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RESUMO 

 

Este estudo é resultado do trabalho de campo desenvolvido na Penitenciária 

Esmeraldino Bandeira, localizada na cidade do Rio de Janeiro – RJ/ Brasil. A pesquisa 

se realizou nas dependências do Colégio Estadual Angenor de Oliveira – Cartola. O 

método utilizado foi o etnográfico, e consistiu no acompanhamento das aulas em três 

turmas diferentes, e nas conversas com alunos e professores. O objetivo da pesquisa é 

tentar compreender como se desenvolve as práticas educacionais visando à vida livre e 

as relações que envolvem esse espaço educativo. São abordadas aqui maneiras como a 

escola é percebida pelos reclusos, como um espaço de aprendizado, distração e respeito, 

assim como a visão dos docentes sobre o funcionamento da escola e suas relações com 

os responsáveis da segurança. Abordam-se também questões relacionadas ao ambiente 

prisional como a superlotação, a presença das facções e suas influências no meio 

educacional. 

  

Palavras chave: Educação Prisional, Sistema Penitenciário, Políticas Públicas 

Reinserção Social, Rio de Janeiro.  
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                                                                     “Educação não transforma o mundo. 

Educação muda pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.” 

Paulo Freire 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho discorre sobre a escola prisional e as práticas de ensino que ocorrem no 

seu interior. O interesse principal sobre o tema foi o questionamento sobre as atividades 

que os indivíduos condenados realizam dentro das penitenciárias visando à vida livre. 

Para a realização desta temática, buscou-se o entendimento da escola partindo do 

princípio de como se pratica a educação com ênfase no seu significado em latim o 

“guiar para fora”, porém estando dentro de um universo de reclusão, complexo em suas 

particularidades e dilemas, como é o ambiente prisional. No Brasil não existe dentro do 

código penal a prisão perpétua ou a pena de morte e como nos diz (THOMPSON, 1976) 

“adaptação à prisão implica em desadaptação à vida livre” (p.44). Assim em algum 

momento este indivíduo irá ganhar sua liberdade, seja condicional ou definitiva, o que 

coloca o questionamento sobre como este indivíduo retornará após o tempo de reclusão.  

A situação prisional no Brasil é alarmante, possuímos a quarta maior população 

prisional do mundo. No ano de 1990 eram 90 mil presos e em 2014 esse número 

ultrapassou os 600 mil gerando um aumento de 575%.  O percentual de crescimento das 

pessoas encarceradas no país a partir de 2000 cresce 7% ao ano, totalizando 116% no 

período que vai até 2014. E em relação à população brasileira esse dado é preocupante, 

visto que esta só cresceu 1,1 ao ano, totalizando 16% no período. Segundo dados do 

Infopen de 2014, se a população prisional mantiver esse ritmo de crescimento, em 2022 

serão um milhão de indivíduos encarcerados.  

O perfil dos presos é em sua grande maioria composta por negros, pobres e de pouca 

escolaridade, onde 6% são analfabetos e 53% tem o ensino fundamental incompleto. 

Diante desses dados é de fácil reconhecimento a importância do estudo para esses 

indivíduos.   

A educação prisional é um direito social. O objetivo da pesquisa parte deste principio, 

buscar as perspectivas de mudança social do apenado tendo em vista o aprendizado 

adquirido e, mais especificamente como se desenvolve a relação do interno com a 

escola, os professores e de que forma são desenvolvidas as práticas educativas no 

ambiente prisional. 



10 
 

 

No Brasil foi instituído através da Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984, a Lei de 

Execução Penal (LEP) onde estão inclusas todas as normas de como se regem os 

direitos e deveres do apenado. No Art. 10 da LEP está descrita a seguinte norma:  “A 

assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade.” Este artigo exemplifica uma ação 

necessária para que o preso enquanto individuo privado de sua liberdade possa ter por 

parte do Estado toda a assistência necessária que o faça retornar para o convívio em 

liberdade. Em relação à assistência que deve ser prestada pelo Estado, na seção V do 

Art. 17 consta: “A assistência educacional compreenderá a instrução e a formação 

profissional do preso e do internado.” Apesar do colapso que é possível identificar no 

sistema carcerário do país, existem leis para que este sistema funcione garantindo ao 

menos duas funções da instituição penal: punir e garantir o retorno do individuo livre 

para a sociedade.  

A justificativa da análise aqui apresentada é se tornar mais uma opção de estudo sobre 

este tema tão complexo que possui ainda hoje pouca relevância em pesquisa. Vislumbro 

que quanto mais informada a sociedade for sobre questões tão fadadas a uma opinião 

generalizada e superficial, mudanças possam ocorrer, no sentido de que se faz 

necessário um olhar mais atento sobre esses indivíduos que estão inseridos na 

sociedade, porém reclusos, mas não exclusos. Infelizmente uma grande parcela da 

sociedade os torna invisíveis, o que contribui para a não aplicação do Art. 1 da Lei de 

Execução Penal “... proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado”. E por mais que seja responsabilidade do Estado 

proporcionar condições favoráveis para o retorno do preso para a sua vida em liberdade, 

a sociedade também é um elo importante nessa responsabilidade.  

A pesquisa se desenvolveu no Colégio Estadual Angenor de Oliveira – Cartola situada 

dentro Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, localizada no Complexo 

Penitenciário de Gericinó, no Município do Rio de Janeiro. A pesquisa ora proposta se 

desenvolveu pelo uso de instrumentos qualitativos de investigação, através das técnicas 

de observação e realização de entrevistas semiestruturadas. Parte da pesquisa 

igualmente comporta o levantamento e análise de material bibliográfico sobre o tema. A 

metodologia de análise de dados foi feita a partir das informações coletadas através do 
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trabalho de campo, pelas entrevistas semiestruturadas com os alunos e professores e 

também pelo material bibliográfico. Busquei assim, analisar os dados qualitativos 

identificando e construindo assim algumas respostas sobre os questionamentos da 

pesquisa no que concerne às formas que se dão as práticas educacionais, tanto para o 

corpo docente, quanto para os internos da escola prisional. 
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CAPÍTULO 1 - PESQUISAR EM PRISÃO 

 

Realizar pesquisa em presídio requer passar por muitas burocracias, autorizações e 

conhecer pessoas. 

O primeiro passo, para esta pesquisa ser realizada foi dado em setembro de 2015. Após 

escrever o projeto, me dirigi até a Escola de Gestão Penitenciária (EGP) da Secretaria 

Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) aonde existe o setor Centro de Estudos 

e Pesquisas (CEP). É neste setor que os projetos dão entrada para que seja emitida a 

autorização que libera a entrada no Complexo Penitenciário de Gericinó. 

O segundo passo foi dar entrada com o mesmo projeto na Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), no setor de Protocolo.  

No mês de novembro obtive a resposta pelo CEP/EGP que o projeto havia sido 

aprovado e a partir desse momento estaria liberada para pesquisar no presídio durante o 

tempo máximo de três meses. Como a pesquisa tem o viés da educação, apesar Escola 

Estadual Angenor de Oliveira – Cartola se encontrar nas dependências físicas da 

Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, somente esta autorização que eu possuía 

não era suficiente, precisava aguardar a aprovação da SEEDUC. 

No final de dezembro de 2015 um e-mail por parte da Coordenação de Jovens e Adultos 

da SEEDUC me foi enviado exigindo alguns documentos necessários para que pudesse 

dar prosseguimento à autorização. O principal documento exigido foi a “cópia do 

Parecer do Comitê de Ética da Instituição de vínculo, atendendo ao estabelecido na 

Resolução n°466/2012, do Conselho Nacional de Saúde”. 

Esta resolução refere-se a pesquisas que envolvam seres humanos. Conforme segue 

abaixo: 

“R E S O L V E: 

Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos: 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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A presente Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não 

maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da 

pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução.”        

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf       

 

 

Na Universidade Federal Fluminense, instituição à qual faço parte, o Comitê de Ética de 

Pesquisa (CEP) tem as seguintes atribuições:  

DEFINIÇÃO E FINALIDADE 

art. 1º - O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP-CMM/HUAP) é 

um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo, exercendo múnus público, criado para 

defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em suas integridade e 

dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. 

§1º – O CEP vincula-se administrativamente à Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense (CMM) e ao Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), sendo autônomo em decisões 

de sua alçada. 

§2º – Aplicam-se ao funcionamento do CEP-CMM/HUAP as normas 

e procedimentos pertinentes, especialmente as expedidas pelo 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP). 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 2º – Compete ao CEP-CMM/HUAP: 

I - revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, 

cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética 

da pesquisa a ser desenvolvida, 

de modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos 

voluntários participantes nas referidas pesquisas; 

II - emitir parecer consubstanciado identificando com clareza o ensaio, 

documentos estudados e data de revisão, devendo revisão de cada 

protocolo culminar em seu enquadramento em uma das seguintes 

categorias: 

a - aprovado; 

b - pendente - quando o Comitê considera como aceitável, porém 

identifica determinados problemas nos documentos submetidos à 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
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análise ética e recomenda revisão específica ou solicita modificação 

ou informação relevante, que deverá ser atendida em 60 (sessenta) 

dias pelos pesquisadores; 

c - retirado: quando não couber avaliação pelo CEP; 

d - não aprovado; 

e - aprovado e encaminhado, com o devido parecer, para apreciação 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa-CONEP/MS, nos casos 

previstos nas normas vigentes expedidas pelo CNS; 

III - manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na 

execução de sua tarefa e arquivamento do protocolo completo, que 

ficará à disposição das autoridades sanitárias; 

1 

IV - acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios 

semestrais e/ou anuais dos pesquisadores; 

V - desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão 

em torno da ética na ciência; 

VI - receber dos sujeitos de pesquisa ou de qualquer outra parte 

denúncias de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam 

alterar o curso normal do estudo, decidindo pela continuidade, 

modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, 

adequar o termo de consentimento, considerando-se antiética a 

descontinuidade de pesquisa, sem prévia aceitação pelo CEP que a 

aprovou de justificativa pertinente; 

VII - requerer instauração de sindicância à Direção da Instituição em 

caso de denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, 

em havendo comprovação, comunicar à Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa-CONEP/MS bem como, no que couber, a outras 

instâncias; e 

VIII - manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS.”   

http://www.cep.uff.br/sites/default/files/regimento_cep_uff.pdf  

 

 Segundo o regimento no seu Art. 5º: 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 

mês e, extraordinariamente, quando convocado por seu Coordenador 

ou pelo menos um terço de seus componentes, caso em que tal 

convocação dever-se-á dar com antecedência de, pelo menos, 72 

(setenta e duas) horas.” 

 

Devido a este artigo do regimento era necessário seguir atentamente ao calendário das 

reuniões. A submissão da pesquisa se dava através da Plataforma Brasil, qualquer 

http://www.cep.uff.br/sites/default/files/regimento_cep_uff.pdf
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modificação que fosse feita pelo comitê de ética era comunicada através dessa 

plataforma, não havia um contato direto com os membros do comitê, somente tive 

contato com o secretário que tinha como uma das funções explicar todo o 

funcionamento do CEP.  

Segundo o regimento no seu Art. 7º: 

 Os pareceres deverão estar sempre consubstanciados e conter a 

inerente fundamentação, devidamente explicitada. 

§1º - Os pareceres deverão ser apresentados à Plenária do CEP, 

podendo ser aprovados na íntegra ou ter seu conteúdo modificado pelo 

Colegiado. 

§2º - Sempre que necessário, poderá ser solicitada a apreciação de 

consultor ad hoc para fundamentar o parecer.  

 

No inicio do mês de maio, após atender todas as exigências do CEP, submeti através da 

Plataforma Brasil o projeto para avaliação. Um mês depois obtive uma resposta, porém 

constavam algumas pendências dentro da documentação. Após resolver o que havia 

faltado reenviei. No final do mês de junho obtive a aprovação e o parecer. A partir, 

deste momento dou prosseguimento na autorização por parte da SEEDUC e neste 

momento meu projeto estava na Diretoria Regional de Unidades Escolares Prisionais e 

Socioeducativas (DIESP). 

