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RESUMO 

A presente pesquisa visa investigar, avaliar e refletir a respeito da execução de atividades 

educacionais nas prisões como parte das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Ao 

longo de meados do século XX e no início do século XXI, a educação nas prisões veio 

adquirindo um robusto corpo legislativo, compreendendo uma série de configurações práticas 

da Educação de Jovens e Adultos e dos direitos humanos. Portanto, será feito um 

levantamento das medidas legais que permeiam a execução dos projetos educacionais para 

pessoas em privação de liberdade, ressaltando a articulação do órgão estadual do Rio de 

Janeiro com as diretrizes federais. Neste âmbito, temos as plataformas oficiais das instituições 

envolvidas, fornecendo os dados qualitativos e relatórios correspondentes aos objetivos 

iniciais da iniciativa de ampliação da educação para os egressos do sistema prisional. 

Paralelamente, através de uma coleta de relatos e depoimentos de agentes educacionais 

presentes no cotidiano das atividades pedagógicas nos presídios do Rio de Janeiro, podemos 

observar que muitos dos objetivos destes projetos se veem ou incompletos ou inexistentes. 

Assim, buscamos compreender os frutos desta análise como um novo horizonte para os rumos 

da educação nas prisões, onde a realidade sensível e as querelas do cotidiano pedagógico em 

tais espaços impactam diretamente o tipo de sociedade que se constrói no extramuro. 
Palavras- chave: Educação nas prisões; Políticas públicas; Educação de Jovens e adultos. 
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ABSTRACT 

The present research aims to investigate, evaluate and reflect on the implementation of 

educational activities in prisons as part of the public policies of the State of Rio de Janeiro. 

Throughout the middle of the 20th century and the beginning of the 21st century, education in 

prisons has been acquiring a robust body of legislation, understanding the conceptual 

advances of Youth and Adult Education (EJA) and human rights. Therefore, a survey will be 

made of the legal measures that permeate the execution of educational projects for people in 

prison, highlighting the articulation of state and federal agencies. In this scope, we have the 

official platforms of the institutions involved, providing the qualitative data and reports 

corresponding to the initial objectives of the initiative to expand education for the egresses of 

the prison system. However, through a collection of reports and testimonials from educational 

agents present in the daily life of the pedagogical activities in Rio de Janeiro prisons, we can 

observe that many of the objectives of the projects in the area are either incomplete or non-

existent. Thus, we seek to understand the fruits of this analysis as a new horizon for the 

directions of education in prisons, where the sensitive reality and the quarrels of this system 

directly impact the type of society that is built outside the walls. 

Key-words: Education in prisons; Public Policies ;Youth and Adult Education. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentro das inúmeras instituições presentes no corpo de um Estado de direito, a prisão 

se constitui como uma das formas mais inclementes de um fluxo de poder. Sua composição 

mobiliza elementos tão complexos ao ponto de se verificar a constituição de uma estrutura de 

poder por si só, um mundo onde valores, regras e comportamentos são constantemente 

colocados em xeque e reavaliados em sua essência. A prisão evoca uma atmosfera mórbida, 

estranha, brutalizada e , por vezes , inexplicável. Afinal, seria o encarceramento a forma mais 

''natural'' de se exercer uma punição? Será o aprisionamento em massa algum tipo de 

resolução - inclusive de caráter pedagógico - para o problema da criminalidade? Tais 

respostas, quando buscadas principalmente no contexto prisional do Brasil, levam a uma 

indagação sobre os princípios constitutivos da prisão e seu caráter disciplinar que muitas 

vezes é empreendido enquanto uma estratégia educacional. Contudo, tais hipóteses , dentro do 

âmbito da ciência política e da criminologia, se encontram em um momento de profundo 

embate teórico, com horizontes ainda nebulosos. Quais são as propostas oriundas de tais 

debates? Existem saídas para o problema prisional brasileiro?  No momento, o cânone da 

teoria prisional recorrentemente acaba retornando à afirmação de Foucault (2014): 

''Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa, quando não inútil. 

E entretanto não ''vemos'' o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução de que não se 

pode abrir mão''. (FOUCAULT, 2014 p. 224.) 

É inegável o sucesso - sob a perspectiva do poder político - que as prisões obtiveram 

ao redor do mundo. Cada vez mais se espalham novas ''reformas'' prisionais, mantendo como 

inexorável o princípio do encarceramento enquanto um padrão corretivo. E, se tratando da 

composição das políticas de segurança pública do Brasil, parece ser um fator primordial no 

que tange a punição. O fato está atestado nos dados do Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) e do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), os quais 

indicam que o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo (atrás apenas da China 

e dos Estados Unidos), com um total de 668.135
1
 presos . 

                                                             
1
  No portal do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional ( SISDEPEN), existe uma 

sessão onde pode se exibir um gráfico comparativo da população carcerária do Brasil e de demais países. A 

última atualização da plataforma foi realizada no período de julho a dezembro de 2020.  
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Observando as plataformas de divulgação de dados do sistema penal já mencionadas, é 

possível averiguar uma série de slogans e frases apontando para um princípio ''restaurativo'' da 

prisão, uma verdadeira missão de ressocialização. Este princípio está presente diretamente nas 

diretrizes do Ministério de Justiça e Segurança pública do governo federal, promovendo uma 

série de atividades educacionais para o cumprimento deste objetivo, visto que os presos 

necessitam ''se educar'' para retornar à sociedade de maneira íntegra, purificada de 

delinquentes. 

Sem embargo, apesar do enunciado cativante e aparentemente humanista, o princípio 

''corretivo'' aplicado aos objetivos da prisão tem demonstrado efeitos deletérios, isto quando 

não perigosos. A proliferação das facções criminosas no interior das prisões, indica a 

periculosidade que tal ambiente fomenta, isolando, afastando e segregando grupos de 

indivíduos de seus direitos e leis enquanto cidadãos (CABRAL;SANTOS 2013).  Por mais 

que o isolamento seja uma punição socialmente aceita como eficaz - isto em certo arcabouço 

teórico e na percepção do senso comum extramuros - o seu efeito na vida dos encarcerados 

tem se demonstrado altamente negativo. O elevado número de reincidências no sistema 

prisional é um dos fatores que expressam tal ineficácia, onde podemos observar uma 

verdadeira fábrica de ''currículos criminais''. 

Logo, a crítica sobre o papel das prisões acaba por se esbarrar nos mesmos parâmetros 

das discussões sobre o papel da Educação de Jovens e Adultos. De um lado, temos uma 

corrente que acredita que tanto a prisão quanto a escola servem para ''adaptar'', ''moldar'' e 

''construir'' um cidadão íntegro, de acordo com normas estabelecidas pelo poder social 

dominante. De outro, temos uma perspectiva de que a aplicação da pena - e desta vez, 

diminuindo o papel da prisão e dos castigos físicos- sirva para afetar diretamente o indivíduo, 

tomando-o como sujeito e fazendo-o entrar em uma reflexão direta com a realidade e os 

efeitos do crime que cometeram. E, juntamente com a perspectiva de uma pedagogia crítica 

para se pensar a EJA, vemos um esforço de transformar este indivíduo em um agente 

transformador da realidade, compreendendo e questionando seu lugar no mundo. Não mais se 

trataria de ser um receptáculo de normas e códigos, mas sim de um sujeito autônomo, 

relacionado e contextualizado diretamente com a sociedade. 

Com este pressuposto, foram feitas diversas aproximações entre as diretrizes da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), promulgada na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, com 

a realidade das prisões. Primeiramente, como um estabelecimento das práticas educacionais 
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nas prisões enquanto um direito. O artigo 37º da LDB se propõe a ofertar esta modalidade de 

ensino para todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram seus processos de 

escolarização. E, como observado constantemente nos levantamentos do Depen, a 

escolarização dos presos no Brasil é extremamente baixa. Dentre os mais de 700 mil presos, 

cerca de 8% são analfabetos, 70% não chegaram a finalizar o ensino fundamental e 92% não 

possuem ensino médio. Logo, quando se trata da elaboração da Lei de Execução Penal 

7.210/84, a qual institui a oferta da educação nas prisões, vemos o quão fundamental é este 

direito, buscando atender a uma demanda recorrente da presença de espaços educacionais nas 

instituições carcerárias. 

Neste contexto, o Governo Federal passa a implementar (principalmente a partir de 

2005) uma série de projetos e legislações referentes à modalidade de Educação  de Jovens e 

Adultos nos espaços de privação de liberdade. Tais projetos se nutrem a partir  de 

interligações entre as escolas e a prisão, articulando o sistema de ensino público (Ministério 

da Educação com as políticas de segurança pública (Ministério da Justiça e Segurança 

Pública). Porém, o que é observado através de estudos sobre o tema, é justamente a 

fragmentação no exercício destas políticas, onde cabe às Secretarias de Educação e Segurança 

Pública de cada estado federativo o desenvolvimento, fornecimento de material e capacitação 

de profissionais voltados para esta modalidade de ensino. Isto acaba por desnivelar e tornar 

difuso a forma com que tais políticas são exercidas, uma vez em que não existe uma diretriz 

unificada para pautar as práticas educativas nas prisões. 

Uma vez que os percursos de ambas as políticas públicas são marcados por uma série 

de descontinuidades e idiossincrasias, nos deparamos com um problema que se origina tanto 

no âmbito educacional quanto no sistema carcerário. É, contudo, notório o avanço destas duas 

áreas em termos de direitos conquistados por lei, sendo refletido no aumento e na criação de 

fundos, planos e diretrizes curriculares para ampliar e universalizar o acesso à educação para 

todos os cidadãos brasileiros, incluindo presos. Todavia, o que marca esta dicotômica crise 

institucional, que é percebida ativamente nos dias atuais pelos próprios relatórios 

governamentais, diz respeito a qualidade e as condições na execução destas políticas públicas. 

Têm-se notado uma prioridade estatística na oferta dos espaços educacionais nas prisões, a 

custo de resultados insatisfatórios
2
 observados na vida cotidiana do sistema penal. A 

                                                             
2
 De acordo com o Relatório de Visitas Prisionais do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2018 e 

disponibilizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inúmeros problemas foram constatados 

e catalogados em um capítulo exclusivo denominado ''Vulnerabilidades Constatadas.'' Dentre elas, destacam-se a 



17 
 

inexistência de um órgão público de avaliação específica da oferta de ensino nas prisões 

provoca uma queda brusca na qualidade em que a EJA e os projetos educacionais são 

proferidos, afastando-os sequer de seus objetivos ''restauradores'' premeditados. 

No primeiro capítulo, procura-se realizar um entendimento da trajetória da EJA dentro 

do sistema prisional, acompanhada de seus avanços e desafios políticos enquanto uma 

modalidade de ensino formal. Primeiramente, é trazido cada avanço histórico de iniciativas 

educacionais no interior das prisões, onde projetos supletivos e as denominadas Classes de 

Cooperação vão dando lugar a um ensino unificado de respaldo legislativo federal. Neste 

processo, no entanto, nota-se que a concepção de uma educação prisional - destacada na Lei 

de execução penal 7.210/1984 - estritamente disciplinar, focada em ''recuperar'' sujeitos 

encarcerados. Em um segundo momento, é realizada uma discussão teórica no ramo da 

pedagogia, mobilizando os trabalhos fundamentais de Elionaldo Mendes Julião (2015) e 

Elenice Maria Cammarosano Onofre (2014) com concepções clássicas da pedagogia social. 

como a de Paulo Freire (2001), Demerval Saviani (2013) e Jaqueline Ventura (2008). O 

objetivo desta interlocução se baseia em compreender, portanto, quais categorias pedagógicas 

se constituem enquanto mais apropriadas para o desenvolvimento do trabalho educacional no 

interior das prisões, realizando um diálogo direto com tal realidade. Este debate propositivo, 

no entanto, ainda há de ser desenvolvido e transposto para a atividade prática dos educadores 

dos espaços prisionais. 

Já no segundo capítulo, busca-se a compreensão do funcionamento do sistema 

carcerário no interior da sociedade brasileira, a partir de uma investigação teórica e 

institucional dos princípios constitutivos do cárcere. Partindo de um prisma analítico que se 

desloca do contexto geral para o particular, mobilizam-se os trabalhos pioneiros de Georg 

Rusche (2004) e Michael Foucault (2014), os quais se debruçam sobre o surgimento da forma 

''prisão'' enquanto um aparelho do direito penal. Posteriormente, realiza-se uma exploração 

teórica de como a tal ferramenta ''cárcere'' é incorporada na realidade brasileira, 

profundamente marcada por seu passado colonial e escravocrata. Diferente da passagem do 

regime absolutista para o governo da burguesia no cenário europeu, o Brasil é marcado por 

um arrastado processo de urbanização e industrialização, o que consecutivamente, leva a uma 

incorporação tardia do cárcere em seu bojo institucional. Logo, procurando entender o 

                                                                                                                                                                                              
alarmante posição do Rio de Janeiro enquanto 3ª maior população carcerária do país ( mais de 50.000 pessoas 

privadas de liberdade) e o extenso nível de ociosidade no interior das prisões (mais de 44.000 detentos sem 

acesso à educação ou trabalho). 
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desenvolvimento do sistema prisional brasileiro, é preciso realizar uma recapitulação histórica 

do ''curso dos discursos'' penais, indo do início do século XX até o desdobrar da 

contemporaneidade e os cenários que encontramos no ano de 2021. 

Portanto, busca-se compreender essa ''dupla crise'' do sistema educacional e carcerário 

a partir de construções teóricas elaboradas a partir da área da criminologia crítica. Tal 

corrente, representada por Nilo Batista, Vera Malaguti, Raúl Zaffaroni, Rosa del Olmo, Lola 

Aniyar de Castro e muitos outros, reafirma que a questão da criminalidade, do sistema penal e 

dos demais aparelhos disciplinares monopolizados pelo Estado correspondem diretamente a 

uma hierarquia de interesses fixada nas desigualdades intrínsecas ao sistema socioeconômico 

vigente (MALAGUTI, 2019).  E, unindo-se com a percepção de correntes educacionais que 

vislumbram a EJA para além de uma educação utilitarista, a perspectiva histórico-crítica de 

Frigotto, Ventura e Savianni se tornam fundamentais como parte de uma crítica pedagógica. 

