades, desconfortos e conflitos, tal como 

abordam William Foote Whyte na obra “Sociedade de Esquina” e Malinowski no 

texto “Argonautas do Pacífico Ocidental”. A assessora me confiou a informação que, 

na prática, não existia política de educação no presídio feminino, tanto que ela 

estava mobilizando ação junto à Universidade Federal Fluminense para arrecadação 

de livros (de temáticas variadas) com finalidade de promover, as pessoas 

encarceradas, um tempo de internação com conteúdo e conhecimento. Nos dias a 

seguir, conversamos sobre o cenário das prisões e alguns dados a respeito de 

Campos. Também neste período, gentilmente, a assessora me forneceu telefone e 

e-mail da diretora do presídio feminino, promovendo um contato. Fiquei animado, 

pois foi o primeiro momento em que consegui me projetar no campo, realizando 

entrevistas e acompanhando o cotidiano do espaço penitenciário, no entanto, por 

certo momento tive bloqueio para a escrita deste trabalho, uma vez que sem objeto 

definido teria que reconfigurar a pesquisa sem que houvesse grande perda dos 

conteúdos já assimilados. Insistente, ainda mantinha o interesse sobre o campo 

penitenciário, porém, agora com um olhar específico sobre as mulheres e a 

criminalidade. 

Com o retorno das atividades letivas na UFF, e ainda desmotivado, enviei um 

e-mail para a diretora do presídio, como uma carta de apresentação, mostrando meu 

anseio numa conversa, mas não recebi qualquer e-mail resposta, então, duas 

semanas depois decidi telefonar. As falas entre eu e a diretora foram muito simples 

e diretas, marcamos o primeiro encontro para o dia 26 de abril de 2017. A recepção 

inicial no presídio fora uma surpresa, pela questão da estrutura física, pela 

segurança, pelas exigências e pelo atendimento. Não mais do que 15 ou 20 minutos 

de permanência no espaço penitenciário, tive uma conversa agradável com a 
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diretora que pôde compartilhar sua formação pessoal, afirmou a ausência de 

políticas públicas e educacionais, tal como mostrou a ansiedade por novos projetos 

que pudessem “saciar o período ocioso das detentas”, já que “a única atividade para 

aquelas mulheres eram práticas religiosas promovidas por variadas doutrinas” e em 

algumas vezes doações ou intervenções universitárias. Pouco antes de sair, recebi 

uma “tarefa de casa” da diretora, escrever e enviar um projeto de entrevistas e 

visitas, um requerimento, por e-mail a fim de ser protocolado junto a Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária - SEAP.  Uma questão de formalidade, um 

outro passo para a pesquisa.  

Ao retornar para a universidade, dias depois, num encontro com o orientador, 

observamos o quão interessante é a presença única da religiosidade no espaço 

penitenciário, visto o discurso pregado extramuros sobre o lugar da mulher (cristã 

e/ou religiosa) no contexto social. Considerando que a própria religião é também 

uma instituição socializante, educadora, re-configuramos o objeto da pesquisa na 

temática: “As influências religiosas durante o cumprimento da pena as mulheres 

encarceradas em Campos dos Goytacazes”. Formulado o requerimento, e com o 

aval do orientador, o documento foi enviado para a direção do presídio no dia 8 de 

maio de 2017. Enquanto aguardávamos resposta, construímos (eu e o orientador) as 

entrevistas semi-estruturadas baseadas em duas propostas metodológica, sendo: 

Individual (a auto-administração do cumprimento da pena da pessoa encarcerada, 

baseado nas relações cotidianas, familiares) e Institucional (as diretrizes, normas e 

práticas carcerárias que moldam a prisão, ou seja, o regime disciplinar e a 

arquitetura).  

Apesar desse processo administrativo, todo trabalho com temática que 

evidencia criminalidade, políticas públicas e segurança, policiamento, norma e 

docilidade coloca o pesquisador em evidência pelas organizações penais e 

administrativas do Estado. Primeiro, por toda documentação e burocracia que há 

necessidade de comprovar, assinar e tomar responsabilidades. Segundo, por ser um 

assunto delicado para a sociedade civil, uma vez que não se sabe quais são as reais 

intenções do pesquisador. Logo, há de se pensar que a participação observante 

deste discente é também objeto de observação por parte dos órgãos de segurança. 

Entretanto, mesmo consciente de todas essas demandas, confesso uma frustração 

motivada pela ausência no alcance no campo primário e secundário. Foram variadas 
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tentativas de entrevista, organização para documentação, reuniões com orientador 

para estruturação, leituras, porém novamente iniciava a busca por uma temática a 

fim de compreensão e debate. Então, fixei os olhos nos debates interdisciplinares 

entre direito, educação e política, às quais promoveram inquietações e curiosidades, 

na tentativa de desconstruir o juízo de valor e estigmas, permitindo uma reflexão a 

partir do que me é atrativo, ou seja, “um estudo acerca da prática docente na 

realidade penitenciária”. 
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2. CENÁRIO PRISIONAL BRASILEIRO – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1. A Pena: reprodução de violências 

 

Medida socioeducativa, o sistema de internação, a privação de liberdade ou 

prisão-disciplinar, seja para adultos seja para adolescentes, são modalidades de 

condutas definidas no código penal brasileiro constituídas num viés de recuperação, 

e proteção, numa ação que possibilita a reinserção do indivíduo na sociedade 

dotando de capacidades em aceitar/sujeitar-se às regras sociais. Entretanto, alguns 

pontos devem ser observados na realidade carcerária a partir do programa de 

reintegração social. Primeiramente, há de perceber quem são os indivíduos que 

ocupam os espaços prisionais e no segundo momento entender quais as influências 

desses perfis na sociedade civil. 

 
Tabela 1: Perfil de pessoas apenadas no Brasil (Faixa etária, categoria étnica e estado civil) 

 

Quantidade de pessoas presas por faixa etária Homens Mulheres Total 

18 a 24 anos 150.330 7.855 158.185 

25 a 29 anos  124.240 6.879 131.119 

30 a 34 anos 94.167 5.320 99.487 

35 a 45 anos 89.258 6.342 95.600 

46 a 60 anos 32.731 2.722 35.453 

61 a 70 anos 4.652 337 4.989 

Mais de 70 anos 637 14 651 
 

Quantidade de pessoas presas por cor de pele / raça / etnia Homens Mulheres Total 

Branca 178.174 10.521 188.695 

Negra 86.415 4.642 91.057 

Parda 208.829 12.739 221.568 

Amarela 3.119 193 3.312 

Indígena 625 41 666 

 

Quantidade de pessoas presas por estado civil Homens Mulheres Total 

Solteiro/a 254.223 15.455 269.678 

União estável 115.626 7.195 122.821 

Casado/a 40.624 2.385 43.009 

Separado/a Judicialmente 5.400 537 5.937 

Divorciado/a 6.292 697 6.989 

Viúvo/a 2.521 589 3.110 

Fonte: INFOPEN – Dez/2014 
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Os dados nos mostram que em maioria as pessoas de pele brancas ou 

pardas, entre 18 até 29 anos em condição solteira ou união estável ocupam as celas 

das prisões brasileiras, contudo, além destes números, há de ser apresentado que 

sobre essa população as taxas de homicídios também possuem altos índices, 

sendo: 

“Em 2014, 61 jovens entre 15 a 29 anos sofreram homicídio para cada 100 
mil jovens. Quando considerada apenas a população jovem masculina, esse 
indicador aumenta para 113,2 no país. Os indicadores mostraram que a 
maior parcela das vítimas era composta por indivíduos de baixa 
escolaridade, com no máximo sete anos de estudo possuindo 10,9 vezes 
mais chances de ser assassinado no Brasil do que outro indivíduo com o 
nível superior, mostrando que a educação é um escudo contra os 
homicídios. (IPEA, Atlas da Violência, 2016, p. 38). 
 