Com todas as questões burocráticas resolvidas e com a autorização em mãos, a partir 

desse momento entrei em contato via e-mail com a diretora da escola para informar que 

iria iniciar o trabalho de campo. Combinamos data e hora para o inicio. Foi exatamente 

numa segunda-feira que me dirigi pela primeira vez à porta do presidio com a 

autorização da SEAP em mãos, pois era a mesma que liberaria a minha entrada na 

guarita principal do complexo penitenciário. Para minha surpresa, meu acesso foi 

negado por um agente penitenciário que ao ler a documentação e a data no qual este foi 

assinado constatou que havia ultrapassado os três meses permitidos. A data no 

documento era final de outubro, porém como descrevi anteriormente, necessitava de 

outra autorização e a da SEEDUC demorou um pouco mais, o que resultou que a 

validade da autorização da SEAP expirou. 

Após o ocorrido, entrei em contato com o Centro de Estudos em Pesquisa que me 

comunicou, que eu necessitaria dar entrada em um novo processo para adquirir uma 
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autorização com data recente. Toda essa nova fase que decorreu a partir do mês de julho 

só se concluiu positivamente e com uma nova autorização em Novembro de 2016; 

Dentre entre esses quatro meses houve situações que me fizeram repensar se valeria a 

pena tamanho esforço para pesquisar e pude perceber que esse campo é naturalmente 

burocrático e com muita implicação sobre a vontade do pesquisador. Concluo que não e 

é à toa que, diante de toda essa burocracia, muitas pesquisas dessa temática sejam 

bibliográficas e um trabalho de campo para vivenciar e enriquecer o entendimento sobre 

o tema seja sempre difícil.  
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CAPÍTULO 2 – SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

Como ressaltei na introdução. A realidade penitenciária do Brasil é altamente 

preocupante devido ao aumento crescente de encarceramento. No momento atual, 

segundo dados do último relatório referente ao ano de 2014 realizado pelo Infopen
1
 – 

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, em uma parceria com o Depen
2
 – 

Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria Nacional de Segurança Pública e 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública
3
, o Brasil possui 607.731 presos, ocupando 

assim a quarta colocação entre os países com os maiores números de população 

prisional, sendo ultrapassado em terceiro lugar pela Rússia com 673.800 presos, em 

segundo lugar pela China com 1,6 milhões de presos e em primeiro lugar pelos Estados 

Unidos com 2,2 milhões de presos. Entre os dados divulgados pelo relatório, o Brasil 

ultrapassa todos os países a sua frente quando dispõe da taxa de presos sem condenação 

que é de 41%, seguido respectivamente dos Estados Unidos com 20,40%, Rússia 

17,90%; a China não teve essa taxa divulgada.  

Ademais, o relatório nos apresenta outras realidades além da quantidade de presos à 

medida que explícita quem compõe essa massa carcerária. Quando se refere há raça 

67% é negra e 31% branca. Em relação há faixa etária, 56% são de jovens entre 18 a 29 

                                                           
1
 O banco de dados contém informações de todas as unidades prisionais brasileiras, incluindo 

dados de infraestrutura, seções internas, recursos humanos, capacidade, gestão, assistências, 

população prisional, perfil das pessoas presas, entre outros. O Infopen é um sistema de 

informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, atualizado pelos gestores dos 

estabelecimentos desde 2004, que sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a 

população prisional. Em 2014, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN reformulou a 

metodologia utilizada, com vistas a modernizar o instrumento de coleta e ampliar o leque de 

informações coletadas. http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-

informacoes-penitenciarias  
2
 É o órgão executivo que acompanha e controla a aplicação da Lei de Execução Penal e das 

diretrizes da Politica Penitenciária Nacional, emanadas, principalmente, pelo Conselho Nacional 

de Politica Criminal e Penitenciária – CNPCP. Além disso, o Departamento é o gestor do Fundo 

Penitenciário Nacional – FUNPEN, criado pela Lei Complementar n° 79, de 07 de janeiro de 

1994 e regulamentado pelo Decreto n° 1.093, de 23 de março de 1994. 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal  
3
 O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) é uma organização sem fins lucrativos que 

tem por missão atuar como um espaço permanente e inovador de debate, articulação e 

cooperação técnica para a segurança pública no Brasil. 

http://www.forumseguranca.org.br/perfil/apresentacao/  

 

http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal
http://www.forumseguranca.org.br/perfil/apresentacao/
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anos e dentro desse percentual total 31% tem de 18 a 24 anos e 25% têm de 25 a 29 

anos. Sobre a escolaridade, a maior porcentagem 53% possui ensino fundamental 

incompleto. O tipo penal com a maior porcentagem 27% é o tráfico de drogas e no outro 

ponto, que considera o tempo de pena, a maior porcentagem 38,1% é referente a 4 até 8 

anos de reclusão. Outros dados relevantes para um entendimento da complexidade 

prisional brasileira são os que exemplificam a capacidade que o sistema tem de abrigar 

esses presos onde, num universo de mais de 600 mil presos, as vagas são para um total 

de 376.669 gerando um déficit de 231.062, o que nos ajuda a perceber a ótica de que o 

país vive um superencarceramento e que este fato pode resultar em um empecilho para a 

aplicação das leis e normas do sistema penal e dos direitos dos apenados. Como exercer 

condições mínimas de funcionamento em um local superlotado?  

Em relação a leis e normas, uma de caráter mundial, promulgada no ano de 1955, 

denominada Regras Mínimas para o Tratamento do Preso foi adotada pelo Primeiro 

Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do crime e o tratamento dos 

delinquentes. Dentre as 95 regras destaco as seguintes: 

57. A prisão e outras medidas que resultam na separação de um 

criminoso do mundo exterior são dolorosas pelo próprio fato de 

retirarem à pessoa o direito de autodeterminação, por a privarem da 

sua liberdade. Logo, o sistema penitenciário não deve, exceto 

pontualmente por razões justificáveis de segregação ou para a 

manutenção da disciplina, agravar o sofrimento inerente a tal situação. 

58. O fim e a justificação de uma pena de prisão ou de uma medida 

semelhante que priva de liberdade é, em última instância, de proteger 

a sociedade contra o crime. Este fim só pode ser atingido se o tempo 

de prisão for aproveitado para assegurar, tanto quanto possível, que 

depois do seu regresso à sociedade, o criminoso não tenha apenas à 

vontade, mas esteja apto a seguir um modo de vida de acordo com a 

lei e a sustentar-se a si próprio. 

59. Nesta perspectiva, o regime penitenciário deve fazer apelo a todos 

os meios terapêuticos, educativos, morais, espirituais e outros e a 

todos os meios de assistência de que pode dispor, procurando aplicá-

los segundo as necessidades do tratamento individual dos 

delinqüentes. 
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No Brasil foi instituído através da Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 a Lei de 

Execução Penal (LEP) onde estão inclusas todas as normas de como se regem os 

direitos e deveres do apenado. No Art. 10 da LEP está descrita a seguinte norma:  “A 

assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade.” Este artigo exemplifica uma ação 

necessária para que o preso enquanto individuo privado de sua liberdade possa ter por 

parte do Estado toda a assistência necessária que o faça retornar para o convívio em 

liberdade. Em relação à assistência que deve ser prestada pelo Estado, o Art. 11 

descreve as seguintes: “material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa”, que 

corresponde respectivamente no Art. 12 “A assistência material ao preso e ao internado 

consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas”; Art.14 

“A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.”; Art. 15 “A 

assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros 

para constituir advogado.”; Art. 17 “A assistência educacional compreenderá a instrução 

e a formação profissional do preso e do internado.”; Art. 22 “A assistência social tem 

por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade” e 

Art. 24 ”A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos 

internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no 

estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.”  

Segundo AMARAL a LEP “passou a afirmar que o preso é um sujeito de direitos” 

como consta na Seção II :  

Dos Direitos 

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade 

física e moral dos condenados e dos presos provisórios. 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 

descanso e a recreação; 
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VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 

desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da 

pena; 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa; 

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 

determinados; 

XI - chamamento nominal; 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 

individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de 

direito; 

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência 

escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes. 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 

responsabilidade da autoridade judiciária competente.(Incluído pela 

Lei nº 10.713, de 2003) 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão 

ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 

estabelecimento. 

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de 

segurança, no que couber, o disposto nesta Seção. 

Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de confiança 

pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por 

seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o 

tratamento. 

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular 

serão resolvidas pelo Juiz da execução.  

 

Em 17 de Outubro de 1994, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária se 

reuniu com o propósito de estabelecer as Regras Mínimas para o Tratamento de Presos 

no Brasil. Esse conselho se reuniu, pois, entre os meses de abril e maio do mesmo ano, 

seguindo uma recomendação da criação da mesma pelo Comitê Permanente de 

Prevenção ao Crime e Justiça Penal das Nações Unidas do qual o Brasil é membro. 
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Basicamente essas regras mínimas constitui um acréscimo na LEP. Sobre a Resolução 

Nº14 de 11 de novembro de 1994, destaco: 

Art.2º As REGRAS MÍNIMAS PARA O TRATAMENTO DO 

PRESO NO BRASIL são constituídas de normas fixadas nos 

seguintes 

Capítulos: 

I – Dos Princípios Fundamentais; 

II – Do Registro: 

III - Da Seleção e Separação de Presos; 

IV- Dos Locais Destinados aos Presos: 

V – Da Alimentação; 

VI- Dos Exercícios Físicos; 

VII- Dos Serviços de Saúde e Assistência Sanitária; 

VIII- Da Ordem e da Disciplina; 

IX- Dos Meios de Coerção; 

XI- Do Contato com o Mundo Exterior; 

XII- Da Instrução e Assistência Educacional; 

XIII- Da Assistência Religiosa e Moral; 

XIV- da Assistência Jurídica; 

XV- Dos Depósitos de Objetos Pessoais; 

XVI- Das Notificações; 

XVII- Da Preservação da Vida Privada e da Imagem; 

XVIII- Do Pessoal Penitenciário; 

XIX- Dos Condenados;  

XX- Das Recompensas; 

XXI- Do Trabalho; 

XXII- Das Relações Sociais e Ajuda Pós Penitenciária; 

XXIII- Do Doente Mental; 

XXIV- Do Preso Provisório; 

XXV- Do Preso por Prisão Civil; 

XXVI- Dos Direitos Políticos; 
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XXVII- Das Disposições Finais. 

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Em 22 de maio de 2015, as Regras Mínimas para Tratamentos de Presos foi 

reformulada pelas Nações Unidas inclusive o nome, sendo denominada Lei de Mandela 

em homenagem ao líder e ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que passou 27 

anos de sua vida encarcerado pela sua luta contra o apartheid. O sistema prisional 

mudou em diversos países gerando um aumento significativo de pessoas sob sanção 

penal por terem cometido alguma violação social. A reformulação envolveu uma 

atualização das regras no âmbito dos direitos humanos, tendo como base o novo modelo 

de sistema penal. 

Ainda segundo dados do relatório, em 1990 a população prisional era de 90 mil presos e 

atualmente passa-se de 600 mil, tendo com isso um crescimento percentual altamente 

espantoso de 575%. A partir do ano 2000 o crescimento percentual ao ano é de 7%, o 

que totaliza um aumento de 161% e esse valor em comparação ao crescimento da 

população brasileira é dez vezes maior, já que a mesma só aumentou 16% no mesmo 

período, uma média de 1,1% ao ano. Entre os anos 2000 e 2014 a taxa de 

aprisionamento aumentou 114% e os prognósticos para os próximos anos se assim 

seguir esse ritmo crescente de encarceramento é há de que em 2022 o número de 

indivíduos presos passará de um milhão. 

O tráfico quantifica 27% do tipo penal  obtendo assim a maior  porcentagem em relação 

a outros crimes cometidos. No Brasil foi instituída a Lei nº 13.383/06 conhecida como 

Lei de Drogas, onde se destaca a diferença entre as penas aplicadas  para quem seja 

enquadrado como usuário ou traficante:  

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 

trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. 
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 Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 

trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 

fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
4
  

 

No ano de 2016 esta lei completou dez anos de execução, artigos foram publicados para 

exemplificar as consequências da mesma e segundo pesquisadores (MARONNA, 2006; 

VALOIS, 2006; BOITEUX, 2006)  houve um crescente aumento do encarceramento de 

indivíduos por tráfico de drogas.  