Entendendo a prisão e as políticas educacionais da EJA neste quadro dramático, estariam a 

educação nas prisões realmente se propondo a cumprir os objetivos os quais se propõem? 

Como veremos adiante, as discrepâncias entre os discursos oficiais e o que é observado no 

chão da ''cela de aula'' nos levam a considerar que novas proposições precisam ser levadas em 

conta para o avanço destes debates e a superação dos problemas atuais. 

1.1 A ENTREVISTA ENQUANTO METODOLOGIA NO ESPAÇO CARCERÁRIO 

No Estado do Rio de Janeiro, contudo, destaca-se uma exceção em meio às demais 

unidades federativas. De acordo com Julião (2013),  data-se desde 1967 um convênio firmado 

entre a então Secretaria de Justiça do Estado e a Secretaria de Educação, promovendo a 

presença de escolas de educação básica dentro do cárcere. Contudo, com o passar dos anos, é 

observado a partir da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) ainda 

uma grande demanda por educação, bem como uma crescente no número de novos egressos. 

E, como será trabalhado a partir de uma avaliação qualitativa de pessoas que trabalham nas 

escolas do Estado, é possível observar que o estado de conservação, o material didático 

fornecido e os cursos de formação continuada se encontram em situações precárias. Logo, se 

torna necessário revisar profundamente os princípios e as conjunturas nas quais estes projetos 

são aplicados, uma vez que não se pode ignorar a vontade política por detrás de uma política 

pública. 

Assim, o caminho mais apropriado para a realização de uma análise da prática 

educacional nas prisões, se dá a partir do envolvimento dos próprios educadores, alunos e 
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funcionários das prisões, ou seja, a própria realidade concreta onde ocorrem as vivências 

pedagógicas. No esforço de compreender o contexto da prisão, dos símbolos, das 

subjetividades e de toda a dinâmica que envolve o processo de ensino, é que se podem traçar 

os parâmetros avaliativos do que realmente se trata a iniciativa de educação no sistema 

prisional. 

   A exemplo do trabalho realizado por Elenice Maria Onofre (2013) e Rogéria Martins 

(2017) - que envolvem diretamente uma metodologia de observação praticante e crítico-

reflexiva- torna-se possível identificar necessidades, caminhos e princípios que realmente são 

demandados no contexto da prisão. No lugar da proposta ''ressocializadora'', cristalizada no 

cânone do texto legal e dos materiais institucionais, o campo ''pedagógico-penitenciário'' nos 

revela um amplo leque de discussões, metodologias e práticas, que a tempos se encontram em 

disputa na concepção da Educação de Jovens e adultos. Entra em pauta um ensino dialógico, o 

qual realiza interconexões não somente com o que os presos presenciam em seu dia a dia, mas 

também com o que os acompanhou desde antes de sua condenação. Trata-se, portanto, de um 

esforço para decifrar diversas práticas educacionais orientadas a partir da Pedagogia Social. 

Por mais que o debate teórico se encontre avançado nesta linha, apenas realizando uma 

conexão direta com o chão da ''cela de aula'' será possível obter tais nuances, os quais se 

tornam imprescindíveis para a concepção de uma pedagogia alternativa e verdadeiramente 

transformadora. 

  Nesta linha, o terceiro capítulo desta pesquisa fora composto através de entrevistas e 

conversas com educadores populares e docentes participantes do sistema de ensino estadual 

via Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas (DIESP) -de uma 

forma diretamente ligada à administração estatal- e integrantes do grupo ''Educando para a 

Liberdade''. Por questões de segurança, próprias aos meandros do ambiente estudado, a 

identidade de cada professor fora preservada, mantendo-se apenas as iniciais como indicativo 

de autoria do relato ressaltado. No total, foram coletados depoimentos de cerca de 26 

educadores, sendo observada uma atuação majoritária em presídios da capital do Rio de 

Janeiro. As unidades abrangidas foram a Penitenciária Alfredo Tranjan ( parte do Complexo 

Penitenciário de Gericinó, em Bangu),  Penitenciária masculina Moniz Sodré na C.E José 

Lewgoy e o CENSE PACGC
3
 ( Centro de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da 

                                                             
3 Única Unidade feminina do DEGASE, localizada na Ilha do Governador. Recentemente, veio a público os 

inúmeros casos de abusos e violências perpetrados pelos agentes penitenciários, algo que a tempos vinha sendo 
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Costa), Instituto Penal Edgard Costa e Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, ambos 

localizados no município de Niterói. Foram realizadas uma série de perguntas referentes ao 

exercício cotidiano das práticas pedagógicas, bem como uma avaliação das condições de 

ensino e do relacionamento entre os presos. (ANEXO 1). 

    Cabe ressaltar que, devido ao contexto da pandemia de COVID-19, as pesquisas se 

deram de forma remota, uma vez que o ambiente dos presídios acaba se tornando um 

ambiente de risco para os que lá frequentam.  Diante deste cenário adverso, o acesso às 

entrevistas com presos participantes de tais projetos se tornou inviável, sendo os relatos mais 

próximos do campo fornecidos pelos docentes envolvidos nas unidades mencionadas. Com 

boa parte das atividades escolares estaduais suspensas durante os anos de 2020 e 2021, os 

relatos procuram se voltar para as atividades desempenhadas no ano de 2019 em um contraste 

com as possibilidades de continuidade destes projetos de acordo com as novas normas de 

segurança sanitária. 

Como é sabido, através da pesquisa e denúncia de Drauzio Varella (2012) , a 

proliferação de doenças respiratórias no interior das prisões é extremamente elevada, dado o 

ambiente insalubre e com péssimas instalações. Neste sentido, procura-se estudar as 

atividades educacionais realizadas no ano de 2019, último ano em que fora possível praticar 

tais tipos de iniciativas educacionais com devida segurança. O contraste com os tempos 

atuais, no ano de 2021, serve para demonstrar se houve uma ruptura total das atividades 

pedagógicas na prisão, ou foram encontradas outras formas de se estabelecer o vínculo das 

escolas com os institutos penitenciários. 

 2. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CONTEXTO DAS PRISÕES    

   A fim de se entender a base na qual se constitui a prática educacional nas prisões, 

precisamos diretamente fazer referência aos princípios constitutivos de sua modalidade 

pedagógica: A Educação de Jovens e Adultos. Uma vez que estamos tratando de unidades 

prisionais de forma apartada de regimes socioeducativos, ou seja, considerando apenas 

pessoas com mais de 18 anos que se encontram num regime de privação de liberdade, temos o 

perfil etário condizente ao que se pretende a EJA (acima de 17 anos). E, uma vez que esta 

                                                                                                                                                                                              
relato pelas internas. Este episódio catastrófico evidencia a necessidade de ser pensado os recortes de gênero no 

interior da discussão do sistema carcerário. 
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população prisional apresenta um percurso escolar inexistente ou incompleto, acabamos 

evidenciando uma demanda sistemática para a aplicação desta modalidade educacional. Ao 

reagrupar todo o corpo de encarcerados, vemos em uma imensa maioria um público indicado 

para a EJA, tornando-se uma associação quase imediata. 

  Atualmente, apesar de uma demanda elevada, notamos que no relatório do Depen 
4
 

de 2020, o número de presos envolvidos em atividades educacionais se demonstra muito 

incipiente, como demonstra o gráfico a seguir: 

GRÁFICO 1: População Prisional X População em Atividade Educacional (2020)

 

                                                             
4
 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias no período correspondente de julho a dezembro de 2020 

- sendo este o período correspondente a uma última atualização. Os dados se encontram no painel ''Ações de 

Reintegração e Assistência Social'' disponível no site: https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen. 
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Gráfico elaborado a partir do Sisdepen 2020: População Prisional (668.135) x População Carcerária 

em atividade educacional (166.324). 

          Contudo, tal relação entre o sistema prisional e a EJA não se baseia apenas em 

um contingente numérico, mas também no que tange à um problema recorrente na sociedade 

brasileira: a desigualdade. Segundo Gohn (2009), a própria existência da EJA se baseia numa 

recorrente assimetria histórica referente ao acesso à direitos civis, sendo a educação um dos 

mais fundamentais. E, uma vez que o Brasil também possui grande parte de sua população 

carcerária oriunda de lugares pobres, com baixa qualidade de vida e com grande proliferação 

de violência, notamos um componente comum que perpetua tanto a esfera educacional quanto 

a de segurança.  A educação de jovens e adultos nas prisões, logo, fundamenta-se no princípio 

de atender a pessoas que presenciam em sua vivência uma imensa vulnerabilidade social a 

qual as impediu de realizar um processo educacional íntegro. 

    Seguindo uma linha de estabelecimento e garantia dos direitos humanos promulgada 

pela ONU durante os anos de 1950 e 1970, tanto a realidade prisional quanto o acesso à 

escola foram acobertados em seu escopo legal. Em 1955, temos as Regras mínimas para 

tratamento dos presos, adotadas já no primeiro Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção 

do Delito e Tratamento dos Presos, realizado em Genebra. Já em 1966, temos a realização da 

Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, onde a educação se firma enquanto 

uma garantia universal e que procura abranger todas as idades. Incorporando tais medidas à 

realidade Brasileira, é necessário ressaltar então que a educação nas prisões para jovens e 

adultos encontra uma série de barreiras, expondo o quanto seu estabelecimento enquanto parte 

dos direitos humanos se dá de forma atravessada e por vezes criticada. 

  Neste sentido, é importante a realização de como a EJA se constitui enquanto uma 

representação da educação popular, dialogando diretamente com o contexto das mazelas do 
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povo brasileiro. Seu estabelecimento, no entanto, não simboliza uma política de ''caridade'' ou 

''assistência social'', mas sim de um direito plenamente operante e com rigor em seu 

cumprimento.  

   É a partir da Constituição de 1988, que uma corrente política de plena 

responsabilidade com os déficits do país prevalece, buscando medidas para viabilizar 

correções e melhorias nos efeitos da desigualdade estrutural. É a partir desta visão em nossa 

carta magna em que amplia-se o reconhecimento do direito à educação básica para toda a 

sociedade civil, simbolizando um dever do poder público perante a construção de políticas 

públicas para tal. No artigo 208, fica estabelecida  a garantia de ensino fundamental 

obrigatório e gratuito àqueles que não tiveram acesso na idade própria. Apesar de reconhecer 

e simbolizar um primeiro avanço na temática, é constatado que, na prática, a situação se 

demonstra completamente adversa. 

  E, neste fluxo de futuras correções e descontinuidades, de projetos, medidas e leis 

meticulosamente arquitetados e execuções deficientes, que vemos a situação em que a EJA 

acaba se adentrando aos cenários de crise do sistema educacional.  Somado às crescentes 

divergências e polêmicas a respeito do sistema prisional e outros ambientes de 

vulnerabilidade social, vemos que se faz necessário uma revisão radical dos princípios legais 

das políticas educacionais. Seu constante distanciamento da realidade concreta, deixando 

despercebido as contingências do próprio meio social onde são aplicados os projetos de EJA, 

são muitas das vezes a origem de constantes fracassos em uma avaliação - esta também 

raramente aplicada - das políticas públicas em vigor. 

  Portanto, para avaliarmos a forma com que a Educação de Jovens e Adultos é 

aplicada dentro do sistema prisional, necessitamos de antemão recapitularmos seus principais 

princípios, marcos legais e metodologias. As discussões que hoje em dia procuram reavaliar e 

pensar criticamente a EJA encontram novas questões e problemáticas contextuais, políticas, 

sociais e culturais, uma vez que , a partir de transformações no tecido social, esta modalidade 

de ensino vá se modificando paralelamente. 

2.1 TRAJETÓRIA E OBJETIVOS DA EJA 

  De acordo com Beisiegel (1996), as discussões institucionais referentes ao tópico de 

educação de jovens e adultos passaram a vigorar somente a partir de intensa movimentação 

popular por direitos e justiça. Após a Constituição de 1988, as preocupações a respeito do 
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grau de escolarização da população brasileira, principalmente com o contingente de pessoas 

analfabetas, começou a se tornar pauta do Ministério da Educação. Contudo, os esforços e 

propostas desenvolvidas não passavam de composições ideais de projetos educacionais, 

dificilmente postos em prática e sequer avaliados pelo Governo Federal (BEISIEGEL, 1996). 

Em suas formulações iniciais, a EJA se encontrava em um cenário confuso no que se refere à 

responsabilidade institucional. A oferta de ensino básico, fragmentada em suas respectivas 

etapas, encontrava uma dificuldade de ser assumida na divisão de responsabilidade entre 

Estados, Municípios e a Federação. Quem seria responsável por fornecer uma estrutura 

técnica de execução das políticas públicas de educação para jovens e adultos? Quem iria arcar 

com as propostas de superar as deficiências existentes na escolarização da população 

brasileira? Em suma, trata-se de um problema evidentemente prático. 

   É inegável que houve, a partir de 88, uma série de planejamentos e discussões 

referentes a uma política nacional de educação para jovens e adultos, mas pouco se pensava a 

respeito de como seriam executadas. Como reitera Beisiegel (1996): 

                                                               ''É bem verdade que esses 

avanços têm aspectos positivos: instituem novos patamares para a atuação 

dos poderes públicos; legitimam e reforçam as possibilidades da luta popular 

pela realização prática do que já foi legalmente reconhecido como direito. 

Mas envolvem perigos: “Quando a distância entre os deveres e a capacidade 

de realização se acentua em demasia, o poder imperativo da lei se relativiza, 

podendo levar na prática ao descomprometimento do Estado diante de suas 

obrigações educacionais”.(BEISEGEL, 1996 p 28). 