E sobre a população negra, os marcadores de homicídios mostram: 

 

No que se refere à letalidade de afrodescendentes, não deixa de ser 
intrigante o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de negros entre 2004 e 
2014, ao mesmo tempo que o mesmo indicador associado a não negros 
diminuiu 14,6%, isto considerando a taxa de homicídios por 100 mil 
habitantes Negros, ou seja, em média, para cada não negro morto, 2,4 
indivíduos com cor preta ou parda sofrem homicídio”. (IPEA, Atlas da 
Violência, 2016, p. 39). 
 

Neste sentido, é possível perceber que a população negra possui mais 

dificuldades de acesso às demandas judiciárias, uma vez que, no comparativo com 

pessoas de outras etnias, os dados apresentam uma menor taxa de indivíduos 

julgados, porém, a taxa de pessoas negras vítimas de homicídios é maior no cenário 

do país. Um caráter de eliminação dessa população negra e marginalização da 

juventude, que é proveniente de classe econômica D, E os quais também possuem 

baixo nível educacional. 

Estipulado esse quadro, mesmo em decorrência do hiato de três anos na 

pesquisa para os dias atuais, é possível argumentar que existem muitas 

necessidades para a população brasileira, os quais movimentos negros, movimentos 

secundaristas e outros órgãos ou coletivos, buscam, numa luta política e social, 

amenizar os efeitos das desigualdades. Com isso, começo a refletir na possibilidade 

do espaço penitenciário também enfrentar necessidades de políticas de assistência, 

uma vez que “a superlotação das prisões brasileiras barateiam os custos de 

permanência dos presos”, como afirma Lourival Gomes3 (2014). Por conseguinte, há 

                                            
3
 Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo em depoimento ao documentário 

“Sem Pena” dirigido por Eugênio Puppo. 
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de se questionar, por que prender? Qual perfil do indivíduo que voltará ao convívio 

social? Inserir uma pessoa numa cela superlotada por, praticamente, 24 horas num 

período de longos anos sem qualquer atividade laboral ou educacional, possibilita 

garantias de cidadania? Além disso, as prisões de indivíduos reincidentes mostram 

que a falta de políticas públicas, pois a identidade construída por sentença judicial 

configura uma exclusão social, entretanto, o sistema prisional atribui o fracasso da 

“recuperação” ao próprio apenado sem analisar que o indivíduo privado da 

liberdade, talvez, esteja respondendo aos determinantes impostos. Neste sentido, 

considero que a marginalidade, violência e/ou criminalidade são expressões de 

conflito fundamentais para os estudos, uma vez que as pessoas encarceradas não 

estão ausentes do corpo social, mas participam de um contexto de violência desde a 

ausência de educação, desigualdades econômicas e outros fatores que configuram 

a criminalidade como fator social, e, ignorar a existência de tal realidade é vendar a 

justiça das “verdades” cotidianas. 

Essa seletividade do sistema penal também está nas percepções dos 

magistrados e legisladores, pois aqueles que detêm o poder para definir o conceito 

de criminalidade o fazem a partir da sua concepção particular de indivíduo, de 

mundo e de sociedade, dirigindo a legislação penal e o aparato jurídico-policial e 

administrativo para uma parcela mínima da sociedade. Diante disto, é importante 

compreender que a ressocialização é qualidade na cultura da sociedade, tanto no 

caráter coletivo quanto no individual, porém a pena apenas incide efeito contra a 

pessoa e não contra as causas que desencadeiam os desvios, logo a política de 

encarceramento e as práticas judiciárias incidem necessidade de atenção crítica. 

 

2.2. Configurações das Penas: 

 

No Brasil, há poucas unidades de prisões federais, prevalecendo unidades 

estaduais e municipais em acordo com legislações e órgãos normativos federais 

(código penal, lei de execução penal, conselho nacional de política criminal e 

penitenciário) que organizam diretrizes a serem seguidas por todas os espaços 

penais federativos. O código penal brasileiro, publicado em 1940, possuiu uma única 

reforma ocorrida em 1984, entretanto recebeu outras pequenas intervenções, ao 

longo dos anos, como ocorrido em 1998 sobre o leque de penas alternativas 
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reconhecidas sobre os “presos soltos” a fim de minimizar o encarceramento em 

massa diante das demandas de cada crime, contudo, mesmo diante de tal ação, o 

sistema ainda está sobrecarregado e tem emergência de ser repensado. Desta 

forma, aos indivíduos criminosos, as unidades prisionais são indicadas variando pelo 

que define a SEAP: 

 

Tabela 1: Quadro demonstrativo da tipologia de unidades prisionais no Rio de Janeiro 

Cadeia Pública / Casa de 
Custódia 

Destina-se a receber presos provisórios, que ainda 
aguardam por julgamento. 

Penitenciária 
Destina-se ao cumprimento de penas privativas de 
liberdade em regime fechado ou semi-aberto, podendo ser 
de segurança máxima, média ou mínima. 

Hospital Penal Psiquiátrico 

Destina-se aos portadores de transtorno mental que, em 
razão da prática de delito, tem a sua periculosidade 
declarada e a determinação da internação como medida de 
tratamento 

Sanatório 
Destina-se a receber, em regime fechado, presos 
condenados que necessitam de acompanhamento médico 
contínuo. 

Materno Infantil 
Destina-se a receber, em regime fechado, mulheres em 
situação de privação de liberdade em fase de gestação ou 
aleitamento. 

Colônia Agrícola 
Destina-se ao cumprimento do estágio final, em regime 
semi-aberto, da pena de privação de liberdade. 

Patronato 
Destina-se a realizar o cumprimento dos benefícios penais: 
liberdade condicional, educação, documentação, etc. 

Casa do Albergado 
Destina-se à execução do regime aberto de cumprimento 
da pena privativa de liberdade 

Fonte: SILVA, 2011, p.47 – adaptado por FELICIO, 2017. 

 

Já os efeitos e modelos das penas, em nível nacional, possuem as seguintes 

configurações: 

Tabela 2: Quadro demonstrativo de Penas 

Tipos de Pena Modalidade Local de Cumprimento Progressão 

Privativa de 
Liberdade 

Reclusão Penitenciárias 

Regime Semi-Aberto, 
Regime Aberto, 
Liberdade Condicional, 
Albergue Domiciliar 

Detenção Cadeias Publicas 
Suspensão 
Condicional 

Restritivas de 
Direito 

Prestação de Serviços à 
comunidade, Interdição 
Temporária de Direitos, 
Reparação de Danos 

Órgãos Públicos, 
Empresas Privadas, ONGs, 

Comunidade 

Conversão em pena 
de detenção ou 
reclusão. 

Pecuniária Multa, Fiança Em liberdade 
Transformada em 
Prisão 

Fonte: SILVA, 2001, p. 48 
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GOFFMAN (1981) considera importante conhecer e participar do mundo 

social do apenado na medida em tal contexto é subjetivamente vivido por este e 

possui significativas ações e conjunturas. Ou seja, a intervenção e interesse dos 

grupos e indivíduos externos ao espaço penitenciário, permite um canal de diálogo e 

atenção, favorecendo possíveis avanços na garantia das medidas de privação de 

liberdade, contudo, no atual quadro, esse diálogo se mantém entre os apenados e 

seus familiares (quando de fato há uma assistência afetiva). 

 

2.3. O sistema prisional no século XX e XXI: 

 

Um dos trabalhos literários e descritivos mais prestigiando sobre o ambiente 

penitenciário foram os relatos do médico Dráuzio Varella nos livros “Estação 

Carandiru” e “Carcereiros”. Por meio destas obras, e também entrevistas, podemos 

ter um panorama do cenário penitenciário no séc. XX que nos remete dúvidas, neste 

momento da pesquisa, referente aos avanços ocorridos, as políticas de recuperação, 

as responsabilidades e seus representantes, dentre outros apontamentos. 