Considerando toda a complexidade e lotação que se encontra o sistema prisional, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde 2008 realiza o Mutirão Carcerário que tem 

como objetivo geral garantir e promover os direitos fundamentais na área prisional e 

objetivos específicos.  

Detalhadamente, os objetivos dos mutirões são: 

1 - Reexaminar todos os inquéritos e processos de presos provisórios - 

decidir quanto à manutenção ou não da prisão;  

2 - Reexaminar todos os processos de presos condenados nos regimes 

fechados, semiaberto e aberto - decidir quanto à possibilidade de 

concessão de benefícios da LEP, inclusive quanto à conversão da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos;  

3 - Monitorar as ações do Programa Começar de Novo, estabelecendo 

novas parcerias e adotando ações que visem à reinserção social e 

proteção social às famílias dos presos, inclusive com emissão de 

documentos pessoais;  

4 - Estabelecer acordo com a Secretaria de Segurança Pública e outros 

órgãos públicos, para realização de mutirão de expedição de 

documentos de identidade;  

5 - Criar equipe multidisciplinar para o contato com a família dos 

presos e facilitar as ações do Programa Começar de Novo, 

especialmente em relação à localização dos documentos pessoais dos 

presos;  

6 - Reexaminar processos de cumpridores de medidas de segurança - 

decidir quanto à manutenção da medida e outros encaminhamentos, 

                                                           
4 Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em 

20/02/2017. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
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para tanto os pacientes deverão ser previamente examinados pela 

equipe multidisciplinar para fim de expedição de laudo de cessação de 

periculosidade;  

7 - Verificar os processos de condenados, definitivos ou não, nas varas 

criminais e nas de execução penal, quanto à expedição de guias de 

recolhimento para execução e quanto à soma/ unificação de penas;  

8 - Inspecionar estabelecimentos penais e delegacias de polícia que 

mantêm presos;  

9 - Atualizar rotinas cartorárias das varas de execução penal e dar 

cumprimento às decisões proferidas no mutirão;  

10 - Possibilitar um levantamento das vagas existentes no Sistema 

Penitenciário em todo o Estado, para a imediata remoção dos presos 

condenados e custodiados em delegacias de polícia, à medida das 

vagas apuradas.  

 

Fundamentalmente duas são as linhas de atuação: a garantia do devido processo legal 

com a revisão das prisões de presos definitivos e provisórios e a inspeção nos 

estabelecimentos prisionais do Estado, respectivamente para evitar irregularidades na 

situação processual dos indivíduos e garantir o cumprimento da lei de execução penal. 

Segundo dados do CNJ, 400 mil processos de presos já foram analisados e mais de 80 

mil benefícios foram concedidos, como progressão de pena, liberdade provisória, direito 

a trabalho externo, entre outros. Outro numero muito relevante para a importância deste 

mutirão refere-se à quantidade de presos que foi liberto, pelo menos 45 mil, pois já 

haviam cumprido a pena decretada. Fica evidenciado diante nessa iniciativa do CNJ a 

importância de verificar se as leis e normas estão sendo cumpridas para que não 

ocorram falhas no cumprimento na pena, podendo ocasionar danos para os internos. 

As unidades prisionais não possuem minimamente condições de abrigar presos de forma 

digna como exigem as leis e normas existentes devido às celas superlotadas, condições 

de insalubridades que resultam em proliferação de doenças, falta de higiene e insumos 

básicos.  Esses pontos são o cerne da questão que envolve tensões nas penitenciárias e 

são motivos para as reivindicações dos presos que pode culminar nas rebeliões por 

melhorias nas prisões.   
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No dia 1º de janeiro de 2017, toda a população brasileira foi surpreendida com a notícia 

de uma rebelião
5
 violentíssima no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ) 

localizado no estado do Amazonas que durou 17 horas e terminou com 56 presos 

mortos. O secretário de Segurança Pública do AM, Sérgio Fontes denominou toda essa 

ação como “o maior massacre do sistema prisional” do estado. Esse “massacre” revelou 

a frieza das mortes e o cenário de horror de sua execução, presos foram decapitados e 

esquartejados. As condições que o COMPAJ funcionava eram de superlotação onde se 

abrigavam 1224 presos e somente tinha capacidade para 454, e não obstante essa 

questão pertinente no sistema havia outro fato altamente preocupante que são as 

facções. Esta rebelião teve como causa o confronto entre as facções Família do Norte 

(FDN) que é aliada da facção carioca Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando 

da Capital (PCC) que é original de SP, mas possui aliados em outros estados. A 

consequência foi à invasão de detentos integrantes da FDN a uma ala correspondente 

aos integrantes do PCC dando início ao “massacre” e como dito anteriormente 

ocasionando a morte de 56 presos.  

As prisões do Norte do Brasil desde 2016 vinham passando por situações tensas que 

ocasionaram mortes. No dia 16 de Outubro de 2016
6
 na Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo, localizada em Roraima, onde presos ligados ao Comando Vermelho e 

Primeiro Comando da Capital estavam detidos, 10 presos do CV foram decapitados e 

carbonizados; no dia 22 um detento foi esquartejado na ala 14; no dia 15 de novembro 

um detento foi encontrado morto esquartejado na mesma ala 14 e no dia 21 outro 

detento é encontrado morto na penitenciária. Após essas mortes os integrantes da facção 

comando vermelho foram transferidos para outras unidades e por consequência a 

Penitenciária ficou reservada somente aos integrantes do PCC. Em Rondônia, no dia 17 

de outubro, 8 detentos
7
 da Penitenciária Ênio dos Santos Pinheiro morreram asfixiados 

devido a fumaça ocasionada por fogo ateado em uma cela, esta penitenciária abriga 

presos do CV e outra facção (nome não divulgado) . 

                                                           
5
 http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-fim-com-

mais-de-50-mortes-diz-ssp-am.html <acessado em 19/06/17> 
6
 http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,em-tres-meses-pcc-ja-matou-44-detentos-em-

presidio-de-rr,10000098714 <acessado em 19/06/17>  
7
 http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/10/briga-entre-faccoes-rivais-no-presidio-urso-

branco-tem-8-presos-mortos.html <acessado em 19/06/17>  

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-fim-com-mais-de-50-mortes-diz-ssp-am.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-fim-com-mais-de-50-mortes-diz-ssp-am.html
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,em-tres-meses-pcc-ja-matou-44-detentos-em-presidio-de-rr,10000098714
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,em-tres-meses-pcc-ja-matou-44-detentos-em-presidio-de-rr,10000098714
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/10/briga-entre-faccoes-rivais-no-presidio-urso-branco-tem-8-presos-mortos.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/10/briga-entre-faccoes-rivais-no-presidio-urso-branco-tem-8-presos-mortos.html
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Em 06 de janeiro de 2017 a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em RR voltou a ser 

palco de outra violência, onde 31 presos foram mortos
8
 de maneira bárbara, tendo 

ocorrido: decapitações, corações arrancados e corpos carbonizados. Durante esta 

rebelião vídeos feitos pelos detentos foram compartilhados na rede social whatsapp 

contendo mensagens “está aqui a resposta para vocês, mataram os nossos irmãos em 

Manaus e agora vão pagar por isso.(sic)”   Esta penitenciária possui 1700 presos e tem 

capacidade para 700 e assim como a maioria funciona em situação de superlotação. 

Em 14 de janeiro de 2017, ocorreu na Penitenciária Estadual de Alcaçuz localizada no 

Rio Grande do Norte, uma briga entre presos do pavilhão 4 e 5, causando a morte de 26 

presos
9
. Nesta penitenciária existe a separação dos presos por facção, o Sindicato do 

Crime e o PCC. Segundo informações divulgadas em sites essa penitenciaria possui 

algo entre 1150 ou 1169 presos e com capacidade para 620 presos. Um agente 

penitenciário em entrevista discorreu sobre a dificuldade de saber realmente a 

quantidade exata de mortos:  

"Em sete anos de sistema nunca dei meu sangue por um plantão como 

dei ontem [dia 14], essas últimas horas de serviço foram cruciais. Pelo 

que podemos averiguar até o momento, a rebelião de Manaus vai ser 

fichinha em comparação ao que teve aqui em Alcaçuz ... Pelo que 

verificamos, a quantidade de mortos é de, no mínimo 100. Vamos 

aguardar após a contagem dos presos para confirmar esse número.”  

"Os presos que pegam a comida para os pavilhões nos contaram que 

têm muitos corpos queimados, enterrados e jogados nas 18 fossas 

existentes em Alcaçuz.”
10

   

 

O tema prisão não é muito divulgado perante as mídias, ganhando notoriedade quando 

algo interno, aparentemente restrito aos presídios consegue romper os muros e ecoar 

externamente, como é o caso dos motins e rebeliões. Os noticiários do final de 2016 

                                                           
8
 https://oglobo.globo.com/brasil/rebeliao-em-roraima-teve-decapitacao-coracao-arrancado-

20737083 <acessado em 19/06/17>   
9
 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/24/governo-do-rn-nao-sabe-

numero-de-presos-em-presidios-onde-houve-26-mortes.htm  <acessado em 18/06/17>  
10

 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/24/governo-do-rn-nao-sabe-

numero-de-presos-em-presidios-onde-houve-26-mortes.htm    acesso em 21/06/17 

https://oglobo.globo.com/brasil/rebeliao-em-roraima-teve-decapitacao-coracao-arrancado-20737083
https://oglobo.globo.com/brasil/rebeliao-em-roraima-teve-decapitacao-coracao-arrancado-20737083
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/24/governo-do-rn-nao-sabe-numero-de-presos-em-presidios-onde-houve-26-mortes.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/24/governo-do-rn-nao-sabe-numero-de-presos-em-presidios-onde-houve-26-mortes.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/24/governo-do-rn-nao-sabe-numero-de-presos-em-presidios-onde-houve-26-mortes.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/24/governo-do-rn-nao-sabe-numero-de-presos-em-presidios-onde-houve-26-mortes.htm
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(comentado anteriormente) indicavam uma tensão nas unidades prisionais no norte do 

país. No Brasil duas grandes facções dominam o tráfico de drogas, o Primeiro Comando 

da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). Essa tensão pode ter ligação, como 

afirma a socióloga Camila Nunes Dias, com a ruptura
11

 de um pacto entre ambas para a 

compra de drogas e armas em regiões de fronteira; essa aliança não tinha traços 

ideológicos, mas sim comerciais para negociar melhores preços entre fornecedores na 

fronteira para aquisição de armas, maconha e pasta base (matéria-prima da cocaína). 

Outro dois pontos também são levantados por especialistas, integrantes do Ministério 

Público e policiais como motivos para essa tensão
 12

. O primeiro ponto seria a morte do 

narcotraficante Jorge Rafaat Toumani no Paraguai, mais precisamente na cidade de 

Pedro Juan Caballero, fronteira com Mato Grosso do Sul, o mesmo também era 

conhecido como “barão” do tráfico internacional de drogas e armas na fronteira. O 

segundo ponto seria o rompimento entre as facções devido  apoio do CV a grupos rivais 

do PCC, em vários estados. As facções no Brasil têm um poder grande dentro e fora dos 

presídios e qualquer mudança no âmbito das mesmas gera um clima de tensão e 

preocupação sobre suas possíveis ações.  

A pesquisa não tem como foco principal discorrer sobre as facções e suas 

particularidades, porém para posicionar o leitor na ótica do poder que estes grupos 

exercem no cenário prisional, de maneira breve serão citados algumas informações. O 

Comando Vermelho (RJ) e o Primeiro Comando da Capital (SP) possuem pontos 

semelhantes, como é possível perceber nas obras de (COELHO, 2005; DIAS, 2011; 

BARBOSA, 2005) tendo como características de atuação praticar a união entre a massa 

carcerária, lutar contra a opressão do Estado, abuso, maus-tratos e as violações dos 

direitos; como exemplifica DIAS “a facção nasce e cresce nas brechas deixadas pela 

omissão do poder público”.  