   Desta forma, é importante observarmos as medidas mais coerentes nestas discussões, 

que remetem diretamente a uma construção de um projeto educacional para jovens e adultos 

cuja execução seja plausível e pautada de acordo com demandas sociais contextualizadas. 

Para isto, seria necessário uma superação de diversos problemas entranhados na discussão a 

respeito da educação de jovens e adultos que se estabeleceram na academia e na arena 

política. 

   Levantava-se o discurso de que o analfabetismo seria uma principal frente a ser 

considerada dentro deste tópico,  subtraindo a importância das demandas pela educação 

básica. E, ainda assim, haviam falas que desqualificavam a alfabetização de jovens e adultos 

pois os mesmos estariam acostumados a seu analfabetismo, ocupando cargos no mercado de 
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trabalho condizentes com suas competências educacionais. Logo, deveria-se investir apenas 

na alfabetização e educação de crianças, galgando assim uma resolução para os déficits 

educacionais no país. Ora, tal posição se demonstra pouco razoável apenas por colocar a 

educação de crianças e a educação de adultos como alternativas mutuamente excludentes. 

Ademais, o problema do subemprego e das questões de classe perpassa por esferas mais 

profundas da realidade social vigente, sendo de extremo reducionismo uma afirmação de 

conformismo entre as classes sociais precarizadas. 

   Tais incongruências, há tempos procuraram ser respondidas através da atuação de 

Lourenço Filho, onde o pensamento educacional já convergia a possibilidade de abranger 

crianças, adolescentes e adultos, de ambos os sexos (FILHO, 1969.) Foi através da Campanha 

de Educação de Adultos de 1947, onde podemos observar um primeiro avanço significativo 

no que concerne a práticas pedagógicas voltadas a fim de promover continuidade e recuperar 

certo atraso educacional. Mais ainda, foi observado pela primeira vez um plano político de 

execução de atividades, pensando em termos de mobilização de recursos federais e um plano 

pedagógico para mensurar os resultados da educação de jovens e adultos numa chave de 

cidadania, não de ''custo-benefício''. 

   Através desta linha de pensamento, a preocupação com materiais didáticos e 

políticas pedagógicas para jovens e adultos começou a ganhar expressão, sendo refletido tanto 

no âmbito estatal, quanto no federal. Tivemos como experiências projetos como a educação 

popular da Cruzada ABC nos anos 60, e a proposta de alfabetização funcional em 

assentamentos do INCRA, sob patrocínio da UNESCO (FÁVERO, 2007).  No estado do Rio 

de Janeiro, já vigoravam as denominadas Classes de Cooperação, que sob a administração da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, ofereciam o ensino da Alfabetização até 

a 4ª série no interior do sistema prisional. Em 1975, as CC´s dão lugar à Escola Estadual de 

Ensino Supletivo (EEES) acobertando agora, também, o ensino da 5ª série à 8ª série. A 

problemática, no entanto, se via no apego a respeito de uma concepção de ensino supletivo. 

Segundo Soares (2002): 

                                   ''A mudança de ensino supletivo para 

educação de jovens e adultos não é uma mera atualização vocabular. Houve 

um alargamento do conceito ao mudar a expressão de ensino para educação. 

Enquanto o termo “ensino” se restringe à mera instrução, o termo 

“educação” é muito mais amplo, compreendendo os diversos processos de 

formação''(SOARES, 2002, p.12). 
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    Tais experiências, no Estado do Rio de Janeiro, marcam um certo pioneirismo quanto a 

oferta de educação de jovens e adultos em espaços prisionais, mesmo que de forma incipiente e ainda 

experimental. O grande avanço, contudo, nestas práticas educacionais, virá apenas com o 

estabelecimento da LEP 7.210/84, na qual os artigos 17º e 18º oficializam o Ensino Básico nas 

prisões
5
. 

   Com a reabertura política e a nova vigência dos direitos sociais e civis, a 

organização da política de educação para jovens e adultos atingiu o patamar de uma política 

nacional, através das discussões de importantes sobre material didático, financiamento e 

estrutura, encabeçada por Sérgio Haddad (1982). Contudo, com o passar da década de 90, foi-

se aplicado no Estado brasileiro uma perspectiva neoliberal, ajustada em pressupostos 

econômicos do quadro hegemônico mundial  (RUMMERT, VENTURA, 2007). Apesar de 

uma confirmação legal da EJA enquanto uma modalidade de ensino nacional a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), sua responsabilidade administrativa se 

demonstrava pulverizada e descentralizada, além de carregar o viés compensatório da própria 

perspectiva supletiva. O lugar secundário obtido pela EJA apenas fora reafirmado a partir do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF) e a reforma da Educação Profissional, por meio do Decreto 2.208/97.  

Doravante, um importante marco é estabelecido através das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos, no parecer do Conselho Nacional de Educação 11/2000, 

o qual faz questão de unificar e propagar a educação básica no exercício da EJA. 

Aproveitando da grande conquista da EJA enquanto uma modalidade de ensino 

devidamente estabelecida, e que dispõe de um importante avanço conceitual para a 

socialização das bases do conhecimento (VENTURA, 2008), o parecer CNE/CEB nº 11/2000 

se mostrou um importante marco nas disputas educacionais. Posteriormente, em 2005, fora 

possível a fundamentação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 

Qualificação e Ação Comunitária (Projovem), onde fora constatada uma ação educacional 

diretamente voltada para a especificidade da realidade carcerária: o Projovem Prisional.
6
    

                                                             
5
  A partir da Lei nº 13.163, de 2015, tornou-se incluído o Art. 18-A e três parágrafos adicionais. Com a 

mudança nos níveis escolares, tal artigo passa a mencionar diretamente o ensino médio, regular ou supletivo, 

vinculando-o em situação de obediência ao preceito constitucional de sua universalização. O 1º § dispõe sobre a 

integração ao sistema municipal e estadual de ensino, sendo o apoio financeiro fornecido pela União, não apenas 

com recursos destinados à educação, mas também pelo sistema estadual de justiça ou administração 

penitenciária. 
6
 Para maior amplitude a respeito do debate acerca do Projovem Prisional, consultar o trabalho de Eliane Ribeiro 

Andrade, Luiz Carlos Gil Esteve, Miguel Farah Neto e Diógenes Pinheiro, intitulado ''Jovens privados de 
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É no século XXI em que se fazem mais presentes as discussões a respeito da 

composição de materiais didáticos, práticas pedagógicas e formação de profissionais da 

educação voltada para o sistema prisional, onde projetos mais concretos passam a ser 

aplicados. É ao longo dos anos de 2003 e 2005 que passa a ser idealizado o projeto Educando 

para a Liberdade, o qual, através da promoção de uma articulação do Ministério da Educação , 

da Justiça e da UNESCO.  Tal iniciativa visa assegurar os direitos constitucionais de educação 

aos sujeitos privados de liberdade, promovendo propostas de reintegração, realização pessoal, 

exercício de cidadania e preparação para o trabalho (UNESCO 2006, p). 

   Galgando terreno para disposições mais gerais, tais discussões despontaram na 

Resolução nº 2 do MEC, de maio de 2010, a qual estabelece as Diretrizes Nacionais para a 

Oferta da Educação de Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade. Procurando 

cada vez mais se constituir enquanto uma política pública nacional, temos em 2011 a 

instituição do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, através do 

decreto de 24 de novembro de 2011.  

   A incorporação desta legislação no Estado do Rio de Janeiro se deu a partir da 

assinatura de um Termo de Cooperação Técnica para a continuidade de escolarização aos 

egressos do sistema prisional, em 2011. Em 2012, temos a elaboração e implementação do 

Plano Estadual de Educação nas prisões, em atendimento às Diretrizes Nacionais de Educação 

em prisões, numa parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a 

Secretaria de Estado de Educação. 

  Nestes estatutos, no entanto percebe-se bastante a preocupação com o princípio 

''restaurativo'' e ''reintegrador'', por vezes querendo promover uma cartilha de ''boas condutas'' 

que se alcançam através da educação. Cabe novamente salientar que, cumprindo com o 

princípio de educação popular presente nas raízes práticas da EJA, uma proposta puramente 

jurídica e idealizada das prisões pouco pode acobertar a realidade miserável e violenta que a 

circunda. Promover a educação na prisão, de forma mecânica e apartada dos códigos, 

vivências e subjetividades, é desconsiderar o principal ponto da demanda de educação em um 

contexto de vulnerabilidade.  

                                                                                                                                                                                              
liberdade: reflexões em torno da experiência do Projovem Prisional no Rio de Janeiro'' o qual compõe o sétimo 

capítulo do livro  ''Educação para Jovens e Adultos- Questões, Avanços e Perspectivas'' de Elionaldo Mendes 

Julião (2015). 
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  É observado, no entanto, que raramente são estabelecidos um princípio avaliativo no 

que tange ao cumprimento de objetivos e princípios constitucionais da EJA nas prisões. Logo, 

por mais que articulações sejam feitas e projetos sejam pautados, a deficiência no 

acompanhamento destas políticas acaba por gerar um déficit protuberante no que é 

presenciado nas unidades prisionais, principalmente as do Rio de Janeiro.  Trata-se de uma 

cruel ironia, onde o que fora criticado no passado de um ''comodismo de analfabetos com seu 

subemprego'' passa a ser observado com o preso em suas más condições sanitárias, laborais e 

educacionais. 

2.2  A EJA NAS PRISÕE ENQUANTO UMA GARANTIA DE DIREITOS 

   Existe uma certa corrente do senso comum que emana uma certa aura de ''caridade'' 

envolta da educação nas prisões. Não por coincidência, a presença de grupos religiosos e 

pastorais carcerárias se faz muito presente no dia a dia da atividade dos presos, evocando o 

componente penitenciário (de origem protestante) que está presente na gênese das prisões 

(FOUCAULT, 2014).  Contudo, é importante salientar que atividades alternativas e espaços 

de trabalho, estudo e elaboração artística pouco tem a ver com benefícios concedidos, mas 

com um compromisso de garantir o mínimo das condições humanas dentro do cenário das 

prisões. Como afirma Julião (2013) , após o estabelecimento de uma pena, a suspensão do 

direito de liberdade não implica, por lei, a restrição de toda a gama de direitos constitucionais 

que circundam o indivíduo apenado. Logo, as prisões nas quais se detectam más condições de 

higiene, de aplicação de castigos físicos e na precariedade de espaços educacionais, estão se 

comprometendo diretamente a respeito dos marcos legais básicos das prisões. 

   A EJA, tendo suas regulamentações e projetos pensados cada vez mais para 

acobertar cenários de miséria e precariedade social, encontra um papel fundamental dentro da 

realidade carcerária. Visto que este ambiente, por vezes é transmitido enquanto um antro de 

escórias e párias da humanidade através de um certo sensacionalismo midiático e um 

populismo penal imperante na sociedade brasileira, torna-se comum o seu esquecimento nas 

profundezas da memória coletiva. O cárcere, consequentemente, se demonstra um lugar 

amplamente demandado pela política da EJA, não só por seu alto contingente numérico de 

presos em déficit educacional, mas também por uma necessidade humanitária. 

  Como aponta Souza (2013), a partir de uma observação participante da realidade 

pedagógica de diversos presídios no Brasil, o que se impera nestes espaços trata-se de uma 

verdadeira ‘’Pedagogia da Despossuição’’ ³. Esta, por sua vez, trata-se de tudo o que é 
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vivenciado na trajetória pessoal dos jovens e adultos em seu processo de criminalização 

secundária - que segundo Zaffaroni (2015) diz respeito ao momento em que o indivíduo é 

afetado pelos dispositivos de execução penal (a polícia, a magistratura, o cárcere) -  

mostrando um caminho permeado pelo abandono e afastamento destes sujeitos com a 

sociedade. Nestas circunstâncias, ocorre a metamorfose de um sujeito civil para um sujeito 

criminalizado, incorporando a delinquência enquanto parte de sua identificação pessoal. E, 

uma vez em contato com o cárcere, este sujeito criminalizado passa por uma série de 

aprendizados referentes a cultura prisional, ao passo que os estigmas de ''deslegitimado'', 

''desconfigurado'', ''desestruturado'' e ''desumanizado'' se tornam objetivos desta ''pedagogia 

informal''. 

                                  ''O olhar da Pedagogia da Despossuição se 

propõe a vislumbrar aspectos dos saberes, dos conhecimentos e da 

cultura que movimentam o mundo da segregação e a extensão dos 

aprendizados que se realizam no solo rasteiro do dia a dia dos 

presídios, cadeias e penitenciárias brasileiras.'' (SOUSA, 2015, p 48)  

   Porém, longe de possuir um juízo de valor a priori, trata-se de uma constatação de 

como um meio tal como as prisões acaba por influir na subjetividade dos sujeitos, ensinando-

os símbolos, gestos e práticas de sobrevivência neste local. 

   Logo, se observamos o que fora posto em prática por Paulo Freire, de uma 

pedagogia que se envolve diretamente com a realidade evidente dos sujeitos, podemos 

compor um quadro onde uma educação emancipatória e conscientizadora pode se tornar 

possível. Educar jovens e adultos na prisão, significaria então uma reaproximação, uma 

conexão que busca instigar os indivíduos com uma perspectiva reflexiva de pensamento sobre 

sua realidade. Trata-se de pensar em pedagogias problematizadoras (Freire 2001), que se 

tornam necessárias para um avanço dialético destes processos educacionais, pois cumprem 

com o papel de ir além da situação- limite encontrada no cárcere. Dialogando com a 

Pedagogia da Despossuição -com o objetivo de mobilizar seus elementos e códigos para uma 

nova significação- o surgimento de práticas pedagógicas de cunho crítico-reflexivo tornam-se 

um caminho para a resolução de efeitos degradantes da situação prisional. Partindo de uma 

relação horizontal com o conhecimento dos indivíduos, os conteúdos trabalhados podem 

servir para além da tarefa de ''consumir tempo de pena'' ou ''passar o tempo ocioso'', 

provocando mudanças individuais significativas. 
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   Um dos grandes desafios, contudo, se baseia na aplicação dos conteúdos 

programáticos e em sua transposição para a realidade das prisões. Calcada nas mesmas 

questões envolvendo a EJA como um todo, as principais problemáticas dizem respeito a sua 

aplicação enquanto um mecanismo de divisão de classes (VENTURA, 2008). E, encontrando 

nas prisões o que seria considerado pelo pensamento hegemônico enquanto ''mão de obra 

descartável'', não se torna recorrente um ensino desempenhado de forma  utilitária, com 

intuitos de fabricação de mão de obra disciplinada e obediente. Observado que a maior parte 

dos presos é pertencente ao setores da classe trabalhadora do país, o papel da EJA se vê 

novamente imbricado no processo, contendo o drama de ser desempenhada enquanto uma 

educação ''funcional'' ou ''conscientizadora'' (idem, 2008). 