Considero o evento ocorrido no Carandiru enquanto um marco na história da 

justiça brasileira. 20 anos após o episódio violento, no ano de 2012, muitas famílias 

não haviam sido indenizadas, os processos de responsabilidades não haviam sido 

julgados e o que restava aos envolvidos e a sociedade era um quadro internacional 

e político sobre a importância dessa cena ter um fim. Então, o desfecho no ano de 

2016 concretizou-se com a anulação4 das acusações aos policiais militares pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Com isso, ficou claramente visível a posição de 

interesse do Estado nas instituições penitenciárias, reafirmando o que médicos, 

pesquisadores, acadêmicos, advogados, juízes, além de todo o corpo de indivíduos 

que estão envoltos neste ambiente afirmam, “a cadeia é um depósito de bandidos, 

cadeia é um castigo” (VARELLA, 2012). A julgar pelo momento, sete anos antes do 

evento no Carandiru, o Brasil se libertava das amarras ditatoriais, com isso, a 

influência da ordem e do controle estavam muito presentes na sociedade brasileira, 

tal como ainda estão nos discursos tradicionais ouvidos nos palanques (políticos e 

religiosos) e na mídia. 

                                            
4
 Ivan Sartori (Desembargador Relator) concede habeas curpus para absvolvição dos crimes 

imputados, na forma do artigo 386, inciso V, no codigo processual penal. 
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O discurso supracitado do papel da cadeia é ressaltado diante dos dados 

promovidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (tabela 3), construídos dois 

anos pós evento Carandiru. Os registros a respeito do sistema penitenciário 

mostram um déficit significativo nas vagas a serem destinadas as pessoas em 

regimes penais. E os números acerca das atuações parceiras do Estado no fornecer 

ocupação laboral ou estudantil também se mostram preocupantes. 

 

Tabela 3: Cenário 2014 – Prisões Brasil e Rio de Janeiro 

 2014 RJ 

Pessoas envolvidas em atividades 
educacionais nos presídios5 

63.852 5.014 

Pessoas privadas de liberdade que 
trabalham 

115.794 2.223 

População Carcerária 584.361 40.301 

Vagas 370.860 28.130 

Fonte: 10º Anuário de Segurança Pública 
 

Os números sobre as violências no Brasil e no estado federativo do Rio de 

Janeiro, apesar da diminuição, no ano de 2014 para 2015, ainda mostra um fluxo 

considerável e equiparado de crimes e de mortes, como demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Quadro de Violências no Brasil e no Rio de Janeiro. 

  2015 RJ 2014 RJ 

Armas Apreendidas 110.327 9.268 119.347 8.899 

Crimes Violentos Intencionais6 55.574 4.365 57.091 5.135 

Mortes Violentas Intencionais7 58.467 5.010 59.730 5.719 

Policiais Mortos Em Serviço 91 26 79 18 

Policiais Mortos Fora de Serviço 267 72 336 82 

Crimes contra Liberdade Sexual - 
Estupro 

45.460 4.887 50.438 5.676 

Fonte: 10º Anuário de Segurança Pública 
 

As tabelas e dados apresentados reforçam o que vemos, cotidianamente, nos 

noticiários e documentários, a realidade da sociedade brasileira não é capaz de 

suportar um sistema punitivo como o atual aplicado. As condições que o apenado 

cumpre pena, ou aguarda julgamento, são de humilhação e perda da dignidade, e 

                                            
5
 Profissionais da educação não caracterizados por imposição de pena ou privação de liberdade. 

6
 Corresponde aos crimes registrados 

7
 Corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e 

mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora do horário de serviço. 
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nesse sentido cada vez mais o poder público acaba por legitimar aos presos a 

definição desacreditada, auxiliando na construção rotulação, preconceitos afirmando 

a lógica de uma sociedade exclusiva fomentada nos instrumentos de controle, 

acentuada nos históricos penais, promovendo maior vulnerabilidade dos indivíduos 

e, assim, sustentando reincidências dos atos criminosos. Contudo, os números das 

violências no país, expostos na tabela 4, mostram a problemática de contenção e 

segurança. Outro dado preocupante são os crimes contra liberdade sexual, visto que 

“no ano em que o Brasil comemorava a Copa do Mundo e se exibia ao mundo como 

nação cordial e receptiva” 5.676 mulheres sofreram agressão e destas, de acordo 

com o Atlas de Violência no ano de 2014, 4.757 das mulheres agredidas faleceram. 

Apesar da Lei Maria da Penha (11.340/06) ser um marco na política de luta pelos 

direitos civis, o debate em torno da violência contra a mulher ainda é superficial, tal 

como são os casos envolvendo LGBTfobia, uma vez que não incorporam os 

registros policiais ou as análises nacionais sobre violências à liberdade sexual. 

Os dados noticiários e a sétima arte (cinema) expõem um pouco mais da 

perspectiva social dos presos e do cenário penal. No ano de 2010, foi lançado o 

filme “Tropa de Elite”, que retrata os abusos da polícia brasileira e a política de 

corrupção na cidade do Rio de Janeiro. Em uma das cenas o capitão Nascimento 

(policial do BOPE – Batalhão de Operações da Polícia Especial) é aplaudido em um 

restaurante pela morte de alguns criminosos num confronto dentro do espaço 

penitenciário, após um início de rebelião. Num cenário muito próximo ao ocorrido no 

filme, houve confronto entre a polícia e os apenados nas regiões de Boa Vista (RR), 

Porto Velho (RO) e Manaus (AM) nos primeiros dias do ano 2017. O comparativo 

com a realidade é possível diante de discursos como o do antigo Secretário Nacional 

da Juventude que afirmou:  

“(...) tinha era que matar mais, tinha que fazer uma chacina por semana. (...) 
Os santinhos que estavam lá dentro, que estupraram e mataram: 
coitadinhos, oh meus deus, não fizeram nada”. E acrescentou: “Para, gente! 
Esse politicamente correto que está virando o Brasil está ficando muito 
chato” (Entrevistado pelo jornal ‘O Globo’). 
 

Além do exposto, outros representantes políticos têm discursos de cunho 

racista, xenofóbico, homofóbico e de valores que não demonstram estar em 

harmonia com a legislação e direitos sociais. Isso reflete que as leis e decretos, 

apesar de considerados um poder sobre as relações sociais e administração pública, 

são abstratos no cotidiano, ou seja, há grande preocupação na formalidade legal e 
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num ideal pela garantia na qualidade da vida social, porém há ausência da aplicação 

das normas diante dos interesses e ideologias particulares, sendo as 

regulamentações aplicadas de acordo com referências de classe e status, visto que 

existe uma grande diferença entre o que se entende por verdade e por justiça, 

contudo, abordarei esta temática em outro capítulo. 

Conforme as pesquisas da ONG Human Rights Watch publicada em 2016, a 

maioria dos indivíduos que superlotam as prisões é de apenados provisórios, ou 

seja, indivíduos que aguardam julgamento, além dos jovens detidos por porte ou uso 

de substâncias ilícitas como cocaína, maconha e outras drogas. A diretora da 

organização, Maria Laura Canineu, durante entrevista para o Jornal das 10 

(Globonews8) acrescenta que “ambas situações evidenciam o despreparo da 

sociedade brasileira na política de combate as drogas ou de consciência referente 

aos direitos humanos”. E afirma, que “há necessidade de uma política de maior 

tolerância, pois estes indivíduos há tempos sofrem com as consequências do 

sistema penitenciário, como por exemplo, graves doenças ou falta do cumprimento 

da lei”. Também acrescenta que “apenas 10% da população carcerária pesquisada 

possui acesso aos programas de ressocialização educacional e mais 16% possui 

acesso aos programas laborais”. Deste modo, é fundamental que a sociedade 

encare as responsabilidades (sociais ou legais), uma vez que as populações de 

baixa renda, ou desfavorecidas num contexto geral, cada vez menos possuem 

disponibilidade de acesso aos campos da educação, cultura e saúde, além do 

aumento nos dados criminais e, também, na quantidade de pessoas encarceradas 

em decorrência das crises políticas, econômicas e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 A entrevista foi divulgada no site do telejornal dia 12 de Janeiro de 2017 pela repórter Néli Pereira 