Sobre o Comando Vermelho sua criação é datada entre final dos anos 60 e início dos 

anos 70 no Instituto Penal Candido Mendes na Ilha Grande. Nesse período também 

surgiu o assalto a banco realizado por “grupos de ativistas políticos envolvidos na 

guerrilha urbana” (COELHO, 2005, p. 8) logo após criminosos comuns organizaram-se 

com o mesmo objetivo. Através do decreto-lei 898, de 29 de setembro de 1969 todos os 
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 http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37663153 <acessado em 21/06/17>  
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 http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/entenda-o-que-a-disputa-nacional-entre-faccoes-

tem-a-ver-com-a-barbarie-no-presidio-do-amazonas.ghtml <acessado em 19/06/17>  
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indivíduos que praticavam assalto, seja este o assaltante comum ou o que tinha 

finalidade política, eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A interação entre 

esses dois grupos distintos proporcionou trocas de experiências, união da massa 

carcerária e reivindicação de direitos através da organização:  

um “comportamento” que se exprimia pela vontade e força de um 

“coletivo”. Para os prisioneiros políticos, o “coletivo” era um grupo 

composto por vários membros das organizações de militantes que 

tinha a incumbência de representar a todos diante administração (...) o 

“comportamento” incidia na luta pela garantia de direitos específicos 

dos presos, tais como o fim das torturas e espancamentos; o direito à 

visita íntima; melhor tratamento para as visitas; a melhoria das 

condições de vida dentro das unidades etc. (muitas dessas 

reivindicações foram de fato alcançadas graças a esta mobilização da 

massa prisional); o Comando Vermelho nasce, igualmente, pela 

imposição de um sobrecódigo a toda a massa de presos - a repressão 

do crime entre os próprios criminosos - fim dos estupros (chamados 

de “esculacho”); dos roubos; da violência de presos praticada contra 

outros presos. Transformação da linha de fuga (de homens) para fora 

das prisões (desterritorialização dos fins revolucionários) em objetivo 

máximo e comum. (BARBOSA, 2005, pp.380-381) 

 

Sobre a criação do Primeiro Comando da Capital, Dias (2011) informa em seu texto o 

ano de 1993 quando um grupo de oito presos cumpria pena no Anexo da Casa de 

Custódia de Taubaté. Este presídio era visto por sua rigorosa disciplina, abusos de 

poder, maus-tratos e violações de direitos, tema recorrente nas penitenciárias brasileiras. 

Outro ponto importante que é utilizado como possível ligação a essa criação foi o 

Massacre do Carandiru em 1992 onde 111 presos foram mortos após uma ação da 

Polícia Militar de São Paulo para conter uma rebelião.  

A luta contra a opressão do Estado, o abuso e as violações de direitos 

impostas aos presos foram temas presentes no discurso político do 

PCC desde sua criação, assim como a necessidade de união e 

solidariedade entre a população carcerária para enfrentar esse inimigo 

comum, representado na figura dos agentes prisionais e, 

principalmente, da polícia – neste último caso, essa posição ficou clara 
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apenas alguns anos depois, com a expansão do PCC para fora do 

sistema prisional. Nesse sentido, os primeiros integrantes do PCC se 

(auto) atribuíram a prerrogativa de aglutinação da massa carcerária em 

torno do “Partido” como única forma de fazer frente ao poder do 

Estado e, ancorado nesse discurso, rapidamente se propagou para 

outras unidades prisionais. (pp. 218-219) 

 

É perceptível semelhanças entre as facções no que tange as questões relacionadas com a 

luta por direito dos presos, ou melhor, dizendo, pela aplicação das leis existentes, pois 

nada mais justo que as mesmas sejam aplicadas para que assim a prisão não seja palco 

de irregularidades, maus-tratos e violência. Segundo o cientista político e o pesquisador 

Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da USP
13

, o Brasil vive o 

paradoxo de apostar no aprisionamento em massa como forma de controlar o crime, 

enquanto as prisões superlotadas fortalecem cada vez mais os "exércitos das gangues 

prisionais". "Os complexos penitenciários do Brasil servem hoje como um networking, 

uma faculdade do crime".  

 

2.1  Rio de Janeiro 

Após uma breve apresentação sobre o sistema prisional brasileiro, neste ponto será 

salientado um resumo sobre o sistema carcerário do Rio de Janeiro, local onde a 

pesquisa foi realizada. 

Segundo dados do relatório do promotor Murilo Nunes de Bustamante (Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público do Rio) 
14

 a população carcerária do 

Rio de Janeiro em dezembro de 2016 era de 51.113 presos onde o número de vagas 

disponíveis era somente para 27.242, gerando um déficit de 23 mil vagas. Em 

comparação ao ano de 2013, quando havia 33.627 presos, vagas para 27.069 constatou-

se um aumento de 50% de indivíduos encarcerados e somente 0,6 de aumento de vagas 

que corresponde a 173 vagas. Outro dado alarmante é o que se refere ao número de 
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 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/aprisionamento-em-massa-fortalece-faccoes-

criminosas <acessado em 04/07/17>  
14

  https://oglobo.globo.com/brasil/superlotacao-em-prisoes-do-rio-alcanca-23-mil-presos-

20768375 <acessado em 18/06/2017>  

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/aprisionamento-em-massa-fortalece-faccoes-criminosas
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/aprisionamento-em-massa-fortalece-faccoes-criminosas
https://oglobo.globo.com/brasil/superlotacao-em-prisoes-do-rio-alcanca-23-mil-presos-20768375
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mortos, em 2013 haviam morrido 133 pessoas e no ano de 2016 foram 254 pessoas, 

gerando um aumento de 91% de mortes. Diante desse cenário de descaso criam-se 

aberturas para o que o promotor chama de “fortalecimento das facções” devido ao 

excesso de irregularidades e mazelas a que os indivíduos que se encontram encarcerados 

são submetidos.  

Alguns apontamentos sobre essa temática pode ser visto como uma repetição de 

problemas; a superlotação das prisões gera um colapso na gestão, irregularidade na 

aplicação das leis, falta de dignidade da pessoa humana e propagação de doenças devido 

às condições insalubres do ambiente em que esses indivíduos são mantidos confinados. 

No inicio deste ano de 2017 entre todos os presídios do Rio de Janeiro 10 pessoas 

morreram em 10 dias 
15

 e essas mortes segundo a SEAP (secretaria de administração 

penitenciária) foram ocasionadas por doença. Diferente do que ocorre em outros 

presídios do Brasil onde as mortes são acarretadas por violência entre os indivíduos:  

O que acontece no Estado do Rio é que há uma espécie de morte 

silenciosa. Aqui não há registro de chacinas como as que aconteceram 

no Amazonas e em Roraima. Não. Aqui, os presos definham e as 

condições são péssimas", diz o defensor Leonardo  Rosa, do Núcleo 

do Sistema Penitenciário (Nuspen), na Defensoria Pública. 
16

 

 

Entre 2011 e 2016, 988 detentos morreram nas unidades prisionais do RJ, esses 

indivíduos morrem sob a custódia do Estado, que deveria, dentro das suas 

responsabilidades, preservar o preso. O abandono dos apenados e as carências que o 

ambiente carcerário possui resultarão em consequências como a violência interna e os 

casos de doenças.  A superlotação e a negação dos direitos por parte do Estado não 

suprindo as necessidades dos presos gera uma economia “delinquente” (COELHO, 

2005), pois quando deveria agir de acordo com as normas e leis abre espaço para que os 

internos desenvolva uma “economia” irregular e ilegal. 

                                                           
15

 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presidios-de-bangu-tem-10-mortes-em-10-dias-em-

2017-fotos-exibem-celas-precarias.ghtml <acessado em 18/06/2017>  
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 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presidios-de-bangu-tem-10-mortes-em-10-dias-em-

2017-fotos-exibem-celas-precarias.ghtml acesso em 19/06/2017 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presidios-de-bangu-tem-10-mortes-em-10-dias-em-2017-fotos-exibem-celas-precarias.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presidios-de-bangu-tem-10-mortes-em-10-dias-em-2017-fotos-exibem-celas-precarias.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presidios-de-bangu-tem-10-mortes-em-10-dias-em-2017-fotos-exibem-celas-precarias.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presidios-de-bangu-tem-10-mortes-em-10-dias-em-2017-fotos-exibem-celas-precarias.ghtml


31 
 

Vende-se e compra-se de tudo, empresta-se dinheiro, penhoram-se 

objetos os mais variados. O grosso das mercadorias e dos valores que 

movimentam essa economia é fornecido, com grandes sacrifícios, 

pelas famílias dos internos: peças de roupa, artigos de higiene 

(escovas, pasta de dente, sabonetes), doces e outras miudezas, além, 

evidentemente de dinheiro. Dentro das prisões, qualquer desses 

objetos adquire o valor de raridade... A “visita” é um tópico recorrente 

nas conversas de “cadeia” e uma ocasião de importância... esperam 

com enorme ansiedade; é quando se reabastece a economia 

delinquente. (COELHO, 2005, pp 74-75)  

Partindo deste conceito de uma economia “delinquente”, destaco que na unidade 

prisional onde esta pesquisa foi realizada existe uma cantina, um local onde os presos 

podem ter acesso a determinados produtos (legumes, refrigerante, cigarro, lasanha 

congelada). Segundo alunos os preços são bem elevados, mas é uma forma segundo os 

mesmo de ter acesso a uma alimentação melhor do que a penitenciária fornece. Como 

salienta (COELHO, 2005): 

“O que ocorre nas prisões do Rio de janeiro é coisa inteiramente 

diversa; as administrações têm pleno conhecimento da economia 

delinquente e de seus mecanismos de operação e poderiam, se não 

desarticula-los inteiramente, pelo menos exercer uma vigilância mais 

rigorosa sobre os perniciosos.” (p.80) 

 

Outra questão relacionada é sobre o dinheiro utilizado nessa “economia”, em conversa 

informal com uma das professoras, questionei por curiosidade sobre o funcionamento 

da cantina, pois foi algo que me chamou à atenção diante daquele universo. Ela me 

informou que existe um valor estipulado que os presos podem ter dentro da 

penitenciária, segundo a mesma seria algo em torno de 200 reais fornecido pelos 

familiares (a visita), o interno que não tem essa ajuda vinda da família adquire esse 

valor por meio da facção existente no presídio, o pagamento dessa “ajuda” é feita 

através de serviços, quando o mesmo for colocado em liberdade é necessário que 

continue a trabalhar para a facção, se já for membro ou que passe a integrá-la se não 

fizer parte.   
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Diferente do que foi relatado anteriormente sobre as prisões do norte e nordeste do país, 

nas penitenciárias do RJ somente existem presídios divididos por facção. O deputado 

estadual Marcelo Freixo destaca que “O sistema penitenciário todo só opera por facção 

hoje. Não existe nenhuma outra separação”.
17

 Outro ponto alarmante diante do poder 

que as facções detêm, refere-se à forma que a SEAP informa a quantidade de vagas 

disponíveis nos presídios, um papel timbrado enviado as delegacias. Segundo Freixo “... 

as vagas para o CV são tantas, para a ADA são tantas e para o Terceiro Comando são 

tantas.” Essa forma de administrar os presídios influencia na hora em que os suspeitos 

são detidos nas delegacias, pergunta-se à qual facção pertence e diante de uma negativa 

“a divisão é feita geograficamente, e o suspeito passa a pertencer, automaticamente, à 

facção que domina a região onde mora”.  
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CAPÍTULO 3: EDUCAÇÃO PRISIONAL 

 

3.1 - Função da Pena  

 

Punir alguém com a pena da prisão requer uma motivação judicial; é necessário que 

alguém tenha cometido algum delito que vá de encontro às regras e normas 

estabelecidas por leis que regem uma sociedade. Denomina-se alguém que vive sem 

seguir as leis como um indivíduo à margem da sociedade ou popularmente como um 

“marginal”. Partindo desse ponto de vista, se puni por alguma razão e prende-se para 

obter um objetivo. Na Lei de Execuções Penais é descrito as seguintes normas: 

TÍTULO I 

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal 

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. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, 

em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de 

execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.  

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório 

e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a 

estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os 

direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, 

social, religiosa ou política. 

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas 

atividades de execução da pena e da medida de segurança. 