   Cabe, portanto, inserir este debate da Educação de Jovens e Adultos enquanto parte 

de um direito amplo a ser garantido mesmo no interior das prisões. Encontra-se sob grande 

responsabilidade de estar exercendo uma educação crítica para sujeitos como quaisquer 

outros, sem uma determinação elitista de posicionamento em uma hierarquia social. Sabe-se, 

pois, que os estereótipos para pessoas com passagens criminais é um grande empecilho na 

vida profissional e social, constituindo uma série de impossibilidades e restrições. Como 

entendido por Goffman (1961), o sucesso das prisões se dá no fato de que a cada vez mais, o 

próprio sujeito que ali se encontra passa a ter convicção de um estigma ''delinquente'', 

''marginalizado'', ''fora-da-lei''. E, na medida em que este estigma é repetido no tempo de 

cumprimento da sentença, reitera-se a ideia de pertencimento a uma ilegalidade, a uma 

marginalidade, uma verdadeira ''sujeição penal''. Logo, temos um processo de composição de 

um indivíduo na qual sua percepção no mundo se perpassa pela criminalidade e no desprezo 

pela lei. 

  Em um movimento pedagógico, a EJA, portanto, se concebida nestes espaços 

enquanto verdadeiramente popular e emancipatória, acaba por ser mais do que uma garantia 

formal do direito na realidade prisional. Longe de romantizar e tratar os alunos enquanto 

frutos de um projeto ''ressocializador'', começa-se a pensar a prática pedagógica enquanto um 

caminho para formação de um sujeito crítico-reflexivo (SAVIANI, 2013). E, 

consequentemente, acaba por fornecer ao aluno preso a capacidade de avaliar o contexto que 

o rodeia, fazendo-o arcar com as responsabilidades de seu crime não pela via estreita da 

violência e da culpabilidade, mas da conscientização.  



31 
 

   Portanto, a EJA nas prisões não deveria simbolizar apenas uma aproximação formal 

entre a lei e os direitos humanos para os presos, mas significar uma possibilidade de educação 

qualificada nestes espaços. Qualificação esta que, procurando o horizonte da conexão e 

aproximação do indivíduo com o corpo social, estaria promovendo uma Pedagogia do 

Pertencimento (SOUZA, 2013). 

   Mas, distante do cenário político atual, muito ainda deve ser feito e posto em prática. 

Institucionalmente falando, muitos esforços precisam ser feitos no sentido de uma articulação 

mais nítida dos setores Estaduais, Federais e Municipais. E, no caso do Rio de Janeiro, a 

promoção de um contato mais estreito entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria 

de Justiça (JULIÃO, 2013). 

3.OS CONFLITOS DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

   Ao nos debruçarmos sobre a realidade das políticas carcerárias promovidas pelo 

Estado brasileiro, nos deparamos com proeminentes indicativos de uma crise humanitária. 

Numa idiossincrasia de discursos pululantes a respeito da segurança pública, a dificuldade de 

se encontrar uma unidade conceitual na elaboração de políticas públicas é uma realidade 

constante. E, sendo o Brasil ocupante da terceira maior população carcerária do mundo
7
, os 

efeitos destas descontinuidades tomam proporções societárias de alta gravidade.  Embora a 

discussão a respeito dos direitos humanos faça parte da estrutura dos discursos jurídicos da 

questão penal, a prática observada nas prisões consiste em apontar para uma negação de tais 

direitos. 

   Segundo a própria plataforma SISDEPEN, do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (no período de janeiro a Junho de 2020), o perfil da população 

carcerária no Brasil revela os indícios desta crise no sistema penal. Temos, primeiramente, o 

problema da superlotação: em 2020, os 709.205 mil presos dispunham de apenas 423.389 mil 

vagas no sistema prisional, totalizando uma porcentagem de 67,5% de superlotação. Isto se 

reflete diretamente num cenário de insalubridade nas prisões, onde é possível observar cerca 

de 7 a 15 pessoas ocupando uma cela projetada para apenas 2. Já a respeito da quantidade de 

Incidências por Tipo Penal, vemos a predominância de 2 tipos de crime: Contra o Patrimônio 

(38,65%) e Tráfico de drogas (32,39%). Ou seja, tratam-se primordialmente de assaltantes e 

                                                             
7
  De acordo com os dados divulgados através da plataforma ''Monitor da Violência'', pertencente ao portal de 

notícias G1, o número da população carcerária no Brasil, em 2021, é de 682.182. Tais números ainda não foram 

atualizados no relatório do SISDEPEN. 
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traficantes, o que aponta para discussões diretas a respeito do grau de desigualdade existente e 

a política da lei de drogas (Lei nº 6.368/1976 e Lei 11.343/2006).  

   Numa exposição demográfica, os dados mais significativos dizem respeito à 

composição da população por cor/raça: 66,31% do total de presos são pretos ou pardos, dentre 

os quais 41, 89% são jovens de 18 a 29 anos. No recorte de gênero, a população feminina 

ocupa atualmente 5% do contingente total das prisões, o que, no entanto, não serve de 

justificativa para inviabilizar os direitos essenciais à maternidade e a denúncia de abusos 

sexuais. 

   Nos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (MOURA, 

2019) referentes à escolaridade de pessoas presas, demonstra-se que 51,3% possuem o EF 

incompleto, 13,1% concluíram apenas o Ensino Fundamental; e 14,9 % completaram o EM. 

Logo, ao apontar para uma convergência geral dos dados, pode-se afirmar que a maior parte 

do corpo prisional é composta de pessoas negras, jovens, e com baixa escolaridade. Portanto, 

trata-se de um sistema que abarca - e por consequência exerce sua dominação - em grupos que 

já estão submetidos a uma relação de poder em meio da sociedade.  

  Evidenciado tal perfil demográfico, e uma vez que este se encontra dentro do espaço 

das prisões, é preciso se dar conta de que efeitos deletérios são produzidos e reproduzidos na 

sociedade brasileira. Em contato com um sistema que busca disciplinar (sob o pretexto de 

reeducar), vemos a questão da criminalidade ser tratada de forma cada vez mais apartada das 

determinações da realidade concreta. Buscando o entendimento das opressões, da 

estratificação e dos conflitos culturais dentre os presos, é possível traçar um panorama das 

insuficiências perpetradas pelo que hoje se adota enquanto política de segurança pública do 

''encarceramento em massa''. 

3.1.PRINCÍPIOS GERAIS DO SISTEMA PENAL CONTEMPORÂNEO 

  Dentro de um arcabouço de mecanismos de punição, a prisão é um velho e precioso 

artefato, desenvolvido no interior do corpo social para resolver o problema da desobediência e 

da criminalidade.  Ao longo das ciências sociais, o fenômeno do cárcere fora abordado de 

forma abundante, contudo, pensados numa dimensão geral, ligando-o diretamente ao 

fenômeno do Estado. De fato, desde Max Weber (1982) a Louis Althusser (1970), podemos 

observar que a prisão se trata de uma posse estatal, um artifício repressor que age com fins de 

preservar a própria sociabilidade. Como parte do monopólio legítimo da violência, a prisão 
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aplica castigos com profundo reconhecimento social, pois tem o princípio de impedir, 

restringir e debilitar infratores do código social. Já enquanto aparelho de Estado (repressivo) , 

o cárcere não deixa de obedecer a um princípio ideológico, o que possibilita sua reprodução e 

sua coesão a partir dos valores os quais propagam a partir de sua existência (ALTHUSSER, 

1970). Mas, os principais estudos interessados em desvendar os meandros por trás do 

surgimento da ''prisão'' enquanto uma instituição necessária para atender uma demanda 

punitiva estão contidos principalmente na obra de Rusche e Kircheimer (2004) e Michael 

Foucault (2014). 

   A novidade epistemológica em questão, trata de montar um mapa analítico dos 

fundamentos da prisão, ou seja, quais as suas causas, consequências, objetivos e princípios. 

Desde os períodos históricos mais longínquos, é registrado práticas de encarceramento e 

restrição de liberdades, porém, temos a partir do século XIX uma predominância das prisões 

enquanto forma de punir (FOUCAULT, 2014). Isto se deve a um avanço no pensamento 

social, que encontrou no sistema prisional uma forma de exercer um controle da criminalidade 

sem recorrer aos exageros dos castigos físicos e das arbitrariedades do julgamento absolutista. 

Logo, a prisão surge, em seu princípio, enquanto uma reforma do sistema punitivo, 

procurando-o torná-lo mais eficaz, utilitário e principalmente disciplinar. E, dentro do que 

observa Rusche (2004), em uma observação histórica, tal aparelho punitivo não poderia se 

constituir a revelia de uma profunda transformação socioeconômica, o que correlaciona o 

período de desenvolvimento da sociedade capitalista ao lado do cárcere. 

''É igualmente certo que as casas de correção eram 

extremamente valiosas para a economia nacional como um todo. Seus 

baixos salários e o treinamento de trabalhadores não qualificados eram 

fatores importantes no crescimento da produção capitalista.(...) Na 

descrição de Dupler, por exemplo, é dispensada a grande atenção ao 

enriquecimento da economia nacional propiciado por este trabalho de 

reabilitação. Vantagens morais e materiais da prisão ''moderna'', 

segundo ele, advêm do fato de os internos terem sido reconduzidos da 

perversidade para a piedade, do vício para a virtude, da estrada da 

destruição para o caminho direto da salvação, da apatia que torna os 

homens estúpidos e preguiçosos para o trabalho que seria útil a eles 

próprios e à sociedade.'' (RUSCHE, 2004, p 80-81). 
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   Nas prisões modernas, o cotidiano dos indivíduos é medido pela moeda do tempo, 

numa relação de forma-salário semelhante ao observado por Marx (1980) ao se debruçar 

sobre o sistema de produção capitalista. Fora o período do castigo estipulado por uma 

sentença em anos, é estabelecido um horário para acordar, para se alimentar, se vestir, de ir 

para o trabalho (em instituições onde o mesmo seja oferecido), de tomar banho de sol , de 

visitas, etc. Em suma, não se pode pensar a vida nas prisões apartado da percepção do tempo 

despendido em cada atividade. E, economicamente, tanto para os presos quanto para o corpo 

administrativo, este período temporal corresponde a um valor a ser usufruído, tal como 

funciona a realidade laboral. 

   Contudo, as prisões não nascem enquanto um fenômeno acabado. Justamente por se 

tratarem de um sistema constantemente racionalizado e planejado, não é possível observá-lo 

distante de um cenário de constante remodelação. Segundo Foucault: 

'''Devemos lembrar também que o movimento para reformar as 

prisões, para controlar seu funcionamento, não é um fenômeno tardio. 

Não parece sequer ter nascido de um atestado de fracasso devidamente 

lavrado. A “reforma” da prisão é mais ou menos contemporânea da 

própria prisão. Ela é como que seu programa. A prisão  se  encontrou,  

desde  o  início,  engajada  numa  série  de  mecanismos  de 

acompanhamento, que aparentemente devem corrigi-la, mas que 

parecem fazer parte de seu próprio funcionamento, de tal modo têm 

estado ligados a sua existência em todo o decorrer de sua história.'' 

(FOUCAULT, 1975 p 226). 

   E, segundo o que fora constituído entre mais de 150 anos de vigor dos complexos 

prisionais, uma série de princípios foram estabelecidos e retrabalhados, dentre os quais 

vigoram: 

1) Princípio da correção: Transformação do comportamento do sujeito preso 

2) Princípio da classificação: Individualização dos presos, a fim de melhor aplicar as 

punições. 

3) Princípio da modulação das penas: Escalonamento das penas de acordo com a 

realidade individual dos detentos 
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4) Princípio do trabalho como obrigação e como direito: Oferta do trabalho enquanto 

uma forma de transformação e socialização dos detentos 

5) Princípio da educação penitenciária: Interesse do poder público e da sociedade em 

uma obrigação educacional que favorece a precaução. 

6) Princípio do controle técnico da detenção: Capacitação moral e técnica de 

administração dos espaços de detenção. 

7) Princípio das instituições anexas: Medidas de controle, observação e 

acompanhamento do detento até sua plena readaptação. 

  Tal listagem remeteria, portanto, a uma continuidade da prisão de acordo com regras 

mais ''humanizadas'' e com uma maior eficácia burocrática.  Contudo, tais reformas são 

medidas que não vislumbram um combate inerente ao principal objetivo central da prisão: 

tornar indivíduos dóceis e úteis. E, com isso, a destruição psicológica do sujeito ainda é uma 

prática primordial, nos colocando à frente de uma massa de pessoas que, uma vez na prisão, 

estão em contato com um sistema que luta por seu embrutecimento individual e pela perda de 

suas qualidades individuais. Em suma, temos na prisão uma fábrica de corpos humanos 

despossuídos e assujeitados, que embora menos ou mais reformada, utiliza do combustível da 

violência para se manter em funcionamento. 