(BBC) com o título: “Lei de drogas é fator chave para aumento da população carcerária, diz ONG”. O 
link da reportagem consta nas referências deste trabalho. 
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3. CONFLITOS SOCIAIS – Um entendimento acerca do estado de 

exceção: 

 

O marco civilizatório9 pode ser observado no momento em que a liberdade 

dos homens fora transferida para a comunidade, então, coube à ordem normativa a 

missão de organizar a vontade comum. Contudo, a vida social se produz através de 

inúmeras disputas e conflitos em graus de intensidade variados, percebidos e 

avaliados por atores que interpretam os espaços que realizam suas ações. Por 

exemplo, todos os dias os indivíduos escolhem posição e dão opinião sobre 

questões que dizem respeito à vida em sociedade, seja a acerca da cidade, estado 

ou país. É interessante notar que para formar uma opinião sobre alguma questão in 

foco, requer a ação na distinção entre escolhas racionais ou não razoáveis, justas ou 

injustas. Neste sentido, à medida que as disputas se processam, há certa aceitação 

na proporção em que a violência, na forma de coerção, faz-se presente a fim de 

buscar uma ordem social, caracterizando uma problemática acerca do debate entre 

a vida e a politica (no Estado de Direito). Ou seja, o desejo de não ser oprimido e o 

desejo de oprimir10. “Isso evidencia que o corpo social é tecido de forma que 

obrigam aos atores instituir um polo (político) superior que passa a unificar e dar 

identidade. Nessa perspectiva a política é encarada pela logica da força 

transformada em logica do poder e da lei” (ZACCONE, 2015, p. 45). E assim, “o 

problema da criminalidade não será resolvido no campo jurídico, mas no campo 

político a partir de decisões administrativas” (Ibid. p.29), observando que a ordem 

jurídica aparece como instrumento para a prática da coação11. Um carater dialético 

apontado por Max Weber (1964) a respeito da “dominação do homem legitimada 

pelo homem”. Nestes termos, a polícia, enquanto defensora da ordem, tal como da  

autodefesa dos indivíduos, tem seu papel social configurado na violência como 

“potência coletiva12”. Entretanto, distante do propósito, compreendendo tal orquestra 

configurada a partir da conjuntura social neste inicio de século XXI, considero que a 

participação da polícia ressaltando falsas ameaças incluídas nas rotinas diárias, uma 

                                            
9
 Norbert Elias (O processo civilizador) 

10
 Maquiavel, 2007, p.98 

11
 Técnica de organização social, cuja especificidade consiste no uso dos meios coercitivos para 

induzir membros de um grupo social a fazer ou não alguma coisa (ZACONNE, 2015, p. 52), ou seja, 
ação de violência cuja legitimidade decorre da legalidade. 
12

 Espinosa, 2003. 
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vez que diante dos dados supracitados, a face criminosa tem etnia, idade e 

escolaridade específica, e sobre esta população a abolição temporária do 

ordenamento constitucional é constantemente presente, configuram estigmas e 

constroem um perfil criminoso dos indivíduos a partir das suas identidades e na 

relação com o ambiente em que vivem. Um exemplo, são os moradores das 

favelas13, pois comparados com outras regiões das cidades, a presença da vigilância 

do Estado e o enfrentamento na política antidrogas na chamada “guerra” contra o 

tráfico, impõe aos pertencentes daquele espaço uma face hostil, tal como para 

outros grupos que possam questionar o uso do poder politico superior ou as práticas 

dos governantes, seja por meio de revoltas à mão armada, agitações que “ameacem 

a segurança” do Estado ou pela exaltação da identidade social politica enquanto 

enfrentamento às tradições. Uma realidade evidenciada no contexto da comunidade 

brasileira, onde se vê o explorar das sexualidades, raças, juventudes, dos 

conhecimentos, dentre outros campos e ambientes. Por consequência, “a 

manutenção da ordem pública tona-se cada vez mais territorializada, pois não há 

interesse na pratica de coibir atos, tidos como perigosos, mas de controlar áreas que 

são estipuladas como um mundo à parte/à margem” (SILVA, p. 33, 2014). 

Em outro cenário, há aqueles que, por meio de crimes, conquistam, ou se 

mantém em, altas patentes políticas. Diferente das ações aplicadas ao povo, à estes 

são destinados dois caminhos, podem ser encarados pela espada da justiça ou 

serão obrigados a manter autoproteção em decorrência de alianças e mais ações 

criminosas numa rede eventos que assaltam o direito da igualdade e dignidade do 

povo, denominado corrupção. Já o mecanismo da justiça se mantém na vontade de 

dar ou devolver ao povo o que é devido pelos mesmos princípios, uma vez 

roubados. Contudo, tais vias não são excludentes, sendo possível visualizar, na 

prática, diante dos acontecimentos ocorridos no Brasil desde 2014 com a operação 

Lava Jato14. 

Os desdobramentos das investigações dão rosto, nome e data de nascimento 

para algo que, anteriormente, era objeto abstrato e anônimo. A luta de poderes entre 

                                            
13

 O termo remete ao que este pesquisador compreende sobre a realidade social visto que o uso da 

nomenclatura comunidade remete a um olhar higienizado e enfraquece o debate sobre 
desigualdades, pobreza e outras emergências sociais. 
14

 Investigação de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Iniciada a partir da observação da 
Policia Federal e do Ministério Público Federal aos movimentos de recursos ilícitos em rede de postos 
de combustíveis e jatos de automóveis (donde originou o nome), a operação avançou alcançando 
indivíduos e grupos criminosos, empreiteiras até lideres políticos e partidos. (http://lavajato.mpf.mp.br) 
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homens15 na busca por menores penalidades ao serem descobertos, 

desmascarados, coloca o Poder Público em evidência, pois aos que antes eram 

considerados inalcançáveis devido toda a carga simbólica (ou seja, indivíduos de 

pele branca, possuidores de altas fontes de capital e administradores do Estado, os 

quais tinham/tem privilégios contra investigação e julgamentos), hoje são expostos 

em espaços públicos e pela mídia como exemplos de vergonha.  Contudo, a atenção 

que esse poder político superior se apropria, não o coloca, necessariamente, de 

volta à posição de cuidador das necessidades do clã humano brasileiro, no sentido 

de que “o sistema do Estado ainda é baseado no exagero de práticas burocráticas 

que impõem a sociedade uma não participação e diálogo favorecendo uma 

hipertrofia da individualidade daqueles que não se sentem acolhidos pelo coletivo 

político” (HOMEM, 2017).  

Outro fator são os discursos de pessoas não políticas ascendendo ao posto 

de líderes e representantes do povo. A propaganda se faz a partir do entendimento 

de que a pessoa política está para corrupção como o empresário está para 

administração. Um exemplo é o atual prefeito, e ex-publicitário, da cidade de São 

Paulo, João Doria (PSDB), que alcançou a vitória apresentando um currículo de 

sucesso. Além disto, pautas no interesse pela privatização também são 

evidenciadas a partir destes outros rostos políticos, uma vez que apresentam os 

empresários como salvadores de uma sociedade em crise, pois irão oferecer novas 

vagas no mercado de trabalho, tal como farão a economia voltar à situação 

aceitável, contudo, a relação entre o Estado e a iniciativa privada mostra que, na 

realidade, as empresas são meios para garantia de novos modelos de alianças 

promovendo maior rede de corrupção, por exemplo os casos envolvendo JBS e 

ODEBRECHT. Porém, não anseio aqui generalizar, mas atentar para as articulações 

construídas como modelos de manutenção de poder e enriquecimento de indivíduos 

e grupos criminosos. 