 

Na Lei de Mandela:  

1. Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida 

similar restritiva de liberdade são, prioritariamente, de proteger a 

sociedade contra a criminalidade e de reduzir a reincidência. Tais 

propósitos só podem ser alcançados se o período de encarceramento 

for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração de 

tais indivíduos à sociedade após sua soltura, para que possam levar 

uma vida autossuficiente, com respeito às leis. 
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2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades 

competentes devem oferecer educação, formação profissional e 

trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e 

disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, moral, 

espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas, atividades e 

serviços devem ser oferecidos em consonância com as necessidades 

individuais de tratamento dos presos. 

 

Segundo BARBOSA (2005) a pena de prisão possui quatro funções. A primeira é a 

incapacitação ou neutralização, onde o indivíduo que cometeu um crime passa a se 

tornar um incapacitado ao se encontrar em uma unidade prisional sem que seja possível 

cometer novos atos criminais. Porém o autor nos apresenta um olhar sobre o qual o 

indivíduo mesmo preso possa vir a manter algum tipo de ato criminoso devido ao 

recrutamento que existe por parte de presos que integram as facções que atuam dentro 

do sistema prisional e passam a se organizar de forma concisa, realizando as trocas de 

informações e experiências e tornando o que deveria ser uma incapacitação em uma 

“faculdade do crime”. A segunda é a dissuasão, uma forma de utilizar a prisão para 

inibir o comportamento criminoso, o “fazer pensar duas vezes” antes de cometer uma 

ação criminosa. A terceira é a retribuição, tendo como aplicabilidade que o dano 

cometido pelo individuo seja retribuído, porém outras questões surgem diante dessa 

aplicação, como, por exemplo, na seguinte indagação: “por quais motivos alguém deve 

ir para prisão, por quanto tempo e em que condições?” (p.32). A quarta e última função 

é a reforma do individuo, seria a reabilitação do comportamento após a reclusão na 

prisão e também a preparação do custodiado para o seu retorno à sociedade livre. Porém 

como se prepara alguém para a vida livre estando preso? Esse ponto é algo 

extremamente primordial para o debate. O destaque da prisão são seus aparatos de 

vigilância e disciplina onde a segurança torna-se o elemento principal dentro desse 

universo prisional, mas também é preciso focar em outras ações visando à reabilitação. 

Como assinala o autor:  

O que fica implícito aqui é que apenas a disciplina e vigilância não 

corrigem. É necessário, por um lado, “escavar” um pouco mais o 

preso - aprofundar o exame no interior de cada indivíduo - transformá-

lo num contínuo auto-exame; por outro, abrir a cadeia para o contato 

externo, principalmente trazendo a família para junto do custodiado. 

(pg.34)  
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Por sua vez, Foucault (2009) nos apresenta as sete máximas universais da boa 

“condição penitenciária” onde fica explicitado como a mesma deveria funcionar. Antes 

foi descrito um breve resumo sobre a função da pena; passo agora a descrever alguns 

aspectos sobre o funcionamento da prisão. São eles: 

 O princípio da correção - a recuperação do condenado como objetivo principal 

da pena;  

 Princípio da classificação - divisão entre os presos de acordo com grau de 

periculosidade, crime cometido e as chances de correção;  

 Princípio da modulação das penas - liberdade do apenado quando sua 

regeneração moral estiver suficientemente garantida.  

 Princípio do trabalho como obrigação e como direito - permitir aprender ou 

praticar um ofício e dar recursos ao detento e a sua família; (mas o trabalho não 

pode ser visto como um agravamento da pena e sim como uma suavização); 

  Princípio da educação penitenciária - só a educação pode servir de instrumento 

penitenciário; a questão do encarceramento é uma questão de educação, devendo 

atender principalmente à instrução geral e profissional e à melhora do preso. 

 Princípio do controle técnico da detenção - o regime da prisão deve ser, pelo 

menos em parte, controlado e assumido por um pessoal especializado que 

possua as capacidades morais e técnicas de zelar pela boa formação dos 

indivíduos; não é coerente focar somente na vigilância e segurança colocando 

assim como figura principal de controle os agentes penitenciários, mas sim focar 

nas áreas de serviço social, psicologia e médica.  

 O sétimo e último é o princípio das instituições anexas - o encarceramento deve 

ser acompanhado de medidas de controle e de assistência até a readaptação 

definitiva do antigo detento; o preso ao sair não deve somente ser vigiado, mas 

sim que tenha toda a assistência após a pena para facilitar sua reclassificação. 

Tendo como base que a prisão tem a pretensão de prevenir (a sociedade do criminoso) e 

recuperar (o criminoso), JULIÃO (2012) saliente que “agrega-se à ideia de punição a de 

reinserção, reabilitação social e ressocialização” (pg.56). A Constituição Federal de 

1988 declara no seu capítulo II referente aos Direitos Sociais em seu Art.6º: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
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lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Quando se fala sobre 

ressocialização duas propostas sempre são citadas, o trabalho e a educação. Seguindo 

esse ponto destaco:  

 Lei de Execuções Penais: 

Do Trabalho 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de 

dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. 

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as 

precauções relativas à segurança e à higiene. 

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, 

não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:  

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 

determinados judicialmente e não reparados por outros meios;  

b) à assistência à família;  

c) a pequenas despesas pessoais; 

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 

manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo 

da destinação prevista nas letras anteriores. 

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte 

restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que 

será entregue ao condenado quando posto em liberdade.  

Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à 

comunidade não serão remuneradas. 

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 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema 

escolar da Unidade Federativa. 
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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. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 1o 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. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 2o  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 

supletivos de educação de jovens e adultos.  (Incluído pela Lei nº 

13.163, de 2015) 

§ 3o A União, os Estados, os Municípios 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.                      

(Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

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. 

 

Destaco também as normas e leis que regem o trabalho e a educação segundo a Lei de 

Mandela (Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos) 

Trabalho 

Regra 96 

1. Os presos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar e/ou 

participar ativamente de sua reabilitação, sendo esta atividade sujeita à 

determinação, por um médico ou outro profissional de saúde 

qualificado, de sua aptidão física e mental. 

2. Trabalho suficiente de natureza útil deve ser oferecido aos presos de 

modo à conservá‑los ativos durante um dia normal de trabalho. 

Regra 97 

1. O trabalho na prisão não deve ser de natureza estressante. 

2. Os presos não devem ser mantidos em regime de escravidão ou 

servidão. 



38 
 

3. Nenhum preso será solicitado a trabalhar para beneficiar pessoal ou 

privativamente qualquer membro da equipe prisional. 

Regra 98 

1. Quando possível, o trabalho realizado deve manter ou aumentar a 

habilidade dos presos para que possam viver de maneira digna após 

sua liberação. 

2. Os presos devem receber treinamento vocacional, em profissões 

úteis, das quais possam tirar proveito, especialmente os presos jovens. 

3. Dentro dos limites compatíveis com a seleção vocacional 

apropriada e das exigências da administração e disciplina prisional, os 

presos devem poder escolher o tipo de trabalho que gostariam de 

exercer. 

Regra 99 

1. A organização e os métodos de trabalho nas unidades prisionais 

devem ser os mais parecidos possíveis com aqueles realizados fora da 

unidade, para, dessa forma, preparar os presos para as condições de 

uma vida profissional normal. 

2. Os interesses dos presos e de seu treinamento vocacional, 

entretanto, não devem ser subordinados à obtenção de lucro financeiro 

por uma atividade dentro da unidade prisional. 

Regra 100 

1. As indústrias e explorações agrícolas, preferencialmente, devem ser 

operadas diretamente pela administração prisional e não por 

contratantes privados. 

2. Se o local onde os presos estiverem trabalhando não estiver sob o 

controle da administração prisional, devem sempre permanecer sob a 

supervisão dos agentes prisionais. A menos que o trabalho seja para 

outros departamentos do governo, o salário normal deve ser pago à 

administração prisional pelas pessoas para as quais o trabalho é 

executado, levando em consideração a produtividade dos presos.   

Regra 101 

1. As precauções fixadas para proteger a segurança e a saúde dos 

trabalhadores livres devem ser igualmente observadas nas unidades 

prisionais. 

2. Devem‑se adotar procedimentos para indenizar os presos por 

acidentes de trabalho, inclusive por enfermidades provocadas pelo 

trabalho, em termos não menos favoráveis que aqueles estendidos pela 

lei a trabalhadores livres. 

Regra 102 

1. O número máximo de horas trabalhadas, por dia e por semana, 

pelos presos deve ser fixado em lei pelo regulamento administrativo, 

levando em consideração as normas e os costumes locais em relação 

ao emprego de trabalhadores livres. 
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2. As horas fixadas devem permitir um dia de descanso por semana e 

tempo suficiente para o estudo e para outras atividades exigidas como 

parte do tratamento e reinserção dos presos. 

Regra 103 

1. Deve haver um sistema de remuneração igualitária para o trabalho 

dos presos. 

2. Dentro do sistema, os presos deverão ter permissão para gastar pelo 

menos parte do que ganharem em artigos aprovados para uso próprio e 

para enviar uma parte de seus ganhos para sua família. 

3. O sistema deve também possibilitar que uma parte dos ganhos seja 

reservada pela administração prisional para constituir um fundo de 

poupança a ser destinado ao preso quando da sua liberação. 

Educação e lazer 

Regra 104 

1. Instrumentos devem ser criados para promover a educação de todos 

os presos que possam se beneficiar disso, incluindo instrução 

religiosa, em países onde isso é possível. A educação de analfabetos e 

jovens presos deve ser compulsória, e a administração prisional deve 

destinar atenção especial a isso.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. 

Regra 105 

Todas as unidades prisionais devem oferecer atividades recreativas e 

culturais em benefício da saúde física e mental dos presos.  

 

Os sujeitos em situação de privação de liberdade são em sua grande maioria pessoas 

com pouquíssima escolaridade. Mantendo o pensamento de que no Brasil não existe 

pena de morte ou prisão perpétua, faz-se necessário uma reflexão sobre as atividades 

exercidas dentro do ambiente penitenciário, no âmbito dos direitos a eles concedidos em 

lei e no que tange a educação prisional. Esta é utilizada como uma maneira dos internos 

de terminar os estudos podendo assim ter mais condições de se adequar ao mercado de 

trabalho externo. No Brasil foi instituída a remição da pena pelo trabalho e pelo estudo 

através da lei 12.433/11. Nela fica instituído no Art. 126, 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. Essa remição é realizada da seguinte forma no caso da 

educação: 12 horas de frequência equivale a um dia a menos na pena (em relação ao 

trabalho a cada três dias trabalhados também equivale a 1 dia a menos).  
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A educação prisional como já explicitada anteriormente é um direito social previsto em 

lei e algumas resoluções sobre como deveriam ser implementadas nas penitenciárias 

foram promulgadas. Cito abaixo duas delas: 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 19 DE MAIO DE 2010  

Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a oferta 

de educação para jovens e adultos privados de liberdade em 

estabelecimentos penais, na forma desta Resolução. 

Art. 2º 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  

 

DECRETO Nº 7.626, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Art. 1º Fica instituído o Plano Estratégico de Educação no 

âmbito do Sistema Prisional - PEESP, com a finalidade de 

ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos 

penais.  

Art. 3º São diretrizes do PEESP: 

I - promoção da reintegração social da pessoa em privação de 

liberdade por meio da educação; 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.  

 

O sistema prisional brasileiro, como já dito anteriormente, vive um estado de 

superlotação, sendo de fácil conclusão que o direito social à educação e ao trabalho não 

seja acessível a todos e algo que é de direito ganha ares de privilégios, pois os poucos 

que têm acesso podem ser considerados privilegiados. Evidentemente “a educação 

nunca será a pitada de açúcar que permitirá engolir mais facilmente uma porção amarga 

– a prisão” p.35 (MAYER, 2013), mas pode e deve ser vista como uma política publica.  