   O exercício da forma prisão, enquanto aparelho estatal, não poderia então deixar de 

ser um emissor de poder. Isto significa pontuar que, no cotidiano, a prisão exerce uma forma 

de controle sobre as ações em escala coletiva e individual. Este é seu planejamento, sua base 

de reprodução e sua imagem e semelhança. Isto se torna patente com a realização do 

Congresso penitenciário de Bruxelas, já nos anos de 1847.  E, com o nefasto espetáculo do 

fascismo no século XX, a prisão toma a sua forma de poder mais avassaladora, realizando 

uma destituição da humanidade existente entre seus detentos. Em Agamben (2010), este 

cenário de exceção serve para nos demonstrar tal componente político que as prisões acabam 

por revelar em situações limites, onde a arbitrariedade de um corpo político cria as condições 

para uma força disciplinar que se volta a aniquilar as subjetividades individuais. 

   Mesmo fora do campo do totalitarismo, a miséria das prisões acompanha 

diretamente o lastro de acumulação de capitais e depreciação das condições de vida da 

população expostas numa frente neoliberal de política de governo. Como evidencia 

Wacquant( 1999), o ''Estado Previdência'', constituído ao longo do século XX e que primava 
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por garantias de certa estabilidade laboral, fora gradualmente esfacelado e substituído por um 

''Estado Penal''.  Desta forma:  

   ''A penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende remediar com um 

"mais Estado" policial e penitenciário o "menos Estado" econômico e social que é a própria 

causa da escalada generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países, tanto 

do Primeiro como do Segundo Mundo. Ela reafirma a onipotência do Leviatã no domínio 

restrito da manutenção da ordem pública - simbolizada pela luta contra a delinqüência de rua1 

- no momento em que este se afirma e verifica-se incapaz de conter a decomposição do 

trabalho assalariado e de refrear a hipermobilidade do capital, as quais, capturando-a como 

tenazes, desestabilizam a sociedade inteira. E isso não é uma simples coincidência: é 

justamente porque as elites do Estado, tendo se convertido à ideologia do mercado total vinda 

dos Estados Unidos, diminuem suas prerrogativas na frente econômica e social que é preciso 

aumentar e reforçar suas missões em matéria de "segurança", subitamente relegada à mera 

dimensão criminal. No entanto, e, sobretudo, a penalidade neoliberal ainda é mais sedutora e 

mais funesta quando aplicada em países ao mesmo tempo atingidos por fortes desigualdades 

de condições e de oportunidades de vida e desprovidos de tradição democrática e de 

instituições capazes de amortecer os choques causados pela mutação do trabalho e do 

indivíduo no limiar do novo século''( WACQUANT, 1999). 

 Tratando-se, por suposto, de um cenário ''democrático'' em suas dimensões 

institucionais, os mesmos efeitos nocivos da prisão podem não somente serem evidenciados 

quanto vigentes na forma em que uma sociedade se reproduz cotidianamente. Em países onde 

a desigualdade é extensa, estrutural e estruturante (como o caso do Brasil e demais países da 

América Latina) onde toda uma gama de preconceitos e discriminações se fizeram crescer na 

trajetória histórica e o tópico da violência é normalizado, as prisões também encontram um 

terreno fértil para se fincar. Em uma divisão profunda de classes, raças, gênero e etnia, o 

poder disciplinar da prisão serve para atender a uma ordem social repleta de disparidades. 

Logo, o reflexo acaba por se dar a partir do perfil de corpos encarcerados e nas condições 

encontradas no seio do cárcere, onde a punição parece monopolizar todos os direitos do 

indivíduo, tornando secundária sua condição humana. 

3.1.1 A complexa expressão do cárcere no Brasil.. 

   Nos meandros do conturbado processo histórico colonial do Brasil, o fenômeno da 

prisão passa a se desenvolver em um espelho de modelos do exterior, em uma mesma 
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discussão de aplicação e reforma do cárcere para se obter resultados utilitários com os 

internos
8
.  Recontextualizando o que já fora posto por Foucault, Marcos Luiz Bretas (2017), 

realiza uma explicação do fenômeno prisional brasileiro a partir das movimentações das elites 

brasileiras em lidar com a questão do crime. 

   Logo, durante a Primeira República, temos a presença dos principais pensadores 

brasileiros a respeito do cárcere, todos de conchavo com a mesma teoria da reforma penal a 

qual predominava na Europa. Embora estes racionalistas, combatentes ferrenhos da 

monarquia e de suas arbitrariedades, tenham triunfado e implementado uma nova concepção 

da prisão, nada mudava em uma escala de opressão e violência social. Onde se observava o 

controle disciplinar do escravo nas mãos do proprietário, agora cabia ao Estado a tarefa de 

controlar os sujeitos indesejados e ''sujeitos ao crime'' (BRETAS, 2011).  Diante de uma 

profunda mudança social, com a abolição da escravidão, a vinda de imigrantes e uma 

pungente urbanização de áreas como o Rio de Janeiro, os problemas de classe, o pauperismo e 

constantes abusos patronais se tornaram um forte indicativo de um cenário de caos social. 

Logo, aqueles que controlavam o poder político, ou seja, as elites representadas por Floriano 

Peixoto (1891-1894) e Arthur Bernardes (1922-1926), resolveram utilizar o artifício da 

criminalização em massa dos setores populares, numa extensa generalização dos espaços 

prisionais em território nacional. 

  Os reformadores e administradores do cárcere, entendiam o sujeito criminoso 

enquanto o principal objeto a ser levado em análise. Sob este corpo, entraria em vigor o 

princípio de uma ressocialização para manter o sujeito criminoso calado, a fim de não 

prejudicar a estabilidade do sistema. Dentre os casos registrados, a experiência da Casa de 

Correção administrada por Luiz Vianna de Almeida Vale deixa bem claro que a percepção 

dos internos era perpassada por uma negação de sua vocação social. Os sentenciados, para 

estas administrações penitenciárias, tratavam-se de ''casos incorrigíveis'', tendo uma aptidão 

biológica para o crime, assim como pontuava a teoria criminológica positivista de Cesare 

Lombroso  (2010).  Sobre as consequências deste processo:  

                                                             
8  Segundo os estudos organizados por Clarissa Nunes Maia, Flávio de Sá Neto, Marcos Costa e Marcos Luiz 

Bretas, sob o título de História das Prisões no Brasil (2017), o capítulo 14º do 2º volume aponta como 

referenciais exteriores para a formação do cárcere no Brasil, o sistema da Filadélfia, combinado com o sistema 

de Alburn e modificado pelo método irlandês de Crhollon. Em suma, tal método consistia em uma aplicação 

concomitante e progressiva de diversas punições, iniciando com o isolamento e terminando com o livramento 

condicional. 
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    ''A prisão, como seus residentes, torna-se mais insondável. Ao mesmo tempo, estes escritos 

retornam para os tempos da pré-reforma, quando os criminosos eram expostos como curiosidades, e a 

punição era um espetáculo. A prisão está agora aberta ao olhar público, mas o conhecimento adquirido 

por esta espiada é, no melhor dos casos, ambíguo e frequentemente confuso. A prisão é um mundo 

próprio; seus residentes caíram na apatia e na hipocrisia e entendem apenas a linguagem do poder (....) 

A dupla natureza dos criminosos, a enganosa natureza das aparências e confissões, retornou o projeto 

de decifrar o comportamento criminoso a seu ponto inicial: o estranhamento e a indeterminação. O 

prisioneiro tornou-se um “selvagem” vivendo no interior de uma cidade moderna e civilizada.'' 

(BRETAS, 2017) 

  Ao longo do século XX, principalmente em sua primeira metade, o cárcere é visto 

como uma gaiola de sujeitos peculiares, despossuídos de história, classe social, raça e cultura. 

Imperava-se quase uma visão romântica do cárcere, presente em diversos artigos de jornais da 

época, muitos deles evocando uma aura mística com o título de ''Um dia na prisão''.  Posto em 

perspectiva, cabe avaliar que tais leituras a respeito do cárcere se inserem na concepção de 

Goffman acerca da estigmatização predominante neste tipo de instituição. O interno do 

sistema prisional passa a se normalizar enquanto tal, reconhecendo a prisão enquanto parte de 

sua vida e fornecendo uma espécie de diferenciação entre o meio de vida da sociedade no 

extramuros. O papel do criminoso necessita ser cumprido, o que corresponde a um constante 

desejo inserido na população por mais e mais prisões. 

  Observa-se que, consequentemente, raras eram as reflexões acerca das condições das 

prisões, como se dava sua disposição e qual seu impacto sobre os sujeitos nela presentes.  O 

debate ambíguo que permeia a vivência nas prisões, presentes nas manchetes dos jornais, 

passa a ser confrontado por uma avaliação jurídica de tais espaços, revelando condições 

abjetas nas quais muitas das vezes se encontravam os presos. De um debate de opiniões, de 

uma romantização e estigmatização a respeito da figura do preso e seus hábitos peculiares no 

meio do crime, passa-se a predominar uma visão mais ampla, encarando as responsabilidades 

do poder público sob esta questão. Embora esta visão, calcada nos princípios do direito, 

tivesse sido responsável por uma mudança significativa sobre a questão prisional, suas 

insistências na saída de uma reforma indicavam uma medida de precaução das elites para 

manter seu aparato de poder (MALAGUTTI, 2011).  

   No meio da criminologia brasileira, impõe-se um debate bastante pertinente até aos 

dias atuais, responsáveis diretamente no que se trata da condução das políticas públicas de 

segurança. De um lado, percebe-se o cárcere enquanto uma instituição necessária, podendo 
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alcançar objetivos de resolver o problema da criminalidade através de uma reformulação ou 

humanização das penas. Já de outro, temos uma corrente crítica que abarca as raízes do 

problema da violência e do descompasso social, inserindo o cárcere dentro de uma sociedade 

distribuída em enfrentamentos de classe e com implicações culturais estritamente marcadas. 

Na realidade Brasileira, embora tenha-se predominado recorrentemente as narrativas do 

primeiro argumento, as constantes investidas do segundo no debate epistemológico gera uma 

série de indagações e chaves para cada vez mais se conquistarem direitos e mudanças 

significativas na situação do cárcere 

3.2 PARADOXOS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTRE DIREITOS E 

VIOLÊNCIAS 

   Tendo em vista o cenário de dominação e aplicação de  poder da questão prisional 

no Brasil, é salutar sua conexão com as instituições administrativas do Estado, o qual a 

coordena. Logo, no tocante do sistema prisional enquanto parte de um plano nacional de 

políticas públicas, torna-se necessário afirmar como tal questão se desenvolve politicamente, 

num curso conflituoso de interesses, projetos e ideologias. Para ser possível analisar mais 

especificamente a dimensão política dos problemas e crises do sistema penitenciário, é 

necessário realizar de antemão uma própria explanação sobre o campo da segurança pública. 

Cabe ressaltar a definição axiológica (porém sintética) do sociólogo Luiz Eduardo Soares a 

respeito de tal questão: 

''(...)segurança pública é a estabilização universalizada, no 

âmbito de uma sociedade em que vigora o Estado democrático de 

direito, de expectativas positivas a respeito das interações sociais ou 

da sociabilidade, em todas as esferas da experiência individual.'' 

(SOARES, p 90, 2019) 

   Observa-se, a partir de tal definição, que por se tratar de uma experiência coletiva e 

de garantia estatal, corresponde diretamente à fruição dos direitos constitucionais, 

principalmente daqueles os quais dispõem sobre a integridade física e moral. Justamente por 

se tratar de uma garantia, o seu pleno exercício visa eliminar a incerteza e a imprevisibilidade, 

o medo e a desconfiança (idem, 2019). E, ressaltando seu aspecto público, diz respeito ( ou 

deveria dizer) a todos os cidadãos da nação, impossibilitando a presença de violências 

arbitrárias e fragilidades na dinâmica societária. 
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   Diferente de uma narrativa muito difundida através dos veículos de mídia - terreno 

onde se expressa o populismo punitivo (MARTINEZ 2010) - a segurança pública não possui 

ligações com um suposto ''combate ao inimigo'' ou para ''defesa do cidadão de bem''. Sob 

responsabilidades constitucionais, as políticas de segurança pública, segundo a doutrina 

jurídica, devem corresponder ao princípio de proteção da dignidade humana, dialogando 

diretamente com o princípio democrático o qual é idealizado. Logo, não seria possível 

trabalhar com a estigmatização de ''sujeitos perigosos'' portados de um ''crime em sua 

natureza'', mas sim com a noção de ''situações problemáticas a serem resolvidas'' 

(HULSMAN, 1993). E pensar tais soluções, implica ao Estado avaliar a situação na qual os 

cidadãos estão expostos, atuando de forma multidimensional, intersubjetiva e intersetorial 

para se garantir direitos e reduzir um cenário propício para incertezas, medos e injustiças. 

   O cárcere, portanto, se integrando a esta definição de políticas públicas de 

segurança, esbarra em terrenos político-jurídicos quanto a seus efeitos observados na 

realidade brasileira. Trata-se de um afastamento, de uma relação ''teoria-prática'' oriundo de 

idiossincrasias relacionadas a forma política de condução das políticas nacionais de segurança 

pública.  É preciso haver terreno para indagações, cuidados e preocupações com a realidade 

concreta dos problemas a serem enfrentados por uma determinada política pública. A partir 

deste ponto, as vontades políticas em embate servirão para determinar os efeitos das tais, ou 

seja, se irão tratar de puro formalismo jurídico ou realmente se traduziram em práticas 

recorrentes em prol da contenção da violência. Em suas condições mais satisfatórias:  

        ''(...)um predicado básico da política de segurança é seu realismo, ou seja, sua 

competência para diagnosticar os desafios, as virtudes e os defeitos das instituições e de seus 

servidores, os recursos materiais e humanos, gerenciais, institucionais, cognitivos, 

tecnológicos e legais disponíveis. A política de segurança digna desse nome deve estipular 

metas atingíveis e apresentar com transparência para a sociedade as condições que, alteradas, 

tornaram eventualmente possíveis objetivos mais ambiciosos, e portanto, mais próximos da 

finalidade.'' (SOARES, 2019  p.98). 