O resultado que verifico neste outro contexto, são as representações 

simbólicas presentes nestes eventos como tanques de oxigênio para os movimentos 

sociais, estes que estão nas ruas, na mídia, nas redes sociais e internet e em 

                                            
15

 Ao considerar o corpo masculino de etnia “branca” presente na política, faço menção à legitimidade 
dada ao falo como direito de poder “natural” e, assim, ressaltando preconceitos sobre o lugar da 
mulher, da pessoa negra e da pessoa jovem este que não se mostra, aos olhos destes homens, na 
política. 
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debates com a sociedade civil, a fim de buscar meios para que as emergências de 

suas subjetividades sejam saciadas. 

 

3.1. Ruas e Redes Sociais Virtuais, lugares políticos ou áreas de 

violências: 

 

A rua como espaço de produção e reprodução é lugar democrático dos 

indivíduos que, diante de características e experiências diversas, circulam, 

produzem, consomem e sonham. A partir da luta contra-hegemônica, o espaço 

público (a rua), teve seu protagonismo no ano de 2013, por meio de manifestações e 

ocupações organizadas pela população conectada ao ciberespaço e redes sociais 

virtuais, na exigência de respostas às crises políticas, econômicas e sociais. 

Diferente da mídia tradicional, a qual possui parcela binária, pois de um lado 

se mostra como elo de informação entre os acontecimentos e os indivíduos, mas por 

outro lado, auxilia na construção de identificação acerca das “representações sociais 

configuradas por meio da dramatização, onde se encontra ‘o sensacional, o 

espetacular’ dos fatos num mundo ordinário” (SANTOS, 2014, p. 22), as plataformas 

digitais (Youtube e Facebook) se configuram como expressão de força em 

“contraposição aos movimentos clássicos da classe trabalhadora, que fazem uso de 

instituições políticas, como partidos, sindicatos e associações” (GAJANIGO & 

SOUZA, 2014, p.578). Um novo modo de acesso a saberes políticos. Contudo, não 

é recente o uso do espaço público a fim de eventos que causam desconforto a 

dinâmica cotidiana. A partir de 1960, período de Ditadura Militar, muitas 

manifestações ocupavam as ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados 

federativos. Já nos anos 90 a Parada do Orgulho LGBT também já uti lizava o 

espaço da Avenida Paulista. Ambos os quadros mostram a diversidade presente no 

espaço urbano. 
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Imagem 1: Somos a Rede 

 

Fonte: Obvious – Rafael Senra 

 

Ao passo que ocorriam mobilizações dentro e fora do mundo virtual, os casos 

sobre o abuso de poder pelos policiais civis eram expostos à população. Contudo, 

as redes digitais, envoltas nas temáticas do momento, moldaram embates sem fim 

em direção às ofensas perdendo a qualidade do diálogo e instaurado o quadro 

dicotômico entre ‘o bem e o mal’. Somado à exposição da vida privada, tanto as 

manifestações nas ruas (passeatas, ocupações), quanto os discursos na internet, 

buscavam, além de críticas aos eleitos políticos, confrontar o outro, construindo um 

entendimento do problema social, econômico e político ser o indivíduo e sua 

identidade. Afirmações, tais como: “o nordestino não sabe votar”, “mulher não deve 

administrar um país, ela tem que pilotar fogão”, dentre outros, condicionam questões 

singulares acima da reflexividade ética coletiva. Por consequência, o inimigo do 

povo tornou-se ele mesmo. 

HABERMAS (2003), em seus escritos “Era das Transições”, considera que “o 

exercício da democracia é estruturado de maneira individualística, coercitiva e 

positiva, ou seja, é uma qualidade social produzida na base de leis e sanções pelo 

Estado a fim de promover a liberdade subjetiva”, mas neste sentido, os princípios da 

democracia são paradoxais, são contraditórios, pois de um lado as leis são a 

expressão da vontade do povo, mas de outro a submissão às normas determina 

limites, uma vez que os interesses e subjetividades não se oponham as questões 

fundamentais. Com base nestes pontos, a relação entre vida privada e vida pública 
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configuram sentido na participação política acerca de responsabilidades, contudo, “o 

jogo dos princípios não propicia soluções capazes de satisfazer a todos”. O antigo 

ditado ‘nem cristo agradou’.  

O nexo entre razão e vontade só pode se desenvolver, na dimensão do 

tempo, com o processo histórico, porque, atualmente, a proteção de bens e 

princípios intrínsecos moldam relações de submissão e servidão, ao invés de 

cidadania por meio de medidas no interior da democracia. Um caráter velado do 

estado de exceção no século 20. A problemática que, então, apresento, é a ideia de 

sociedade controlada, regular e normal, numa inversão do discurso constitucional 

favorecendo o autoritarismo, que é desnecessário, visto que o país brasileiro 

enfrenta uma crise devido corrupção, e dela seus frutos, mas não uma situação de 

guerra ou de catástrofe natural que necessita da presença de “ordem”. A exceção 

cabe, como dito, a grupos específicos e a democracia baseada nos direitos 

humanos é mostrada enquanto discurso na defesa dos indivíduos considerados 

selvagens. Ou seja, uma fraude baseada no interesse superficial das normas, mas 

não pelo conteúdo. A passividade dos indivíduos está garantida no controle e nestas 

ferramentas subjetivas de ordem, então, a presença de perfis que fogem da regra, 

pela própria condição, tem necessidade de ser retirado do convívio coletivo e deve 

ser abatido, pois ofende aos que estão em “harmonia no corpo social” e, neste 

sentido, a justiça policial é um meio de gozo e prevenção dos ofendidos. 

A partir das abordagens de prevenção (GUINDANI, 2014; GODINHO, 2014; 

SILVEIRA, 2014), quero destacar a participação da juventude secundarista no 

quadro de enfrentamento político e educacional, por meio das ocupações nas 

escolas da rede pública no ano de 2016, tal como os impactos sociais destes 

eventos. De acordo com Pablo Ortellado16 (2017), “a população jovem (faixa etária 

20 a 30 anos) não possui preocupação na agenda política nacional”, uma vez que 

seus estudos sobre opinião pública na internet e nas redes sociais mostram 

“interesses em temáticas como marcha da maconha, movimento passe livre, 

movimento bicicletada, enfim, todo um universo juvenil que não está ligado às 

polarizações”. Entretanto, no tocante sobre os direitos sociais “o envolvimento da 

                                            
16

 Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, realiza pesquisa com tema “Privacidade e 
Comunicação para Mobilidade Política no Brasil”, participou do programa Diálogos com Mario Sergio 
Conti (Canal G1) abordando os aspectos de polarização reduzida a dois campos: anti-petista versus 
anti-anti-petista - termos que denotam a política de direita ou esquerda não sendo representativa 
neste momento de crise. 
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juventude politizada se torna significativo”, exemplo são as manifestações nas ruas e 

ocupações das escolas públicas por melhoras na educação. Além disso, a 

participação do movimento estudantil (universitário e/ou secundarista) em ação 

coletiva junto ao movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, 

ressaltam as condições sociais marcando um momento de reconfiguração na 

identificação das desigualdades. 

A vivência desta “juventude que carrega inquietações representa 

potencialidades de ameaças como fator de ‘incivilidade humana’ recebendo 

tratamento criminalizador por parte das forças policiais” (GUINDANI, 2014, p.560). 

 

Imagem: PM desocupa escola e leva estudantes algemados 

 

Fonte: Site G1 – Tocantins 

 

O debate acerca do estado de exceção, diante de crianças e adolescentes 

que são resguardados pelo código civil17 e pelo ECA18, representa a 

supervalorização da proteção. Por exemplo, os ambientes escolares é, em algumas 

localidades, constituído da forma conflituosa ao seu carater de desenvolvimento. 

 

 

 

 

                                            
17

 Lei 10.406, 2002 
18

 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8069 de 1990) 
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Imagem: Prisão ou Escola? 