Como ressaltei, a pesquisa foi realizada dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó 

no município do Rio de Janeiro. A tabela a seguir descreve quantas unidades prisionais 

o complexo possui e quais possuem escolas.      
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UNIDADES PRISIONAIS UNIDADES EDUCACIONAIS 

Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira 

de Castro 

 

Hospital penal psiquiátrico Roberto 

Medeiros 

 

Instituto penal Plácido de Sá Carvalho C.E. Escritor e Jornalista Graciliano 

Ramos 

Penitenciária  Alfredo Tranjan C.E. Prof. Alda Lins Freire 

Penitenciária industrial Esmeraldino 

Bandeira 

C.E. Angenor de Oliveira – Cartola 

Penitenciária  Laércio da Costa Pelegrino  

Penitenciária Moniz Sodré C.E. José Lewgoy 

Penitenciária Talavera Bruce C.E. Roberto Burle Marx 

Unidade Materno  Infantil  

Instituto penal Vicente Piragibe C.E. Henrique de Souza Filho – Henfil 

Penitenciária Dr. Serrano Neves C.E. Evandro João da Silva 

Penitenciária  Jonas  Lopes de Carvalho C.E. Profª  Sônia Mª Menezes 

Cadeia pública Jorge Santana  

Cadeia pública Pedro Melo da Silva  

Presídio Elizabeth Sá Rego C.E. Padre Bruno Trombetta 

Presídio Nelson Hungria C.E. 1ª Tenente PM Hailton dos Santos 

Cadeia pública Paulo Roberto Rocha  

Penitenciária  Gabriel Ferreira Castilho C.E. Prof. Carlos da Costa 

Instituto penal Benjamin de Moraes Filho C.E. Rubem Braga 

Cadeia pública Joaquim Ferreira de Souza C.E. José Lewgoy (anexo) 

Penitenciária  Lemos Brito C.E. Mário Quintana 

Cadeia pública Pedrolino Werling de 

Oliveira 

 

Penitenciária Bandeira Stampa C.E. Prof. Carlos da Costa (anexo) 

Cadeia Pública José Antônio da Costa 

Barros 
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Através dessa tabela fica evidenciado um déficit de nove unidades escolares, ou seja, o 

direito dos apenados não está sendo cumprido. Como já mencionei é, possível realizar 

uma análise de que não faltam leis, normas, diretrizes ou resoluções que regem as 

penitenciárias do Brasil, mas faltam às condições de realização das mesmas e a 

superlotação, tema recorrente nesta pesquisa, torna-se um grande motivo para a sua não 

aplicação e/ou má aplicação. 

 

3.2 - Escola 

O trabalho de campo, como mencionei, foi realizado dentro do Colégio Estadual 

Angenor de Oliveira – Cartola localizado dentro da Penitenciária Industrial Esmeraldino 

Bandeira (regime fechado). A modalidade de ensino adotada nas escolas prisionais é a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, que é “destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Segue um 

pequeno quadro onde constam as divisões e as disciplinas ofertadas. 

Anos iniciais (AI) 

Ensino Fundamental 1º a 

4º série 

Anos Finais (AF) 

Ensino Fundamental 5º a 

8º 

série 

NEJA (Novo EJA) 

Ensino Médio Modular 

Módulo I (101 AI) – 

Educação Física/ 

Integradas 

Módulo I (101 AF) - 

Ciências/ Ed. Fís./ Port./ 

Mat./ Inglês/ Artes. 

Módulo I (NEJA I) – Port./ 

Mat./ Hist./ Geo./ Fil./ 

Soc./ Ed. Fís 

Módulo II (201 AI) - 

Integradas 

Módulo II (201 AF) – 

Mat./ Port./ Hist./ Geo. 

Módulo II (NEJA II) – 

Port./ Mat./ Fís./ Qui./ Bio. 

Módulo III (301 AI) - 

Educação Física/ 

Integradas 

Módulo III (301 AF) –

Ciências/ Ed. Fís./ Port./ 

Mat./ Inglês/ Artes. 

Módulo III (NEJA III) – 

Port./ Mat./ Hist./ Geo./ 

Fil./ Soc./ Ed. Fís. 

Módulo IV (401 AI) - 

Integradas 

Módulo IV (401 AF) – 

Mat./ Port./ Hist./ Geo. 

Módulo IV (NEJA IV)  - 

Port./ Mat./ Bio./ Qui./ Fis. 
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Seguindo o método de estudo por módulos,  a cada um ano cursa-se dois módulos; se o 

interno entrar na escola nos anos iniciais, ele completa todo o ciclo em 6 anos e esse é o 

tempo máximo de permanência na unidade escolar.  

Pesquisar numa instituição total (GOOFMAN, 2008) requer muita paciência, desde a 

entrada no campo até a estadia no mesmo, é necessário saber a hora de falar e a hora de 

ouvir. A ambientação do local era um fator importante, apesar da escola fisicamente ser 

diferente do ambiente prisional devido suas características. Como disse um interno, 

“são dois mundos dentro de um”, uma prisão e não só uma escola. Estruturalmente e 

visualmente é um ambiente agradável diante de tudo que existe ao redor, como os 

pavilhões de onde se ouvia uma conversa constante. Esta escola funciona em dois 

turnos manhã e tarde. A pesquisa foi realizada no período da manhã e; o horário de 

funcionamento é de 9h às 12h. Conforme fui me ambientando, percebi que as aulas 

iniciavam com um número considerável de alunos às 9:30h.   

Essa diferença de 30min nos leva a uma reflexão sobre o olhar dos funcionários do 

presídio sobre a escola. Os agentes penitenciários são os responsáveis por liberar os 

internos para suas atividades, sejam educacionais ou laborais, e muitas das vezes só são 

liberados após o café ser servido. Alguns alunos chegavam à sala justificando o 

atrasado: “esse plantão de hoje não libera o café cedo, por isso à gente atrasa, 

professora”. Assim, o início das aulas fica diretamente ligado a essas ações, como nos 

apresenta (LEME, 2007) 

A escola ... é tratada na maioria das vezes pelos funcionários como um 

lugar secundário, não dão valor, acreditam que o preso não precisa 

estudar – “malandro só procura a escola depois que vai preso”. 

Quando podem, dificultam o acesso dos alunos-presos até a sala de 

aula.  (pg.142)  

Durante a graduação ouvia a seguinte frase “o campo fala”. Não entendia essa 

colocação, achava até um pouco jocosa, mas durante a pesquisa questões antes não 

levantadas me foram apresentadas sem que eu fizesse qualquer tipo de pergunta. Como 

ressalta Valladares:  

A observação participante implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso 

de todos os sentidos. É preciso aprender quando perguntar e quando 

não perguntar, assim como que perguntas fazer na hora certa (p. 303). 
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As entrevistas formais são muitas vezes desnecessárias (p. 304), 

devendo a coleta de informações não se restringir a isso.Com o tempo 

os dados podem vir ao pesquisador em que ele faça qualquer esforço 

para obtê-los. (VALLADARES, 2007, p.154).  

 

Como ressaltei no primeiro capítulo, a metodologia utilizada foram entrevistas 

semiestruturadas, um conjunto de questões pré-definidas, mas com possibilidade de 

adequar as perguntas durante as conversas com os professores e também com os alunos. 

O andamento do campo se deu através do acompanhamento das seguintes turmas: 

 AI (anos iniciais) 101 – com a professora Jussara que corresponde a 1º série do 

ensino fundamental onde um único professor ministra todas as aulas, 

acompanhei a aula de matemática e português na alfabetização;  

  AF (anos finais) 101 – com a professora Gerte que corresponde a 5º série do 

ensino fundamental e ministra a aula de ciências. Acompanhei também duas 

aulas na turma AF 301 da mesma disciplina e professora; 

 NEJA II – com a professora Karla que ministra a disciplina de história.  

A experiência em cada aula foi única, devido à individualidade de pensamento de cada 

professora e também dos alunos. Minha presença foi alvo de uma grande curiosidade, 

por ser mulher e jovem dentro de uma penitenciária masculina. Inicialmente eu era vista 

como estagiária, perguntavam-me qual aula eu iria dar, mas diante da negativa de não 

ser estagiária e após informar que era uma pesquisadora, fui questionada por um aluno 

sobre quantos outros iguais a mim (estudantes universitárias) estavam nos presídios. 

Respondi que da minha turma só tinha eu mesma. No entendimento do aluno, a minha 

presença era algum trabalho dado por um professor, o que o fez concluir que teriam 

outras pessoas. Entretanto o mesmo se surpreendeu com o meu interesse em pesquisar 

num presídio. Infelizmente o abandono da sociedade perante a vida desses indivíduos 

encarcerados contribui para esse questionamento e curiosidade. Quem se interessa pelos 

presos? 

Vivenciar a dinâmica do que ocorre dentro da sala de aula foi bem proveitosa enquanto 

pesquisadora e posso afirmar que foi fundamental para quebrar algumas afirmações pré-

definidas que desenvolvi, ou seja, entrei no campo com a teoria, mas me deparei com a 

prática e uma realidade que me fez mudar alguns conceitos. Essas mudanças se deram 
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especificamente no meu entendimento sobre a educação, onde pude perceber que a 

mesma “... não é a redentora da humanidade” (LEME, 2007, p.113) Assim se dispunha 

de uma visão idealista de mudança que a educação poderia proporcionar naquele 

ambiente altamente vigiado, disciplinado e punitivo onde a escola está inserida, essa 

visão foi desmontada e a partir disso o meu foco mudou um pouco. Pude perceber que 

muito mais relevante não é o que a escola pode fazer pelo aluno e sim como o aluno 

percebe essa escola, o que representa pra ele aquele ambiente. Estudar sistema 

penitenciário, educação prisional e saber que as cadeias estão superlotadas são questões 

teóricas, mas se deparar com o ambiente, ver os rostos dos internos, o ambiente em que 

vivem e que viverão por anos reclusos me fez refletir sobre o que LEME, diz “o que 

significa estudar quando se tem de ficar trancado isolado por anos? Para que serve essa 

escola?” (p.113).   

O pensamento do grande educador Paulo Freire contribui para refletir sobre as 

problemáticas do sistema prisional. A metodologia de ensino em geral é baseada na 

relação de quem detém o conhecimento (professor) e de quem não detém (aluno). É o 

que (Freire, 2014) denomina de relação educador versus educando, propondo o conceito 

de educação “bancária”: onde o professor que detém a educação deposita no aluno o 

conhecimento. O papel do aluno seria o de uma “vasilha”, um recipiente a ser “enchido” 

de conhecimento através de uma memorização de conteúdo narrado. O aluno/interno 

pode não ser possuidor de uma educação formal, mas possui conhecimento e é preciso 

ouvir esse individuo para realizar uma troca de aprendizagem entre professor e aluno. 

Por mais que o individuo esteja num ambiente escolar, ele leva o cotidiano para a sala 

de aula ele não se desvincula da sua realidade.  Era comum durante as aulas ouvir  

assuntos referente ao pavilhão. Pude perceber que alguns alunos só mantinham contato 

direto dentro escola, pois eram de galerias diferentes. Assim, a sala de aula se tornava 

um lugar de trocas de informações sobre outros presos e situações rotineiras da prisão. 

O que ressalta Onofre, seguindo de perto o pensamento de Paulo Freire: 

Pensar a escola na prisão significa, nesse sentido, refletir sobre 

sua contribuição para a vida dos encarcerados e da sociedade em 

geral, por meio da aprendizagem participativa e da convivência 

baseada na valorização e desenvolvimento do outro e de si 

mesmo. Significa, ainda, pensar uma educação capaz de fazer do 

preso um homem. (ONOFRE, 2011, p,283) 
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A escola situada dentro de uma penitenciária possui particularidades típicas. Durante 

conversa com as professoras pude ter consciência de situações externas à escola, mas 

que alcançava as salas de aula. Essas conversas eram sempre realizadas no final de cada 

aula e às vezes no caminho até a porta de saída da penitenciária. Foi-me relatado por 

uma professora que alguns alunos chegavam sob o efeito de drogas e ela questionou: 

„como dar aula para um aluno assim?” Essas situações são atípicas, não é ensinado ao 

professor como lidar com esse cenário.  