   Em conceito, as políticas de segurança pública partem do princípio de possuírem o 

máximo de viabilidade, produzindo efeitos coletivos cada vez mais satisfatórios. Contudo, 

observa-se constantemente uma disparidade entre o que é de fato observado nas visitas aos 

espaços prisionais e aquilo o que consta nos marcos institucionais. Logo, nota-se uma 

desconexão dos pontos de planejamento com a ponta de execução,mostrando que 



41 
 

complementos se fazem necessários para que a ideia de uma política pública de segurança 

tenha respaldo na realidade sensível dos contextos de violência e desigualdade. Isto inclui 

considerar o papel existente do direito penal, que operando por princípios estruturais de 

seletividade, mais tende a enviesar e prejudicar os efeitos das medidas elaboradas. 

                         ''A seletividade estrutural do sistema penal - 

que só pode exercer seu poder regressivo legal em um número 

insignificante das hipóteses de intervenções planificadas - é a mais 

elementar demonstração da falsidade  da  legalidade processual 

proclamada pelo  discurso jurídico-penal. Os órgãos executivos têm 

"espaço legal" para exercer poder repressivo sobre quaisquer 

habitantes, mas operam quando e contra  quem decidem'' 

(ZAFFARONI, 1989). 

  Ao pôr em análise o que já existe em vigor a respeito do sistema prisional, 

observamos a atuação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNCP)
9
, 

em direta correspondência com os interesses do poder Executivo, dispondo dos principais 

instrumentos para o desdobramento das políticas de segurança nos Estados da Federação. 

Cabe ressaltar, no entanto, que para registrar suas ações e colocá-las sobre um patamar de 

prestação de contas (accountability) para com a população, os relatórios se dão 

principalmente pelas vias acadêmicas ou auto-descritivas. Isto nos leva a uma importante 

consideração: para uma análise das políticas públicas no âmbito das prisões, é necessário estar 

ciente de que os relatórios oficiais, raramente disponibilizados publicamente, se fecham na 

própria dimensão administrativa dos presídios. Logo, ao nos debruçarmos com projetos e 

políticas de segurança pública, necessitamos observar principalmente a existência ou não de 

órgãos avaliativos, indispensáveis na aplicação de quaisquer decisões administrativas 

perpetradas pelas instituições nacionais. 

  Também cabe ressaltar de antemão, o princípio de interação entre os Estados e a 

União, sendo aqui exemplificada através da relação do Estado do Rio de Janeiro com o 

Governo Federal. Identificar como se baseia esta interação, se existe uma comunicação direta 

e interligada e se os agentes políticos estão em conjunção se faz primordial para entender a 

situação a qual se encontra o exercício de uma política pública. No Rio, a recente criação da 

                                                             
9
  Criado em 1980, O CNCP é composto por diversos profissionais da área jurídica, bem como docentes e 

representantes da sociedade civil. É o principal agente de subsídios e recursos estratégicos para a realização das 

políticas de Estado no âmbito criminal e penitenciário. 
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Secretaria de Segurança em 1995
10

simboliza um caminho de políticas, metas, objetivos e 

procedimentos cujos resultados ainda se demonstram instáveis e por vezes muito pontuais. No 

sistema prisional, a falta de atualizações e novas proposições resume o trabalho legislativo 

apenas para a ceara de transferência recursos, criação de novas unidades e algumas eventuais 

''reformas''.  Observando o que já fora realizado até o momento, podemos então adquirir uma 

visão mais tácita do problema. 

3.2.1 Condução da política pública nos cárceres:Rio de Janeiro e Brasil 

   Se, o marco principal para o ensino da EJA se trata da LDB de 1996, temos a Lei de 

Execução Penal 7.210 de 1984
11

 como a mais expoente medida voltada para o sistema 

prisional. Além de dispor uma série de prerrogativas a respeito das assistências voltadas para 

os egressos da prisão, tal lei estabelece o bojo administrativo no qual os estabelecimentos 

penais deverão estar correspondentes. Trata-se, portanto,  de uma política de Estado, 

organizando os órgãos nacionais e estaduais a respeito do sistema prisional sob uma única 

diretriz. Contudo, vale acrescentar que, conforme o disposto por Foucault (1975) sob o poder 

disciplinar, tal lei apenas reafirma o papel do cárcere enquanto um instrumento de aplicação 

de poder. Embora fale sobre direitos - estando dentro da cartilha estabelecida pela ONU a 

respeito dos direitos humanos - estes são concebidos a partir de um patamar positivista, onde 

é preciso realizar benefícios para promover condições de estabelecimento de uma ordem. 

(FACEIRA, 2018).  Como em 1984, a Constituição Federal ainda não tinha se estabelecido, 

vigoravam uma série de concepções militares sob a segurança: defesa nacional se sobrepondo 

a idéia de segurança, coerção enquanto uma forma de estipular a ordem e a figura do Estado 

enquanto um bastião de controle social. Nota-se, pois, que apesar dos anos ''brandos'' deste 

período, a LEP ainda reflete uma marca autoritária em seu corpo legislativo. 

                 Assim, verifica-se a coexistência entre princípios diferentes de 

justiça na política criminal brasileira, com iniciativas legais reativas e 

repressivas, e iniciativas garantistas e (ou) preventivas. Combinam-se 

normas produzidas sob um viés mais igualitário e garantidor de direitos a 

todos os cidadãos, e a produção de normas de caráter punitivo e 

hierarquizante, nas quais a criminalização leva em consideração o status do 

criminoso, influenciada por estereótipos sociais. Ademais, a dinâmica da 

                                                             
10

  A Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, de 1995 a 1999, ficou sob responsabilidade de 

oficiais do Exército. Foram três generais e um coronel. (SOARES, 2018). 
11

 A LEP 7.210 fora sancionada a partir da atuação da Casa Civil, mais precisamente sob responsabilidade da 

Subchefia para Assuntos Jurídicos.  
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política criminal brasileira sugere um processo de criminalização que resulta 

de múltiplas iniciativas, tanto de reações da opinião pública, do aparato de 

segurança pública e de políticos, como da reivindicação de movimentos 

sociais e pela garantia de direitos de alguns grupos da população (CIFALI, 

2015). 

   Indo para um período mais burocrático e tecnocrático, a questão da segurança 

retoma a ser um assunto de relevância nacional a partir dos dois governos de Fernando 

Henrique Cardoso. Foi criada, em 2002, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 

buscando uma aproximação democrática para se tratar da criminalidade e violência. Este 

documento, no entanto, carece de uma estrutura política mais robusta, com estabelecimento de 

metas, princípios, prioridades e um plano de ação sistematizado para resolver as questões 

oriundas da realidade concreta. Faltava-se uma compreensão da sistematicidade do problema 

da violência, inexistindo qualquer órgão de fiscalização ou avaliação que atuasse diretamente 

na ponta, ou seja, nos presídios. Porém, neste âmbito, os esforços feitos pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (Senasp) conseguiram implementar um modesto, mas 

importante avanço: a expansão das penas alternativas à privação de liberdade.  

   Embora as medidas de FHC tivessem significado um avanço no aspecto 

democrático, racionalizador e modernizador das políticas públicas, sua implementação 

excessivamente burocrática acabou por proporcionar certas lacunas na segurança pública. A 

exemplo da criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que ao invés de se prontificar 

enquanto ferramenta política para mudar estruturas, se restringiu a um instrumento de compra 

de armas, viaturas e novos presídios. Desta forma, os efeitos observados foram a permanência 

em crescente dos índices de violência, demonstrando uma orientação política inadequada para 

a condução deste projeto. De acordo com Soares (2019) , a respeito das medidas de segurança 

neste período: 

                         ''[...]Todavia, a velha brutalidade arbitrária 

permaneceu sendo o traço distintivo do relacionamento com as 

camadas populares, em particular com os negros em periferias e 

favelas. O mesmo se passou com o sistema penitenciário e os cárceres 

de modo geral'' (SOARES, p. 117). 

   Durante este período, no Rio de Janeiro (durante o governo de Anthony Garotinho 

do PDT), fora realizada uma pesquisa pela Coordenação de Saúde do Departamento de 



44 
 

Sistema Penitenciário (CSDIESP)  pertencente a Secretaria de Estado e Justiça do Rio de 

Janeiro, com o apoio do Ministério da Saúde
12

. Nela, fora observado que o perfil dos internos 

e internas do sistema prisional era marcado por uma série de violências graduais: não 

recebiam tratamento para vício em drogas, não recebiam auxílio psicológico adequado e não 

dispunham de atenção para com doenças sexualmente transmissíveis. Em suma, fora 

observado que, neste período, o perfil embrutecido da população prisional estava em 

evidência, fruto de uma exclusão social e condições extremamente adversas de subsistência 

(CARVALHO;VALENTE,ASSIS; VASCONCELOS, 2006).  

   Com o exercício do primeiro governo de Luís Inácio Lula da Silva, um novo Plano 

Nacional de Segurança Pública vinha a se estabelecer no cenário nacional. De venerável 

ousadia, esta medida vinha com a premissa de normatização do Sistema único de Segurança 

Pública (Susp). Com ele, caberia uma política de estabilização de responsabilidades aos 

governadores de cada estado, demonstrando viabilidade para executar ações pontuais, 

transformando a realidade da segurança pública de etapa em etapa (considerando as 

especificidades observadas em cada Estado). É neste período também em que se torna vigente 

o Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007, o qual em seu artigo 1º aprova o Regulamento 

Penitenciário Federal. Tal medida, seguindo as bases da LEP de 1984, realiza uma atualização 

legislativa do texto, dispondo de novos órgãos como o DEPEN para assumir a coordenação 

dos estabelecimentos penais. 

                  (...)Do ponto de vista das reformas da legislação penal, para além 

do grande número de leis propostas e aprovadas pelo governo ou pelos 

partidos da base do governo durante o governo de Lula, é possível identificar 

um fio condutor que articula as propostas programáticas para a segurança 

com as prioridades identificadas e encaminhadas ao parlamento. Neste 

sentido, definimos aqui como importantes para serem destacadas, seja pelo 

seu impacto carcerário, seja por sua vinculação com o paradigma de política 

criminal sustentado, as seguintes leis aprovadas no período pesquisado: O 

Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003); a Lei de combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha – 11.340/2006); e 

a nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006). O resultado dessas reformas é 

muitas vezes ambíguo, paradoxal, mas o balanço geral é em sentido 

                                                             
12

 Pesquisa seccional realizada em 1998. Foram entrevistados 2.039 presos, numa população de 10.600 internos 

do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. 
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caracterizante, mesmo quando os propósitos declarados eram em sentido 

oposto. (CIFALI, 2011) 

   Também em 2007, é realizado o lançamento do Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (Pronasci), através da Medida Provisória 384. Este projeto, promulgou 

um compromisso do Governo Federal para uma meta de investimentos até o final de 2012, 

totalizando um valor de 6,707 bilhões de reais, bem como um apanhado de 94 ações 

conjuntas, interligando dezenove ministérios e entidades municipais e estaduais. No entanto, 

apesar de tais esforços e uma nova concepção política voltada para o combate à desigualdade, 

se tratando do cárcere, o Pronasci não simbolizou um avanço significativo. Pelo contrário, 

foram observados alguns retrocessos : 1) inexistência de unidade sistêmica, em uma estrutura 

política que buscava realizar propostas sob prioridades desarticuladas e inorgânicas, sem um 

diálogo com a realidade das unidades prisionais; 2) insistência em uma categoria de ''ações 

estruturais'' que se traduzem em uma reforma do sistema prisional, ''modernizando as 

instituições'' e '' valorizando os agentes penitenciários''. A meta das ações para as prisões 

novamente circulavam a seara de criação de novas vagas (o que não deixa de ser uma 

resolução para a questão da superlotação, mas não ameniza os efeitos mais nocivos e 

estruturais do cárcere) até 2011 e a construção de novos presídios para jovens entre 18 e 24 

anos. 

   Durante o governo Lula, apesar das políticas voltadas para a assistência social e 

redução da pobreza, o que significou um avanço no projeto de contenção da violência e da 

criminalidade, as medidas  protocoladas nos espaços prisionais não possibilitaram uma 

resolução dos problemas de segurança. Se de um lado foram propostas mudanças no poder 

Legislativo com fim de conter e inserir os direitos humanos na questão criminal, de outro, a 

pouca participação e interação da sociedade civil com o tema foram pontos preocupantes. 

Novamente, a relação de prestação de contas é deixada de lado, com a ausência de 

mecanismos de avaliação das políticas públicas na área (Tavares dos Santos, 2006). 

   Com o governo de Dilma Rousseff em 2010, o planejamento na área de segurança 

pública e espaços prisionais acabou sendo deixado em segundo plano durante o primeiro 

projeto de governo. Tal imobilismo, repetindo as estratégias adotadas pelos governos 

anteriores, acabou agravando os índices de criminalidade no país, uma vez que as políticas 

públicas na área necessitam de constante progressão. Neste momento, surgiram com o 

controverso movimento de 2013, o discurso da lei e ordem, da redução da maioridade penal, 
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do aumento de penas e de todas as narrativas provenientes do populismo punitivo.(CIFALI, 

AZEVEDO, 2015). Contudo, a partir de uma necessidade política proporcionada pelo cenário 

eleitoral, o governo passa a apresentar o novo Plano Nacional de Segurança Pública, contendo 

medidas voltadas para a redução da utilidade de penas preventivas, assim como um controle 

legal de criminalização das práticas de tortura exercidas por agentes do estado. 

    Destaca-se, no Rio de Janeiro, a elaboração do Plano Estadual de Educação em 

Prisões do Estado do Rio de Janeiro 
13

, que pela primeira vez, trazia um documento atualizado 

com metas e estratégias. Tendo participação ativa da SEEDUC em articulação com a 

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SEAP) o plano carregava uma linha 

bastante robusta, entregando pontos essenciais como a fiscalização dos direitos do preso. 

Também eram prometidos uma oferta de materiais, recursos e cursos de formação para 

agentes penitenciários e professores especializados nas prisões. Contudo, apesar de um 

mapeamento detalhado a respeito do que necessitava ser executado, a realidade pouco fora 

modificada, como apontam os relatos dos agentes penais e profissionais do sistema prisional. 