 

Foto: FELICIO, 2016 

 

A imagem acima mostra a realidade da escola no centro do município de 

Campos dos Goytacazes na qual realizei estágio I (sob orientação da professora 

Geovana Tabachi Silva). O ambiente externo e interno do colégio preserva a 

arquitetura histórico-clássica, contudo vemos elementos que reconfiguram esse 

modelo, havendo grades nas portas e janelas da sala de aula, e redes nos vãos 

entre os andares. De acordo com comentário de professores, tais elementos são 

para prevenção e proteção dos próprios alunos e profissionais, porém, a escola “se 

mostra como ambiente no qual os alunos são corrigidos da ignorância por meio de 

ordem, grade, disciplina, prova e silêncio” (MOSÉ, 2010), um cenário que molda um 

espaço “cinza” e de cárcere, contrariando o que se entende por local de 

descobertas, conhecimento e diversidade. Apesar de não ser um dado recente, 

ressalta o que foi dito há pouco acerca das potencialidades dos jovens frente ao 

programa de repressão de seus impulsos estarem presentes no cotidiano.  

Problematizar temas de racismo, violência e sexualidade, por exemplo, se mostra 

complicado na falta de teorias e pensamentos de autores brasileiros, e quando 

presentes são reservados às prateleiras das bibliotecas públicas ou universidades 

localizadas nos centros das cidades. O conjunto de informações disponíveis que não 
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alcança a sala de aula, em especial espaços como periferias e favelas, reflete na 

construção da identidade e saberes dos alunos e dos docentes.  

Os escritos de Foucault (1999) no livro “Vigiar e punir: o nascimento da 

prisão” já denunciava tal cenário quando fala sobre as instituições de sequestro que 

têm por objetivo incluir os indivíduos para normalizá-los. A primeira função das 

instituições de sequestro é então o controle do tempo total do indivíduo. Assim ele 

deveria ter todo seu tempo de produção para a instituição. A escola cobra que seus 

alunos sejam produtivos, ser produtivo é ser aluno ideal, aluno disciplinado. Mas 

além da necessidade do controle do tempo, controla-se também a existência: 

atividade sexual e higiene. A segunda função é assim o controle do corpo. O corpo 

na escola é a todo momento controlado, controla-se o corpo para que ele trabalhe 

segundo as necessidades da instituição.  

A relação constante entre o uso do corpo, repressão e criminalidade, moldam 

este trabalho, pelo caráter da educação e inter-relações como base de 

enfrentamento. 
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4. AS INFLUÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - Práticas docentes para liberdade 

subjetiva. 

 

Neste trabalho, até o momento, foi possível compreender que as políticas de 

encarceramento são encaradas conflitantes entre legal e o ilegal, entre legítimo e o 

ilegítimo. A participação do Estado nos atos de controle e ordem, de acordo com os 

dados, são destinados a uma parte da população e o diálogo na busca por uma 

mudança tem faces politicas binárias. A tentativa de previsão, em qualquer contexto 

brasileiro, encontra a neblina e incertezas, entretanto, nem tudo é pessimismo. A 

educação, uma qualidade na cultura da sociedade brasileira, tanto no caráter social 

quanto individual, ao meu ver, é um instrumento de combate no campo político e 

social, tal como é considerada a ciência sociologia. Por meio da educação, os 

indivíduos (sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos), expandem os 

horizontes éticos, intelectuais e físicos quando “exploram metodologias e 

instrumentos na construção de hipóteses, conhecimento e argumentações, 

favorecendo o desenvolvimento de um espírito crítico e criativo a fim de alcance da 

autonomia (do sujeito), sentimento de segurança (em relação às próprias 

capacidades) e interação, ou interlocução, frente das dinâmicas sociais” (PCN, p. 28, 

1997). 

Por outro lado, é importante questionar a validade ou eficácia da educação no 

espaço penitenciário, aos indivíduos privados de liberdade, considerando o caráter 

impregnado em sua identidade como excluído jurídico19, pois, caso os apenados 

tenham possibilidade de sair do confinamento, a educação adquirida terá alguma 

contribuição contrariando as fragmentações que adquiriram frente às transformações 

ocorridas nas inter-relações do corpo social externo aos muros? Perceba que não 

faço link entre o caráter ressocializador, uma vez que meu objetivo aqui é colocar 

em pauta as dinâmicas e possibilidades que fazem as pessoas privadas de 

liberdade aceitarem este espaço de produção e reprodução de saberes. Timothy 

Ireland (2011) afirma que “para pensar o processo educativo no espaço da prisão, 

há de se ter clareza sobre os limites impostos pelo contexto singular, mas também 

                                            
19 “Excluídos Jurídicos são aqueles que foram segregados dessa mesma sociedade por uma 

sentença judicial que os privou da liberdade. E (...) dentre estes estão as crianças órfãs e 
abandonadas que vivem abrigadas em instituições por determinação dos conselhos tutelares, os 
adolescentes a quem se atribui a autoridade do ato infracional e que receberam sentença de 
internação em instituições estatais e os presos judicialmente condenados” (SILVA, p. 56, 1997). 
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não reduzir o processo educativo à escolarização”. Interessante apontar que diante 

dessa reflexão, pode-se entender uma relação entre três componentes fundamentais 

neste contexto de acesso, são estes: a estrutura na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA20); as práticas docentes de mobilização do conhecimento critico; a 

disponibilidade de interesse do preso. 

 

4.1. A estrutura de educação – Ensino de Jovens e Adultos 

 

É inegável a importância da educação no espaço penitenciário, ainda mais 

diante dos quadros supracitados, contudo, a existência de um programa educacional 

de rápido ensino e aprendizagem dos conteúdos variam as concepções de 

aceitação, pois de um lado apresenta face caridosa e do outro lado apresenta 

caráter de medida, despreocupada, existente apenas para cumprimento legal. 

Independente das impressões ou sensações que possam causar o acesso ao 

conhecimento, promovido na modalidade EJA, está configurada em regimentos, tais 

como os currículos mínimos e outros documentos de orientação do ensino regular, 

possuindo componentes e temáticas de saberes específicos e, neste sentido, 

formais, instrumentalizadas em carater de controle do que o Estado considera 

importante como conteúdo a ser aprendido, mesmo aos indivíduos privados de 

liberdade, os quais a vivência em ambiente confinado ensina o que é necessário 

para sobreviver mas não desenvolver. 

No currículo mínimo está inserido o contexto de cobranças das disciplinas: o 

de cumprir o conteúdo que é estabelecido; a aplicação de atividades avaliativas no 

formato de prova; a elaboração e execução da recuperação paralela; o 

preenchimento dos diários dentro dos moldes propostos pela coordenação; 

participação no conselho de classe e promoção do aluno. Tudo isso para que, ao 

final do período letivo, o aluno tenha uma nota, e esta determinará se foi aprovado 

ou não. Esta dinâmica e tudo que a ela envolve têm apresentado caráter mecânico e 

objetivo, causando emergências de reflexão no processo de ensino-aprendizagem 

impondo à escola uma face de parceria na legitimidade ao regime de dominação 

                                            
20

 Modalidade de ensino no qual uma série escolar é cursada no prazo de 5 a 6 meses (período 
menor de tempo comparado ao ensino regular a ser cursado em 12 meses), destinado aos indivíduos 
a partir dos 15 anos, jovens e adultos, considerados atrasados ou distantes das metas entre idade e 
base de conhecimento. 
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social. Entretanto, ao reconhecer que no corpo social a participação no processo 

educacional favorece outra percepção do entorno das relações e estruturas sociais, 

o investimento (seja de espaço-tempo, finanças ou capacitação e formação dos 

docentes) tem grande importância como política pública que deve ser organizado 

pelas agências privadas ou departamentos de ministérios públicos, pois a promoção 

do dialogo entre realidade dos encarcerados e o poder público moldam uma politica 

pedagógica de melhor qualidade. Destaco que, 

“as ações governamentais resultantes das pressões articuladas por 
entidades da sociedade civil que vêm trabalhando e fazendo advocacia no 
campo dos direitos humanos e da educação há muito tempo. O Gabinete de 
Apoio Jurídico a Organizações Populares (GAJOP), em Pernambuco, o 
Instituto de Acesso à Justiça (IAJ), no Rio Grande do Sul, a Pastoral 
Carcerária, em nível nacional, o Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres 
Encarceradas, a Rede Paulista de Educação nas Prisões, bem como as 
ações de alguns fóruns estaduais de EJA, entre muitas outras entidades, 
têm contribuído para dar visibilidade à temática da educação em prisões” 
(IRELAND, p. 32, 2011). 
 