Outro tema importante é aquele relacionado à facção. No caso específico desta 

penitenciária é o Terceiro Comando Puro (TCP), grupo rival ao Comando Vermelho 

(CV). Um caso distinto me chamou atenção sobre esse fato: durante uma aula a 

professora passou um exercício de matemática, um aluno terminou primeiro e levou o 

seu caderno para que a professora corrigisse (uma atitude esperada de todos). Como 

estava tudo correto, e por conta deste aluno ter acabado primeiro, ela o pediu que 

colocasse a resposta no quadro, porém ela lhe deu uma caneta piloto vermelha para 

escrever a resposta e deu-se origem ao diálogo: 

 

Aluno: Vermelha não, professora (com um leve sorriso) 

Professora: Mas é pra diferenciar a pergunta da resposta, 

seus amigos vão entender melhor.  

Aluno: Mas eles vão entender assim mesmo (o aluno 

respondeu de piloto preto) 

Professora: Tá vendo, Juliana, aqui eles tem problema com 

a cor vermelha, vê se pode (tom de brincadeira) 

 

Neste dia, após o término da aula, a professora me informou que a cor vermelha para os 

internos faz alusão à facção rival comando vermelho e por isso eles não utilizam nada 

nessa cor.  

Em cada aula assistida, como metodologia do trabalho de campo, alguma singularidade 

do cenário prisional aparecia. Como aconteceu uma vez. Um aluno ao chegar à sala 

bocejando muito foi questionado pela professora: “tá com sono?”. No que ele 

respondeu: “poxa, professora, essa hora da manhã é a melhor hora pra dormir porque 

está silêncio, a noite tem muita conversa”. Ao contrário do que se poderia esperar, 
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segundo dizia o aluno, as celas eram muito barulhentas durante a noite, tornando-se o 

horário da manhã mais silencioso para dormir.   

Cada aluno possui sua individualidade ao procurar a escola, durante a aula de 

alfabetização fui apresentada ao cenário de alunos alfabetizados cursando a turma de 

anos iniciais. Como vim, a saber, depois, isto acontecia por diversos motivos: seja para 

remir mais pena (quanto mais tempo na escola, mais tempo de pena é remido); seja por 

não ter vaga na série que ele parou os estudos quando estava livre (o que resulta em 

frequentar a turma que tem vaga); ou até mesmo por não possuir documentação que 

comprove a escolaridade. Diante deste cenário, considerando o aluno que já é 

alfabetizado, mas está cursando a aula de alfabetização, a dificuldade segundo a 

professora é a de motivar, “ele já sabe escrever, fica difícil fazer ele se motivar, por isso 

às vezes eu dou exercícios misturados para que ele não desista”. Levanto em conta tais 

fatores, podemos dizer que existe uma grande diferença entre o que é proposto e vivido. 

Outro caso ocorrido durante a aula de alfabetização revela a influência que a prisão e 

suas mazelas acarretam no individuo. A escola estava nos preparativos para uma 

apresentação sobre os 100 anos do Samba que aconteceria no final do ano, por conta 

disso algumas atividades musicais estavam acontecendo. A professora questionou um 

aluno se ele não iria participar da aula de música. Ele respondeu: “tem que fazer é 

mutirão para saber quem tá vencido e ir embora, quem quer saber de música?”. Nas 

palavras dele “a cadeia tá pesando“. (LEME, 2005) aponta que a motivação do aluno 

tem várias origens: 

“... desejo de aprender, encontrar-se, com outras pessoas, ter a escola 

como passatempo, até a busca de um parecer positivo no laudo 

criminológico, entre outras.” (p.117). 

A relação professor aluno passa pela confiança, ter alguém em quem confiar ou até 

mesmo para desabafar. Numa aula, especificamente, essa relação era mais forte, os 

alunos viam na professora de ciências uma abertura para a conversa e ela tinha interesse 

em ouvir. Os internos têm necessidade de afeto, qualquer atitude de mais respeito para 

com eles faz a diferença. Como alguns deles me disseram: “não tem como a gente não 

se sentir bem nessa aula”; “por mim eu passaria o dia todo aqui na escola”. Muito mais 

do que aprender, era o que o ambiente escolar proporcionava que era importante. 

Enquanto pesquisadora  também pude vivenciar a questão relacionada ao desabafo. Um 
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aluno, numa determinada aula, enquanto eu explicava a minha estadia na escola, chegou 

até mim e perguntou se ele poderia escrever algumas coisas e me entregar, respondi que 

sim. Dois dias após me entregou um texto de quatro páginas (que se encontra no anexo) 

sobre educação prisional. 

A metodologia aplicada à observação durante o trabalho de campo se deu através do 

acompanhamento das aulas, porém o tempo que me permitia interagir com a turma era 

basicamente meia hora antes de encerrar a aula, pois enquanto a professora estava 

passando a matéria não podia entrevistar os alunos e no final das aulas eles iam 

imediatamente para os pavilhões. Diante desse fato, não pude entrevistar os alunos 

individualmente. Fiz um questionário e, entreguei as questões para todos os alunos e 

cada um respondeu as perguntas. Apliquei em duas turmas distintas, num total de 21 

alunos. Entre as respostas a grande maioria confirmou que se tivessem estudado mais, 

teriam mais oportunidades na vida. Dentre os 21, 4 têm o 2º grau completo e 17 

somente o ensino fundamental incompleto. Entre os que abandonaram a escola  

trabalhar foi à motivação mais frequente. Quando perguntados sobre o ambiente escolar, 

a conversa com os professores e se por algum momento era possível não se sentir preso, 

as respostas foram diversas: 

- Sim. Ambiente agradável trabalha bastante a mente (Matheus, 

20 anos).  

- Não. Porque a gente tá preso (João Paulo, 24). 

- Sim. Porque tem outra convivência (Carlos Henrique, 22) 

- Sim. Conversar com os professores é muito bom, posso 

respirar novos ares, posso conhecer novas pessoas (Ângelo, 33) 

- Às vezes (Bruno, 33) 

- Sim. Porque aqui as conversas são totalmente diferentes 

(Ronaldo, 45) 

- Sim. Porque os professores nos tratam bem. (Marcio, 26) 

- Sim. Pois são assuntos totalmente diferentes (Eduardo, 21) 

- Sim. Porque na escola tem as coisas que se parece com o dia a 

dia da rua (Rodrigo, 33) 

- Sim. Os professores são especiais me sinto muito bem (Carlos 

Eduardo, 35) 

- Sim. Porque fala de coisas que parece que não estamos presos, 

(Evandesson, 42) 
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- Sim. Eu fico descontraído (Dalmo, 60) 

- Sim. Porque na escola nós respeitamos os professores; lá 

dentro da cela ninguém se respeita (Eleonai, 29) 

- Sim. Aqui os presos se mostram mais educados (Edson, 72) 

- Sim. Porque eu vejo pessoas com objetivo na vida (Moacir, 

43) 

- Sim. É outro ambiente (aluno não assinou) 

- Sim. (Gilvan, 56) 

- Depende do assunto (Tadeu, 46) 

- Sim. (Eduardo Jorge, 43)  

- Só um pouco quando estou aqui na escola (Antônio Marcos, 

30) 

- Sim. O ambiente no convívio carcerário é muito pesado já o 

ambiente escolar é totalmente diferente, um papo diferente. 

(Marco Antônio, 38) 

 

 

Diante do que o campo foi apresentando enquanto questionamento foi incluído uma 

questão a mais, sobre o que aquela escola representa para eles. Tais foram às respostas: 

- Uma grande oportunidade de sonhar com dias melhores fora 

daqui e perto da minha família e amigos (Moacir, 43) 

- O encontro com a civilização e a cultura disponível (Edson, 

72) 

- Representa que alguma coisa daquelas que se chama 

ressocialização está funcionando que é a escola por que as 

demais ressocializações não existe, se existe eu não conheço ou 

nunca vi. (Eleonai, 29) 

- Uma oportunidade de lembrar que estou preso. (Gilvan, 56) 

- Tudo de bom para ocupar o tempo, relembrar as matérias 

passadas e o desenvolvimento dos estudos mais avançados. 

(Dalmo, 60) 

- Maneiro que faz eu esquecer a cadeia um pouco (Antônio, 30) 
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- Mudança de vida e uma grande oportunidade para o campo de 

trabalho. (Evandesson, 42) 

- Uma nova expectativa de vida (Eduardo, 43) 

- É bom estudar faz bem pra mente (Carlos, 35) 

- No momento uma válvula de escape, sair daquela cela respirar 

novos ares, a escola hoje pra mim uma ressocialização 

(Rodrigo, 33) 

- Tudo de Bom (Eduardo, 21) 

- Uma oportunidade única de aprendizado (Marcio, 26) 

- Representa uma parte boa da minha vida e de aprendizado e 

concluindo meus estudos (Ronaldo, 45) 

- Não só pra mim, como pra todos que frequentam é o caminho 

pra continuar e terminar os estudos e tentar algo melhor no 

futuro (Bruno, 33) 

- Uma oportunidade de nós podermos diminuir nossas penas e 

saber que nesse lugar maldito chamado prisão tem pessoas 

como você e os professores que se importam com a gente, possa 

ser que eu esteja enganado mas é o que eu penso (Ângelo, 33) 

- Ela representa muito porque se não tivesse a escola não ia ter 

distração (Carlos Henrique, 22) 

- Representa melhoria (João Paulo, 24) 

- Representa um ensinamento que cada dia aprendo mais 

(Matheus, 20) 

- Aprender mais e diminuir minha pena (Tadeu, 46) 

- Tudo de bom os professores são nossa família (não assinou o 

nome) 

- Eu tenho a escola como uma família uma casa que me abriga 

(Marco Antônio, 38) 
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A metodologia utilizada com os professores foram conversas/entrevistas no final de 

cada aula e na sala dos professores. Durante as aulas foi perceptível uma crítica 

compartilhada por todos no que diz respeito à relação dos agentes penitenciários com a 

escola, ou seja, na visão dos docentes a escola não é prioridade para os agentes, visto 

que o inicio das aulas como já mencionado na pesquisa está diretamente ligado à 

liberação dos presos das celas. A professora de História relatou que a primeira vez que 

foi dar aula nessa escola estava exercendo a função de substituta para ministrar a aula de 

filosofia que ocorria uma vez na semana de 9h as 9h45, porém os alunos somente 

chegavam à sala ás 9h30. Como ela me disse: “se a aula inicia às 9h deveriam ser 

liberados antes disso, para não atrasar o início da aula”. Diante disso, ela não conseguia 

dar uma aula completa, somente 15 minutos.  

No final da aula de ciências, enquanto a professora organizava a frequência dos alunos, 

fui apresentada a outro problema que uma escola fora do contexto prisional não 

apresenta. Talvez essa atitude fosse vista como irracional, mas dentro do ambiente 

prisional vale a reflexão. O caso diz respeito à um comentário da professora, de que no 

final do ano os alunos começam a faltar para que assim possam ser reprovados. Esse é o 

intuito, cursar a série novamente e retardar a saída da escola, uma vez que cursar 

novamente resulta em um tempo maior de remissão de pena. Casos como esse não são a 

maioria, mas existem e se existem, precisam ser questionados. Afinal como lidar com 

isso? Partindo dessa problemática, que surge Leme e reflete: 

 

“... muitas vezes, este período escolar é menor do que o tempo da 

pena. E depois que o tempo da cela de aula acabar, o que os alunos 

farão? Talvez devamos pensar esse espaço valendo-nos de uma outra 

perspectiva. A “cela de aula” deve ser constituída e constituinte de um 

tempo “infinito”. Nela, permanecerão as pessoas que desejarem 

permanecer, sem ter que a todo início de ano ou semestre rever tudo o 

que foi aprendido. Neste sentido, desejamos ousar, desejamos pensar 

um espaço formal-informal, talvez um espaço simbiótico, uno e 

múltiplo, dialético, capaz de congregar e gerir modelos até hoje 

considerados antagônicos, onde o “formal” esteja presente enquanto  

uma tradição cultural, necessária para uma leitura crítica do mundo, e 

o informal compareça, rompendo a rigidez e a monotonia, 
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proporcionando tipos diversificados de aprendizagens neste espaço; o 

eterno retorno deve ser abolido. Poderão existir ciclos, porém nada 

impedirá que ali os mesmos homens e as mesmas mulheres possam a 

cada dia e a cada momento criar o novo.” (LEME, pp. 149-150) 

 

A escola prisional se aproxima de uma escola convencional fora do cárcere, os internos 

que a frequentam usam uniforme, que no caso é uma camiseta que todos os alunos do 

estado do RJ utilizam, mas ela não se torna uma escola convencional por conta disso. O 

professor vivência a rua, o aluno vivência a prisão e ambos se relacionam na escola; a 

escola torna-se um ambiente neutro onde ambos exercem seus papéis. Entretanto, apesar 

da neutralidade do ambiente, levam consigo suas experiências e não se desvinculam 

delas. O aluno sente a necessidade de saber como está “a rua”, as mudanças no mundo 

com as quais ele não tem contato. Considerando ainda que nem todos os presos são do 

município do RJ. Alguns que frequentam essas aulas que acompanhei eram de 

Petrópolis, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e tinham interesse em saber sobre suas 

cidades: diziam que os telejornais não mostravam. Assim esse ambiente não pode ser 

visto somente na chave do ensinar e aprender, visto que cada aluno busca a escola por 

um motivo específico.  