Em um documento oficial de visita aos espaços prisionais do Rio de Janeiro, promovida pelo 

próprio Conselho Nacional do Ministério Público
14

, é dito: 

        ''Já no que pertine aos tópicos educação e trabalho no sistema 

carcerário, os dados colhidos pelos membros do Ministério Público do Rio 

de Janeiro e publicados no Sistema Prisional em Números indicam a 

necessidade de um olhar atento da instituição para ambas as questões. (...) O 

Rio é a terceira pior unidade da federação em termos de extensão de ambos 

os direitos.'' (CNMP, 2018). 

   Com o controverso movimento pelo Impeachment de Dilma Rousseff e 

estabelecimento do governo de Michel Temer, tivemos um retorno à concepção neoliberal de 

condução das políticas públicas. A partir de 2018, com a elaboração de um novo Plano 

Nacional de Segurança Pública, a direção se apontava para um período de aproximação do 

setor privado das questões prisionais, bem como a militarização das unidades prisionais. Foi 

criado um Grupo Nacional de intervenção Penitenciária, novamente demonstrando a falha 

concepção de que questões de segurança deveriam ser tratadas a partir de uma ótica bélica, 

                                                             
13 Oflcio em Conjunto n' 03/2014- DIRPP/DEPEN/MJ e DPAÈJA/SECADI/MEC. Fora elaborado em  02 de 

outubro de 2015, durante o período em que Luiz Fabrício Vieira Neto assinava pela Diretoria de Políticas 

Penitenciárias. 
14

 Visita e relatório publicado em 2018. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/RELAT%C3%93RIOS_DE_VISITAS/Relat%C3%B3ri

o_de_Visitas_Prisionais_Rio_de_Janeiro.pdf. 
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lidando nos limites de uma guerra civil e com inimigos a serem eliminados. Além disso, 

cumprira-se a regra de praxe: um projeto de construção de 27 novas prisões estaduais e 5 

federais, o que mantém o paradigma do encarceramento em massa enquanto medida de 

solução para questões de segurança. Isto pode ser observado a partir do seguinte gráfico:  

 

Gráfico elaborado com base no relatório SISDEPEN 2017-2019, disponível no site: 

https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/brasil, último acesso 

28/08/2021. 

  Com a eleição de Jair Bolsonaro e sua pauta de ''tolerância zero'' contra a 

criminalidade, vemos que tais índices possuem as condições favoráveis para permanecer em 

uma constante crescente. O governo atual, parte de todos os vícios e premissas do populismo 

penal midiático, adotando a narrativa de que a prisão precisa ser ''um inferno'' e ''aplicar um 

corretivo na vida torta dos criminosos''. Declarações tais que, transpostas juridicamente a 

partir da lei 13.964 de 2019 (mais conhecida como ''pacote anti-crime ``) passam a simbolizar 

um verdadeiro ataque ao que fora estabelecido enquanto diretrizes principais em defesa aos 

direitos humanos ao se tratar de tópicos de segurança. Ultimamente, prevalece a narrativa da 

''proteção de cidadãos de bem contra cidadãos malignos'', numa perversa recuperação das 

teorias da criminologia de Lombroso ao afirmar a existência de sujeitos malignos por 

essência.  

   Durante o período da pandemia de COVID-19, como apontam Larouze, Diuana, 

Simas e Sanchez (2020), se deparando em um cenário de crise generalizada na saúde pública, 
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o governo ainda se viu reticente quanto às medidas a serem tomadas. Como já indicado em 

inúmeros relatórios posteriores, às prisões possuem péssimas condições sanitárias, sendo um 

foco primordial para a proliferação de doenças contagiosas. Desta forma, fora expedida a 

Recomendação nº 62/ 2020 do Conselho Nacional de Justiça
15

, a qual prevê um processo de 

desencarceramento pela reavaliação das penas e o estabelecimento da prisão domiciliar para 

casos onde não fora constatada violência ou grave ameaça à pessoa. Tais medidas, de cunho 

efetivamente protetivo, poderiam dar resolução para o problema evidenciado pela crise do 

sistema penal, mas, ao invés disso, fora incentivado pelo governo federal o total isolamento 

coletivo de presos e limitação de informações neste cenário. Felizmente, tal recomendação do 

CNJ fora acatada pela grande parte dos estados e se reflete no número atual de 682.182 presos 

-  simbolizando uma queda significativa - porém ainda se trata de uma alta taxa. 

  No Rio de Janeiro, tais políticas características do novo Estado Penal foram 

sistematicamente adotadas enquanto propostas do Governo Estadual, numa continuidade a 

leva de intervenções militares nas comunidades sancionadas pelo decreto nº 9288/18.
16

 Numa 

repetição dos jargões do populismo penal midiático, as políticas públicas de segurança do 

Governador eleito em 2018 foram marcadas por diversos episódios de violência policial 

desmedida, elevação no número de encarceramentos e um contingente de comunidades 

vivendo na insegurança e no poder paralelo das milícias. Durante o período de 2020 e 2021, 

em meio a medida cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 635 e a tutela provisória deferida pelo ministro Edson Fachin - que dispõem da 

suspensão de operações policiais no período da pandemia - o Governo do Estado 

sistematicamente ignorou tais protocolos, visto o horrendo episódio do dia 6 de maio de 2021, 

conhecido como a Chacina do Jacarezinho. 

   Cabe ressaltar, por fim, que em nossa trajetória bastante pendular a respeito do 

tópico da segurança pública e medidas voltadas para o sistema penal, vivemos um período de 

generalizada crise. A recuperação do princípio dos direitos humanos e de medidas para 

reduzir a taxa de encarceramento, com o passar do tempo, foram ficando cada vez mais 

distantes da realidade sensível, provocando efeitos deletérios irrecuperáveis. O custo em vidas 

das lacunas existentes em nossa política de segurança pública vem cada vez mais demonstrar 

                                                             
15

 Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020. Recomenda aos Tribunais e 

magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus. 
16

 Decreto aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal, no dia 20 de fevereiro de 2018. O interventor em 

questão fora o general Walter Souza Braga Neto, assumindo as atribuições do governo do estado do RJ no que 

tange à esfera de segurança pública. 
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a urgência destas questões, sendo necessária uma reconfiguração total de nosso pensamento a 

respeito da necessidade das prisões e dos efeitos sociais de nossas sanções punitivas. 

4. ANÁLISE DAS EXPERÍÊNCIAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

   Uma vez determinado os traços institucionais tanto da prisão quanto das suas 

políticas de educação, é possível constatar um fenômeno denominado livremente enquanto 

uma ''crise dupla'' ou ''crises combinadas''. Trata-se de, observando o que fora estabelecido 

enquanto políticas públicas nas prisões, uma série de descontinuidades, rupturas, imperfeições 

e pendências que abarcam tanto o cárcere quanto às políticas públicas da EJA. E, para 

constatar tais resultados negativos, é necessária a observação de como funcionam os espaços 

educacionais dentro dos presídios, recolhendo os dados e vivências de quem atua diretamente 

na ponta. Visto que os relatórios oficiais recorrentemente se traduzem em medidas de 

ampliação e reforço do encarceramento, a coleta de depoimento de profissionais da área de 

educação nas prisões aponta para uma outra direção.  

   Preliminarmente, é necessário entender a percepção docente dos projetos 

educacionais dirigidos no interior do cárcere. A escolha pela denominação ''educação nas 

prisões'' ao invés de ''educação prisional'' não é em vão: 

            ''Uma reflexão importante realizada a partir da experiência nas 

instituições prisionais foi repensar a concepção de educação escolar 

nesses espaços. A ideia principal era se afastar de um entendimento de 

uma educação prisional, porque essa atua numa perspectiva 

ostensivamente pragmática da educação para presos, ela procura 

orientar-se pela ideia de uma ressocialização com fins na remição da 

pena. Por outro lado, a concepção de educação na prisão, cunhada por 

Maeyer (2013) e, por isso,  adotamos esse termo, quase como um 

posicionamento político, atende a uma preocupação mais holística da 

educação, de caráter humanista que prevê a possibilidade do preso se 

libertar dos dramas que o prende a uma condição de extrema 

exclusão(...).''(MARTINS, 2017). 

  Logo, quando falamos de projetos educacionais e da atuação de profissionais da 

educação no chão da prisão, trata-se de uma perspectiva apartada da idéia disciplinar que 
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tanto afeta a própria escola e o cárcere (FOUCAULT, 2014). Pensar nestes espaços a forma 

com que se trabalha o currículo, as práticas pedagógicas e o material didático utilizado tratam-

se de escolhas no seio de um conflito de interesses sociais, políticos e culturais. Quando 

analisamos o decorrer da experiência prática da educação nas prisões, precisamos nos atentar, 

portanto, aos valores envolvidos, além do contexto social existente (quem são os professores, 

como foram formados, qual a forma de interação com os alunos, sob que perspectiva os 

conteúdos serão abordados).  

   A aproximação com o objeto de pesquisa, sob esta luz conceitual, se baseia numa 

observação contextualizada da prática educacional sistema prisional do Estado do Rio de 

Janeiro, a partir do disposto da Resolução do SEE Nº 3248 de agosto de 2006, publicada no 

Diário Oficial do Estado (DOERJ), o qual ratifica: 

                        ''Considerando as especificidades do Sistema Penitenciário, 

RESOLVE: Art. 1º - Identificar as unidades escolares que funcionam no 

interior das unidades prisionais da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária como pertencentes à modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA. Parágrafo Único – Os Cursos de Educação de Jovens e 

Adultos, níveis fundamental e médio, oferecido nas unidades escolares serão 

constituídos de fases anuais (RIO DE JANEIRO, 2006).'' 

  Tal resolução, estabelece um norte prático de funcionamento da EJA nas unidades prisionais, 

estabelecendo a estrutura pedagógica e as escolhas metodológicas. Nestes espaços escolares, a 

atividade educacional dura um semestre, sendo necessário um planejamento contextualizado e 

cuidadoso.  Segundo um documento elaborado pela coordenadora da Coordenação de Jovens e 

Adultos da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, Rosana Mendes
17

 (2015), o conteúdo 

seria dividido em módulos, onde os professores seriam realocados por disciplina/área do 

conhecimento. Dentre os princípios da atividade docente, constam: a) matriz curricular 

flexível;b)material didático e recursos multimídia ;c) aulas roteirizadas; d) organização das 

turmas em equipes; e) projetos pedagógicos complementares; f) mediação continuada de 

professores; g) Equipes de mediação, planejamento, acompanhamento e monitoramento 

(MENDES, 2015).  

                                                             
17

 Documento elaborado sob ligação direta com o projeto ''Educando para a Liberdade'',  mas diretamente 

interligado com a SEEDUC, a Subsecretaria de Gestão e Ensino, a Superintendência Pedagógica e a Diretoria de 

Ensino. O documento está disponível em : 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/183394/Apresentacao%20Rosana%20Mendes%20-

%20Educacao%20no%20Sistema%20Prisional%20Fluminense.pdf 
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  Desta forma, observando o funcionamento certos projetos e destrinchando as formas 

práticas das políticas educacionais voltadas ao sistema prisional no Rio de Janeiro, podemos 

ver como este território de conflitos políticos sociais e culturais é vigente. Temos, de um lado, 

a perspectiva deste projeto de educação nas prisões realizado via concursos da Diretoria 

Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas- em interligação direta com a 

SEEDUC e o SEAP - e de outro, uma série de projetos sociais e acadêmicos que disputam via 

edital o exercício da prática pedagógica nos presídios. A exemplo deste último grupo, estão os 

projetos: ''Do cárcere a Universidade''
18’’

Escrevivendo a Liberdade’’ e a atuação da rede 

Emancipa DEGASE, todos com diferentes aproximações, concepções pedagógicas e preceitos 

teóricos. O que é interessante ressaltar, contudo, é a realidade enfrentada pelos educadores 

uma vez que estão se defrontando com o espaço de aula nos presídios, nos fornecendo uma 

gama de percepções e olhares essenciais para entendermos as reais dimensões dos conflitos 

pertencentes à área.  

   Conforme o que fora disposto nos capítulos anteriores, busca-se esmiuçar de forma 

mais detalhada como o cotidiano e a realidade das prisões determina o funcionamento dos 

projetos educacionais. De maneira concomitante, o contraste entre o que fora estabelecido 

oficialmente na legislação e o que é observado na prática se torna mais evidente do que nunca, 

muito em decorrência da figura dos professores enquanto fonte de avaliação (ONOFRE, 

2013). Muitas questões podem ser levantadas a partir deste movimento: quais as condições de 

ensino? quais os limites das práticas pedagógicas? qual a formação apropriada para este 

educador? Indagações estas que, teoricamente, já possuem uma incorporação em projetos 

educacionais no Estado do Rio de Janeiro e no país,contudo, dificilmente têm produzido um 

retorno positivo em meio aos raros mecanismos de avaliação existentes. 

   Muito dos problemas persistentes no trabalho pedagógico nas prisões são 

recorrentemente observados a partir da pesquisa de Julião: 

 ''Em muitos casos, as atividades realizadas pelas escolas são 

desqualificadas e ameaçadas, dependendo quase que cotidianamente 

de consentimentos. Para se executar qualquer atividade extraclasse, 

por exemplo, fora da rotina do dia a dia da escola e, principalmente do 

                                                             
18

 Curso de Extensão em Espaços de Privação e Restrição de Liberdade promovido pela Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ). 
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seu espaço físico, depende de prévia autorização e consentimento da 

gestão da unidade penal'' (JULIÃO , 2013 p 36). 

E ainda: 

''Poucos são os estados que realizam um processo de ambientação dos 

profissionais para atuarem no sistema penitenciário. A grande maioria, 

dependendo do estado, é composta por profissionais contratados, 

justificando a rotatividade constante de profissionais nas escolas, bem 

como a não consolidação de uma proposta político-pedagógica. 