A inclusão da modalidade EJA, apesar de consistir em tempo menor de 

ensino e aprendizagem, demonstra reconhecimento do sofrimento que as pessoas 

dotadas de baixo nível escolar enfrentam e, com isso, em termos de respeito na 

promoção de igualdade nas relações sociais, encaro a equidade como parte do 

programa pedagógico. 

 

4.2. As Práticas Docentes para Mobilização do Conhecimento Critico 

 

É recorrente, nos trabalhos acadêmicos, reflexões acerca da eficácia sócio-

pedagógica da pena, contudo, abordagens sobre as práticas docentes pouco são 

evidenciadas. De acordo com Graciliano de Ramos (2002) há um modelo de 

conteúdo cientifico que distancia o intelectual (neste caso o docente ou pesquisador) 

da realidade, observando haver um outro modelo de conteúdo “mais agradável” para 

determinada parcela da sociedade, e, deste modo, ignora  as desigualdades sociais 

e reafirma a face de ignorância e incapacidades promovido pelas mazelas, quando 

diz: “o intelectual não pode silenciar-se diante da lógica perversa, nem eximir-se de 

sentir e explicar as paixões mais elementares do povo, não sendo sua bagagem 

cultural razão para destacar-se do povo nação” (RAMOS. p. 94, 2002). 

Compartilhando dessa proposta, fiquei curioso em verificar, na realidade social, as 

possibilidades dos professores da rede pública de ensino no município Campos dos 
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Goytacazes envolverem-se com as demandas da população presa. Para tanto, 

delimitei 11 (onze) questões-chave21 a fim de saber as possibilidades destes 

profissionais estarem dispostos a adentrar o mundo carcerário e promover mediação 

do conhecimento, uma vez que a conexão entre educação, direitos, conflitos, desvio, 

estigmas e prisão tem fortes influências no contexto atual. Dentre o total de 

perguntas, as principais foram : 1- Durante sua formação, houve algum incentivo no 

debate educação e sistema prisional? 2- Você já considerou dar aula nesse 

sistema? 3- Você acredita no processo/programa de ressocialização? 4- Ao seu ver, 

a prisão possui algum papel? 

As conversas foram gravadas dentro do espaço escolar no qual realizei 

estágio obrigatório no ano de 2016 junto à disciplina Pesquisa e Praticas de Ensino 

I. Aproveitando os contatos já estabelecidos, não tive problemas em retornar 

naquele local de saber enquanto pesquisador, contudo, não tive oportunidade de 

coletar quantidade expressiva de entrevistas, visto as demandas apresentadas 

sobre a construção deste trabalho. A participação dos professores gerou pequenos 

desconfortos, porque mesmo já inserido no campo de pesquisa, os docentes nunca 

tinham tempo! Estavam sempre ocupados e com muitos afazeres para responder 

“mais um questionário, mais uma entrevista!”. 

Todos foram unânimes a respeito do acesso ao espaço penitenciário, “não 

gostaria de dar aula porque é uma dinâmica diferente” ou “não pensei e não 

pensaria porque é uma realidade dura e difícil, não me imagino numa situação 

dessa”. Quando questionados sobre a efetividade do programa de ressocialização 

afirmaram gostar da proposta, contudo, entendem não ser uma “coisa séria” por ter 

um começo, mas não meio e fim ou base organizada, e complementam “isto é 

devido à situação da educação que nem ela é valorizada”. Por fim, ao serem 

perguntados sobre a importância da prisão na realidade brasileira uma das 

respostas me chamou atenção quando dito:  

“É um mal necessário! Porque se não punir, se não houver uma punição, o 
que vai acontecer, também, né? As pessoas que comentem os crimes vão 
ficar o que? Se existindo uma punição da forma que é, que acontece, que a 
gente sabe a lei é.... a lei na verdade... eu acho que deveria haver uma 
reforma no código penal, pra poder ter mais rigor. Eu acho que ele está 
desatualizado, precisaria de uma atualização porque, atualmente, existem 
crimes que na época que o código foi feito nem existiam esses crimes, 
então, tem que haver uma reforma, mas infelizmente a prisão é um mal 
necessário. É aquela historia, é uma forma de inibir, não existe outra forma 

                                            
21

 Questionário semi-estruturado para entrevistas – Anexo 1 
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de inibir. É claro que deveria ser investido na ressocialização, o que não 
ocorre na pratica. Porque o que a gente vê na pratica, o que que é? é o 
presidio acabar sendo uma escola pra continuar no crime e  vão sair de lá 
mais capacitados... é essa a realidade” (Mulher, entre 40-50 anos, 
Professora, Matemática). 
 

As respostas dos professores confirmam o apontamento de Simionatto (2014) 

que ressalta, “parte dos intelectuais, encontra-se hoje distante das lutas populares”. 

A tão sonhada racionalização coletiva em prol de uma sociedade harmoniosa 

aparenta não satisfazer as vontades particulares ou amenizar os medos diante dos 

conflitos. Mais uma vez, observo a prática docente como política, não promovida 

pelas ideologias acerca de conteúdos partidários, mas na agência em favor de uma 

reflexão sociológica por parte dos alunos, os quais poderão encarar suas realidades. 

Então, me parece interessante considerar que aos professores cabe à mediação, 

“construindo relação promovida pelo acolhimento e empatia, e por meio de 

instrumentos e técnicas a fim de nortear as variáveis advindas dos alunos ou da 

escola, neste caso a prisão e os apenados, para melhor prover o desenvolvimento 

dos saberes” (CANDAU, p. 13-24, 2004). Assim, a participação dos professores 

conscientes das mazelas, dotados na reflexão e diálogo sociológico é fundamental, 

pois as análises do entorno da vida social, minimamente, devem ser enquadrados 

pelo olhar crítico a fim de dimensionar as representações em que indivíduos presos 

estão inseridos e, assim, prover que estes conquistem uma imaginação sociológica 

considerando as emergências da população a qual fazem parte na busca por 

enfrentamentos e desenvolvimentos construtivos. Importante destacar que diferente 

de uma doutrinação ideológica, o saber sociológico “coloca em questão aquilo que é 

tido como dado, natural, pois tem o potencial de abalar as confortáveis certezas da 

vida, fazendo perguntas que ninguém quer fazer e cuja simples menção provoca 

ressentimentos naqueles que detêm interesses estabelecidos” (BAUMAN; MAY, 

2010, p.24). 

Em atenção às mudanças históricas e tecnológicas ocorridas na sociedade e 

no exercício da profissão, ser professor é também carregar releituras da prática e do 

comportamento, visto que não mais este profissional é transmissor, mas ator, 

problematizador e/ou inventor que possibilita a conexão entre o indivíduo e o 

conteúdo disponível que necessita de validação ou significado. Além disso, “o 

docente carrega caráter ambíguo, uma vez que este é portador dos métodos para 

acesso ao conhecimento, mas também agente do Estado, e assegurador do direito 
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pela dignidade humana” (NÓVOA, p. 109-139, 1991). Todavia, a relação entre a 

profissão docente, a educação e o espaço penitenciário não caracteriza uma política 

assistencialista aos presos, na realidade, encaro como promoção de consciência 

libertadora, e, acrescentando as questões da legalidade na garantia da cidadania 

aos apenados, o professor é, então, agente provocador. 