Nesse sentido, o ambiente escolar é uma interação entre pessoas e dentro do universo 

penitenciário um refúgio para o resgate da cidadania e da humanização do individuo. É 

importante considerar que o aprender não acontece somente na escola:    

“A própria vida carcerária é um aprendizado, uma pedagogia. Não 

podemos nos esquecer de que esses homens e mulheres que 

frequentam a cela de aula trazem consigo uma história. A “cela de 

aula”, por sua vez, não poderá nunca negligenciar, abafar, calar, 

reprimir ou negar esses fatos. A própria prisão apresenta toda uma 

organização, uma cultura própria que deve comparecer na cela de 

aula. O aprendizado é contínuo: aprende-se fora da prisão, antes de 

eles serem presos, durante a pena e depois de estarem livres.” (LEME, 

2007, p.150) 
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CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa sobre a educação prisional, a partir da contextualização da prática 

escolar como um possível instrumento de ressocialização dos presos, pude observar que 

a escola possui muitas funções que não se restringem somente a esta. O entendimento 

tradicional da educação transmite uma ideia de que o individuo se transforma através do 

conhecimento adquirido, através de uma preparação intelectual e também de uma 

normatização sobre como viver em sociedade. Especificamente este trabalho discorreu 

sobre uma escola na prisão e o que se encontra ali a prisão difere completamente do que 

a educação pode significar. Diante disto faz-se necessário refletir sobre a metodologia 

de ensino dentro do cárcere.  

A prisão possui suas particularidades que afeta o indivíduo que nela adentra 

necessitando se adaptar a novas regras, o ser livre precisa aprender a viver preso. 

Partindo deste pensamento, a escola não se torna a redentora desses indivíduos, por 

mais que completar os estudos daqueles que não os têm seja algo positivamente 

necessário. Entretanto, também se faz necessário pensar a vida deste indivíduo na 

penitenciária, como o seu dia a dia influencia a forma de vivenciar a escola. Afinal, de 

que serve esta escola preparar para a vida livre, se ele no momento está preso e com 

uma realidade prisional sem aplicação dos direitos básicos? 

Os processos de ensino precisam ser construídos para eles e com eles, ouvindo suas 

necessidades, pensando um método de ensino específico que não se discrimine os 

presidiários, mas que os respeite em suas individualidades. Um trabalho em conjunto 

em prol de um bem comum, o ambiente escolar não pode ser um mundo paralelo, deve 

se tornar um esforço de unir os mundos, uma vez que o professor não vive dois mundos, 

mas os internos sim. Essa questão é preciso ser levada em consideração. O sistema 
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penitenciário com suas mazelas e falhas em cumprir as leis necessárias para o 

funcionamento da prisão esvazia o conceito de reabilitação.  

Faz-se necessária investir em educação na prisão pelo viés de uma política pública, 

voltada para a inserção social da pessoa que se encontra privada de liberdade e 

cumprindo sua punição. Ir à escola muito mais do que aprender é “socializar” 

(Durkheim, 1978). É uma interação para uma vida social plena com outros indivíduos e 

que torna possível vivenciar normas e regras que regem a sociedade não só extramuros, 

mas também intramuros, pois, “a sociedade existe onde quer que vários indivíduos 

entrem em interação” (Simmel, 1983, p.59). A punição com esses indivíduos se faz na 

proibição da sua liberdade, mas um fator importante que precisa ser refletido é em 

relação à preparação desse ser social para a vida livre, já que ao adentrar no sistema 

penitenciário é socializado a novas regras que precisa se adaptar e “há fortes indícios de 

que adaptação à prisão implica desadaptação à vida livre” (Thompson, 1976, p.15). 

Nesse sentido frequentar a escola dentro da prisão representaria essa preparação para a 

vida livre, onde “evidencia ser a escola da prisão, espaço de socialização, construção de 

identidades e de aprendizagens” (Onofre, 2011). 
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ANEXOS 

 

Anexo A  

“A Educação no Cárcere 

Existem milhares de pessoas que fazem parte de uma sociedade, que vivem na rotina do 

cotidiano, e que por diversas motivos, principalmente da globalização que tortura todos 

conceitos, ou melhor, aprisiona consciências humanas, definham por um caminho 

incoerente e insensato. 

Não é diferente no sistema carcerário, que abriga grande quantidade de criminosos, 

que são reflexos da própria sociedade “desigual”, “corrupta”, “escravocrata” e 

“exploradora”, e que por um simples ato de “justiça” aceitam, acomodam-se e 

tornam-se peças fundamentais da lavagem na consciência social do país.  

Cito como base para alavancar debates sobre o tema uma tese em que li no livro 

Questão de Pele, onde o escritor Luís Rufato comenta uma filosofia genérica e de 

mesmo seguimento a que filósofos nos deixaram, o mito da caverna. Síndrome do Peter-

Pan é original e revela exatamente necessidade de alcançar novos horizontes para o 

desenvolvimento psíquico-social de cada indivíduo e não ser prisioneiro de sua própria 

consciência frágil e refém da opinião global. 

O depoimento que dou não é de um especialista em análises sobre o comportamento 

anti-social e/ou social, me lanço ao desafio de expor e questionar pelo fato de ser 

testemunha ocular e carnal da metamorfose na qual todo e qualquer ser humano 

necessita para obter uma vida normal. 

A educação nasce em casa, no berço, no colo de nossos antepassados, afinal eles nos 

receberam neste mundo, eles e suas virtudes, que foram moldando e dando forma ao 

nosso caráter, ou melhor, a gente espelha o que está diante dos nossos olhos. 

Toda semente plantada em solo fértil germina e não é diferente na vida do homem. 

Toda experiência vivida em sua caminhada é um aprendizado, uma lição, fica nítido no 

consciente. Há aqueles que adquirem certa facilidade em superar as dificuldades por 

serem instruídos e preparados, como existem outros que não são capazes de enxergar 

da mesma forma, com clareza e com perspectiva positiva. As grandes mazelas que 

afligem a sociedade e vulneraliza os indivíduos mais necessitados dela. E essa 

inviabilidade do acesso é o que torna singular a justiça democrática. 

Falando em vulnerável, singular e inviável, que são as virtudes que a sociedade nos 

remete trago à tona a verdadeira necessidade da educação como ferramenta básica e 

fundamental para quebrar paradigmas sociais que mercantilizam a estrutura da 

sociedade, cidadãos. E somente através da educação, do conhecimento, o homem se 

torna capaz de dissernir seu verdadeiro papel na sociedade, no país, no lar e no 

mundo, além de comtemplar com clareza sua origem e a origem de cada semelhante, 

instituição em prol democrático.  

Qualquer ser humano por mais falho que seja (como os presidiários) é capaz de 

enxergar dentro de si uma capacidade monstruosa para superar seus próprios 
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obstáculos, medos, anseios, inseguranças e incapacidades. Basta um entendimento e 

quem sabe uma experiência para deixar que aquela velha teoria seja seu manual de 

sobrevivência pra todas as fases da vida. 

Existem pessoas que necessitam de um alimente o psicológico para seu 

autodesenvolvimento, pois possuem no DNA, por saberem que a teoria do 

desenvolvimento é quem dita o seu caráter, a sede e a fome de viver aquilo que almeja 

seu sentimento construtivo. E somente a educação é capaz de formar uma opinião de 

cidadania. 

A educação sempre será educação, apesar de muitos pesares. E por incrível que pareça 

tudo nasce a partir dela, seus conceitos e também seus paradoxos. E também o que 

mais na sociedade é a educação, vemos em todos os lugares. E onde ela chega é sempre 

bem vinda, pela sua gentileza que comove e ensina o verdadeiro valor das coisas, e 

principalmente do entendimento.  

O verdadeiro papel da educação ao “ignorante” ou melhor, aquele que necessita de 

uma diretriz é resgatar e esclarecer, diagnosticando os porquês e viabilizando aos 

praquês, impulsionando o pensamento à busca do teu complemento para abrandar 

anseios individuais em prol da harmonia. E a escola no cárcere é sem sombra de 

dúvida a maior saída para o detento, na escola e reavalia e se autoanalisa através do 

sistema didático que o estimula a construir, edificar e sonhar com perspectivas 

progressistas. Digo porque fui resgatado pela escola, tive meus valores reconstruídos e 

ansiedade de alcançar vôos que antes não existiam em meus pensamentos. Exemplos e 

ensinos que tornam as imaginações férteis, fluentes e livres. 

O sistema penitenciário não regenera, pois ao contrário, aguça instintos e aumenta o 

ódio que indivíduos que estão as margens da sociedade trazem encrustados na alma, 

das suas origens culturais, e que trancafiam seus pensamentos tornando-os lobos de si 

próprio. Existem aqueles que necessitam da escola, pra trabalhares seu projeto de 

autoinclusão social. E apesar do sistema conceder ao preso a oportunidade do emprego 

dentro das unidades, muita das vezes não é o que mais necessita, tudo bem, a 

remuneração é até significante apesar de não chegar a um salário, a remissão penal 

diminui a pena após tanto tempo de trabalho, ótimo. Mas a escola dá ao preso um 

sentido e uma capacidade de vencer qualquer barreira e obstáculos. Tira de questão e 

do pensamento indiferenças e dá o direito de debatê-las a uma compreensão, um 

entendimento que resgata o passado pra explicar o momento presente e enfim moldar 

um novo futuro. O individuo pode ser o pior em ignorância, aquele que acha que virou  

criminosos e que não há uma saída, um resgate, e essa é uma grande realidade nas 

comunidades carentes, jovens deixam a escola, abandonam os estudos para entrarem 

na vida do crime e o mesmo papel que a escola tem fora do cárcere (no convívio com a 

sociedade) é o mesmo: educar, ensinar, formar para o usufruto das necessidades do 

desenvolvimento social. Embora o mesmo papel, porém com a importância e o impacto 

de como age e sobre quem age,  

O preso, o interno, o detento busca uma saída, digo com toda certeza, e se ele encontra 

uma escola diante de uma pena, diante de um longo período privado da liberdade, ou 

uma pena curta mas que tenha ele tido uma experiência na escola a qual te deu uma 

nova perspectiva, um novo futuro, ele vai sim se tornar um projeto. Nela ele vai se 

basear, se apoiar. Ela vai torná-lo capaz de lutar e reconhecer sua capacidade, seu 

valor, o direito de errar, o de reerguer novamente a cabeça, a capacidade de superar 

as dificuldades da sociedade e transformar sua vida através dela.  
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Creio grandiosamente no trabalho dos corpos docentes, que dedicam suas vidas 

contrariando conceitos fundamentados em opiniões segregadas pela elite consumista, 

em que não há retorno progressivo investir na educação “carcerária”, com projetos e 

financiamentos de parceria. E ainda assim, a educação vem resgatando e 

transformando vidas, consciências, dando poder de liberdade, visando um futuro 

melhor. 

Marco Antônio Xavier Santos T.401 A/F” 
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Anexo B  

 

Fonte 

http://www.visitanteseap.rj.gov.br/VisitanteSeap/images/projetos/esmeraldinoban

deira.jpg  
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Anexo C - Projeto de Leitura 2017 – O Brasil dos “Brasis” do Oiapoque ao Chuí  
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