 

4.3. A disponibilidade, legalidade e o preso: 

 

O acesso ao conhecimento não é simples ou fácil, e engana-se quem 

contrária afirmação faz, pois diante de todos os estudos entre teorias e práticas do 

processo de ensino e aprendizagem, as certezas que especialistas, docentes e 

educadores apontam são as necessidade de interesse, curiosidade e, acima de 

tudo, dedicação. Segundo Maeyer: 

Ser ator de sua educação é ao mesmo tempo o meio e a finalidade da 
educação, o que não quer dizer, portanto, ser apenas o recipiendário; isto 
significa, ao contrário, estar no centro do dispositivo, em uma rede de 
relações e, tendo-o domado e compreendido, dar-lhe todo seu sentido e 
potencial (MAEYER, 2014, p 49). 
 

Uma vez que a busca do conhecimento da pessoa presa tem caráter 

particular, subjetivo, não deve ser encarado de modo que o Estado não tenha 

obrigações perante estes indivíduos e perante a legalidade na garantia da cidadania, 

contudo, a ausência de experiência na observação de campo, a qual ainda anseio 

vivenciar, apenas me permite problematizar a legalidade em favor do acesso ao 

conhecimento e suas consequências, pois “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” (BRASIL, Lei n° 12.433, 2011). 

A lei de execução penal permite que os presos possam receber este benefício 

na pena a fim possibilitar aumento dos níveis educacionais, diante dos supracitados 

dados, contudo, a quem destina a educação no espaço prisional se as estruturas 

físicas para o ensino estão em permanente construção? Talvez, um caráter de 

privilégio aos presos das poucas unidades que possuem condições de garantia em 

respeito à cidadania, os quais serão exaltados nas reportagens e documentários 

sobre uma possível capacidade do preso se manter em nível baixo de conhecimento 

devido sua ausência de interesse meritocrático de desenvolvimento. De fato, 

havendo politicas de inclusão, os poucos agraciados devem agarrar-se na 
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esperança de uma possibilidade de projeção social de si, tal como mudança do 

status estigmatizado. 

O discurso que apresento, em maioria, remete em defesa a uma parcela 

maior de indivíduos que por infelicidade não alcançaram a educação ou 

ressocialização, mas, também, não nego a alegria de ter identificado, ao longo desta 

pesquisa, relatos de cidadãos que não apenas diminuíram o tempo da pena como 

conquistaram títulos profissionais promovidos por cursos superiores em modalidade 

EAD22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22

 Educação à Distancia – estudos por meio de apostilas, atividades e curriculo especifico, organizado 
em plataforma digital.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Um dos maiores crimes em curso no país é o sistema carcerário. O fator 

determinante, neste discurso, é a não certeza de transformação na vida das pessoas 

encarceradas, porém, como indivíduos sociais estamos todos envolvidos numa 

dinâmica configurada por leis, regras e controle, os quais cada dia mais aparentam 

estar em discordância com as bases dos direitos humanos e direitos fundamentais.  

O que reserva aos indivíduos sociais e profissionais inseridos nos espaços 

penitenciários é a alteridade como essência motivadora contrariando os olhares 

comuns, estigmatizados e discriminatórios sobre a população encarcerada, 

população negra ou qualquer outro grupo minoritário na busca por auxiliar o 

desenvolvimento destes ao alcance de racionalidade a fim de conseguirem se 

projetar no espaço social (intra ou extramuros). O que aponto, para futuros debates, 

é uma possibilidade de metamorfose das práticas, ou melhor, nos significados das 

práticas judiciarias à luz da cultura da civilidade, no entender que “os indivíduos e as 

instituições estão em permanente interação, contagiando-se mutuamente, 

modificando-se na própria ação” (ZALUAR, p.40, 2014). 

Sob a implementação de ações ou penalidades restaurativas, restitutiva, há 

que considerar um processo de descriminalização das relações sociais e, então, 

iniciar um processo, quase utópico, na formação de essência coletiva a fim de 

perceber-nos todos enquanto legitimadores de uma sociedade punitiva. Deste modo, 

a aplicabilidade de penalidade social, menos violenta, possibilitaria maiores números 

de indivíduos ressocializados.  

 “É necessária a confiança para que haja eclosão completa de variedade de 
opiniões, livre e desiniba, por vários membros da sociedade. Isso promove 
consequências favoráveis para ambos os lados de um debate, uma vez que 
o alargamento da base de decisão faz com que o tribunal amplie também 
seu campo de visão dos especialistas. E, aos olhos dos cidadãos que 
tentam influir o tribunal através de uma opinião pública provocatória, cresce 
a legitimidade do procedimento que conduz à decisão” (MICHELMAN apud 
HABERMAS. p.157-158). 
 

Contudo, não há receita. A sociedade brasileira cresceu no que conserva aos 

modos de pensamentos, tal como nos desenvolvimentos tecnológicos, mas muito há 

que explorar, seja pela educação, seja pelo material dialético histórico, seja por 

debates acerca das identidades. Os conflitos estão presentes e, por este elemento, 
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a luta contra-hegemônica me parece nada mais do que saudável, principalmente, 

somado as análises sociológicas. 

Sobre este trabalho e este pesquisador, enquanto existir uma expressiva 

demanda de desigualdades, devo concentrar-me no debate a fim de prover 

consciência aos outros que me cercam, uma vez que “nenhum indivíduo é livre, 

enquanto existir uma única pessoa que não esteja gozando a mesma liberdade” 

(HABERMAS, 2003). Nestes termos, a educação na rede de prisões brasileiras faz-

se importante, pois aos presos, que estão inseridos em espaços, minimamente, não 

higiênicos, acredito eu, pouco terão disponibilidade de acesso ao conhecimento e, 

assim, o debate fica fragmentado. 
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ANEXO 

 

Anexo I. MODELO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

1.1. Modelo de entrevista realizada com professores da rede pública. 

 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIENCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS 
 
 

Agentes educacionais no presidio, possibilidade ou preconceitos? 
 
 
Esta pesquisa tem por finalidade a coleta de informações para compreensão da realidade 
carceraria/penitenciaria a fim de gerar resultados acadêmicos.  
Gostaria que você participasse respondendo com maior sinceridade possível às questões 
apresentadas. 
 
Não ha necessidade de se identificar e as suas respostas ficarão sob sigilo cuja responsabilidade 
será do aluno Julius Felicio (Licenciando em Ciências Sociais – UFF PUCG), sendo divulgados 
somente os resultados finais da pesquisa no trabalho de monografia. 

 
1. Perfil 

 
Gênero: Mulher (   ) Homem (   ) 
 
Faixa etária: 18-24 (   ) 25-34(   ) 35-44(   ) 45-54(   ) +55(   ) 
 
Sexualidade: Bissexual  (   )  Lésbica/Gay  (   )  Heterossexual  (   ). 
  
Você nasceu em qual cidade?______________________________________. 
 
Há quanto tempo mora em Campos dos Goytacazes?___________________.  
 
Nivel Profissional/Acadêmico? Graduado (   ) Mestre  (   ) Doutorª (   ) 
 
Qual área de atuação? ___________________________________________. 
 
Possui religião? Sim (   ) Não (   ). Se sim, qual? ________________________.  
 
 

2. Educação na Prisão 
 
 

A. O que é ser professor? 
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B. Durante sua formação, houve algum incentivo neste debate educação e 

sistema prisional? 

 

C. Qual sua opinião sobre educação no presídio?  

 

D. Já considerou dar aula nesse sistema? 

 

E. Se sim, já participou de algum processo de seleção? 

 

F. Existe benefícios para professores nesse sistema? 

 

G. Qual o significado de violência e crime, pra você? 

 

H. Você acredita no processo/programa de ressocialização? 

 

I. O que é justiça, para você? 

 

J. Você considera os conhecimentos da área que leciona importantes no 

contexto de vida das pessoas encarceradas?  

 

K. Qual sua opinião sobre as pessoas encarceradas? 

 