Destes, poucos passaram por um processo de formação inicial e 

continuada que atenda as demandas de uma política de educação para 

jovens e adultos em situação de restrição e privação de liberdade. 

Muitos sequer foram capacitados para atuarem com jovens e adultos, 

quiçá com os que se encontram em situação em privação de 

liberdade.'' (Idem, 2015 p. 37). 

   Isto tudo, somado ao fato da constante desvalorização do ofício docente, da falta de 

investimentos proporcionada pela Emenda constitucional 95/2016 (Teto de gastos) e disputas 

no ponto de vista político e ideológico, torna este processo cada vez mais hercúleo. No 

entanto, se realmente vale-se as regras do jogo institucional e o zelo pela constituição, é 

elementar a divulgação e o reconhecimento deste trabalho docente nas prisões, criando 

condições materiais para que, futuramente, seja possível vislumbrar um cenário de superação 

dos mecanismos de punição.    

4.1 UMA PEDAGOGIA VOLTADA PARA A LIBERDADE 

Um primeiro elemento se destaca na fala de todos os que presenciam a experiência de 

dar aulas na prisão: a inserção em uma realidade muito particular e extremamente complexa. 

Porém, diferente de uma aproximação do senso comum de ''estar defronte de um perigo'' ou 

''presenciar a insegurança'', muito se fala sobre o peso de se confrontar com a estrutura 

claustrofóbica do sistema penal. Estar diante de grades, de agentes penitenciários agressivos e 

desconfiados, de pavilhões largados à revelia e de um espaço escolar carente de infraestrutura, 

são as principais causas de um choque inicial. De acordo com o depoimento de Márcio 

Nicodemos, um professor de filosofia atuante no Complexo Penitenciário de Gericinó, pela 

Diesp :  
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 '' A sensação é de se estar num lugar onde a todo momento 

você pensa em fugir. Quando entro na prisão, coloco três coisas na 

minha cabeça, e as relaciono diretamente com minha atividade 

enquanto processor: ficar vivo, fugir e ser visto novamente. É o que se 

reproduz enquanto valor interno, o que permeia a sociabilidade típica 

da vida dos presos. Educar nestes espaços requer lidar diretamente 

com esses valores, desenvolvendo um conteúdo de uma forma muito 

sensível, mas que pode causar um impacto muito positivo se aplicado 

de maneira dialógica e inovadora.''. 

Estes 3 princípios envolvidos no trabalho docente de Márcio no interior das prisões, 

fazem uma alusão direta ao que Paulo Freire nos mobiliza em seu texto ''Educação Como 

Prática de Liberdade'' (1967) enquanto características fundamentais para uma pedagogia 

verdadeiramente libertadora. Permanecer vivo se atrela à uma forma de resistência, à uma 

maneira de se preservar a partir do pensamento crítico e reflexivo, observando como se 

esquivar de uma instituição cujo projeto consiste na coisificação dos indivíduos, na produção 

de monstros que merecem a morte.  Fugir se associa diretamente a sensação de liberdade, não 

mobilizada enquanto expressão de um processo de fuga arquitetado, mas numa capacidade de 

aprendizado tal que se vislumbre uma vida para além das limitações das grades, uma 

possibilidade de buscar ativamente o conhecimento e não se reduzir ao ordenamento 

disciplinar do regimento carcerário. Por fim, ser visto novamente se remete a idéia freiriana 

de reaparecimento, ou seja, de um novo estar no mundo, de uma nova percepção de si 

enquanto um sujeito autônomo e não condicionado pelas vontades arbitrárias de um grupo 

dirigente. 

Assim como todo o mote pedagógico condizente com a EJA, o ato de ensinar para 

jovens e adultos na prisão também possui as especificidades decorrentes da bagagem de vida 

dos alunos, marcada pela vida exterior ao cárcere e a trajetória no meio criminal. Trata-se, 

portanto, de estar ciente dos efeitos mais perniciosos da desigualdade social brasileira, 

refletidos na falta de escolarização, ocupação em sub-empregos e reprodução de opressões 

como o racismo, lgbtfobia, machismo e intolerância religiosa. A prisão, tal como a escola 

moderna na realidade brasileira, tem se constituído enquanto local de perpetuação destas 

disparidades na forma de funções sociais do contexto capitalista. (PENNA, GOMES, 2015). 



54 
 

O que se observa, na concepção dos educadores envolvidos em tais projetos, é de que 

a EJA e a educação nas prisões não se trata de um movimento de caridade, tampouco de 

salvação. O método, em linhas gerais, se aproxima bastante da práxis de Paulo Freire. Existe 

um entendimento sobre a ação pedagógica muito próxima da concepção de uma pedagogia 

problematizadora, buscando a emancipação crítica de uma ''situação- limite'' a partir de 

diálogos, saberes e questões tocantes aos alunos (FREIRE, 1970). Logo, cabe ao 

entendimento de que estes profissionais enxergam na educação um fenômeno muito além dos 

pressupostos institucionais (ou para além da educação bancária), indo de encontro com o que 

realmente se constitui enquanto um direito humano. E, adentrando nas questões estruturais 

dos preconceitos existentes em uma cultura marcada pelo colonialismo, o pensamento de bell 

hooks (2013) se faz extremamente presente (principalmente nas unidades prisionais femininas 

abordadas pelo projeto Escrevivendo a Liberdade). O reforço da noção de educação e 

educação é tratada de forma bastante enfatizada: 

          ''A experiência que temos vivido no projeto Escrevivendo a 

liberdade nos mostra que, de fato, o trabalho de formação de 

escritoras a partir da leitura de literatura, colabora para uma prática 

pedagógica em liberdade. Ao falar em liberdade, pensamos no sentido 

que bell hooks deu à transgressão, sobre ir além dos padrões 

impostos e das práticas escolares já conhecidas, muitas vezes não 

revistas e que não desejamos reproduzir também no espaço não 

formal de educação que estabelecemos na unidade.''(MELLO, 

MATTOS, 2020). 

   Nota-se, contudo, que por se tratar de uma prática emancipatória, crítica e contrária à 

hegemonia do sistema prisional, os contrastes com a realidade vigente são nítidos. De acordo 

com depoimentos dos educadores vinculados a DIESP, evidencia-se que a realidade de 

diversos professores que atuam na prisão estão ainda muito distantes de uma prática 

problematizadora. Muitos docentes, devido ao adicional de periculosidade acrescido na folha 

de pagamento, cumprem seu trabalho de forma protocolar , compondo seu conteúdo 

programático de forma verticalizada e puramente expositiva. O resultado, não se desvia dos 

objetivos disciplinares da prisão, uma vez que não procura-se entender o indivíduo preso em 

suas vontades e saberes, mas em sua culpabilidade, seu crime e sua objetificação enquanto um 

número do sistema prisional. 
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4.1.1 A utilização da literatura como prática político-pedagógica 

   Por mais que seja possível realizar um panorama geral, macrossociológico do 

fenômeno prisional, suas verdadeiras dimensões se encontram mensuradas apenas em um 

''curso de discursos'' inseridos no cárcere. Tratam-se de experiências particulares, de uma 

vivência insubstituível e traumática dos espaços da prisão. No cenário brasileiro, a fim de 

evidenciar os pormenores das subjetividades e de toda uma sociabilidade existente no meio 

criminal, se tornam indispensáveis a observação de obras literárias, da história oral e de 

etnografias dos espaços de privação de liberdade. Trata-se de uma importante ressalva 

metodológica que, num esforço de avançar nas discussões sobre o tema, necessitam se 

despontar para fora do convencional universo acadêmico. Diferente do que recorrentemente 

se demonstra enquanto senso comum, a realidade de pessoas presas não é apartada de toda e 

qualquer relação social. Trata-se de um outro tipo de sociabilidade, condicionada por um 

espaço, por uma situação social dramática e por uma reprodução constante das do sistema de 

dominação existente na sociedade como um todo. 

   A escrita literária de engressos no sistema prisional, nos últimos anos, se tornou uma 

principal chave para a definição do que realmente se trata estar na cadeia, além de uma 

notória ferramenta pedagógica. Se tratando de autores que cumprem ou cumpriram medida ou 

pena de privação, temos: Aline Garcia, Bianca Garcia, Alex Giostri, André du Rap, André 

Torres, Hiroito de Moraes Joanides, Luiz Alberto Mendes Junior, Samuel Lourenço Filho, 

Thiago H.G Castilho, William da Silva Lima e outros mais espalhados pelos inúmeros 

cárceres do Brasil
19

. Em todos estes autores, observamos uma narrativa desprendida de 

moralidades ao se tratar de noções como o crime, a violência, o sexo e outros demais tabus 

que, numa tradição conservadora, significariam uma ''barbaridade''. Somado a relatos e 

entrevistas no sistema prisional, que preferem não se identificarem por motivos de 

periculosidade e rivalidade entre facções criminosas, temos mais um viés de confirmação de 

que a prisão possui uma divisão social, símbolos e códigos espalhados aos montes. No Rio de 

Janeiro, o maior centro de observação e estudos se dá a partir do Complexo Penitenciário de 

Gericinó (antigo Complexo Penitenciário de Bangu), lugar onde é possível se obter mais 

fontes provindas de egressos do cárcere. 

                                                             
19

  Como principais obras de relatos a respeito do cárcere, destaco: Memórias de um sobrevivente (2000) de Luiz 

Alberto Mendes Junior; Voos do Cárcere, organizado por Aline Garcia e Bianca Garcia (2017); Exílio na Ilha 

Grande (1982),  de André Torres e  Boca do Lixo (1977) de Hieroito de Moraes Joanides. 
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  O que estas narrativas colocam, mais do que uma exposição de uma trajetória 

individual, é uma percepção de como a instituição prisão impacta na vida de quem põe os pés 

neste espaço. De prontidão, uma máxima está presente em todos os trabalhos: a prisão não 

serve para recuperar indivíduos, apenas para punir. E diversas são as formas de punir, indo 

desde a aplicação de torturas físicas à medidas de isolamento completo com fins de destruição 

psicológica. O cárcere brasileiro, principalmente com as marcas do período ditatorial de 1964, 

passou a tratar a figura do castigo enquanto uma instituição, mais ou menos intensificada na 

medida em que os olhares dos direitos humanos se focaram ou desviaram. 

  Dentro da prisão, também existe uma divisão social muito bem definida. O ''cagueta''  

é a escória, alguém que perde sua honra e dignidade ao delatar quaisquer indivíduos do crime 

para alguma autoridade. Também é nítido o desprezo por aqueles que foram condenados pelo 

crime de estupro, sendo feita uma própria punição interna, sob a mesma moeda. Assaltantes, 

traficantes e membros de quadrilha possuem uma posição mais neutra, dependendo 

exclusivamente de suas filiações em grupos no xadrez para garantir a sua sobrevivência no 

ambiente. Assassinos, praticantes de latrocínio (o famoso artigo 157) e líderes do tráfico 

ocupam um status mais avantajado, muita das vezes em uma posição de poder a qual fazem 

imperar suas vontades e interesses no ambiente prisional. Também são os responsáveis por 

aplicar as punições aos membros da ''base'' da estratificação da prisão, por descumprirem um 

código interno pelo qual se exige ordem. 

    A divisão dos presos, e a escolha de determinados pavilhões, se baseia 

majoritariamente a partir da facção criminosa predominante no espaço carcerário. Desde o 

período da ditadura militar, as prisões são o território mais proeminente para a organização e 

operação do crime organizado, estabelecendo seus regulamentos, planejando atividades e 

realizando comunicações importantes. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho possui uma 

significância histórica no interior dos presídios
20

, estabelecendo seus estatutos e fazendo valer 

sua regra tanto interna quanto externamente. E, quanto maior é o número de novos 

encarceramentos registrados, maior se torna o contingente numérico a ser disputado pelas 

lideranças das facções criminosas. 

   A presença de drogas, facas, cigarro e álcool são um indicativo de um complexo 

sistema comercial. Tais bens, em um cenário de escassez de posses, se tornam altamente 

                                                             
20

  Para uma discussão mais aprofundada a respeito da história e da atuação do Comando Vermelho no RIo de 

Janeiro, a partir da visão de quem esteve presente nesta realidade do interior das prisões, recomenda-se a leitura 

da obra de William da Silva Lima ''400x1: Uma história do Comando Vermelho'' (2016). 
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valiosos, com uma demanda sempre garantida. O vício é uma forma de escapismo da situação 

carcerária, permitindo com que se ocupe a cabeça com alguma distração da realidade ( caso 

contrário, as revoltas e ataques de raiva se tornam mais comuns do que já são). Se proteger 

com um pedaço de ferro tratado, afiado nos dois lados do cume, é uma forma de imposição no 

sistema de justiça - estruturalmente arbitrário - que se estabelece nos presídios. 

  É extremamente comum o tratamento entre os presos através de apelidos, 

diminutivos e abreviações de nomes. Tratar-se por um ''nome de cadeia'' simboliza uma 

inserção no tratamento social da prisão, como se a identificação pessoal, neste ambiente 

específico, possuísse uma derivação ambígua. Para o ''sistema'', trata-se pelo nome de registro. 

Entre os internos, utiliza-se do apelido. Novamente, estratégias a fim de constituir um 

mecanismo de resistência e socialização paralela ao ''padrão da ordem'', estruturalmente 

dividido a partir da própria organização administrativa da prisão. 

  O dia de visita é uma espécie de ritual. O contato com as famílias gera uma comoção 

generalizada, reativando as memórias da vida passada no extramuros e os afetos que não se 

baseiam na desconfiança e na malícia. É neste cenário de visitas onde se realiza a entrega do 

''jumbo'', nome dado a uma sacola de bens (comestíveis, utensílios de limpeza pessoal, 

revistas, livros, etc...) nas quais as famílias dos detentos carregam para distribuição. Na 

realidade feminina, o dia de visita também simboliza um dia de cuidados médicos a mais, 

permitindo a oportunidade de tratar de questões da maternidade e de eventuais necessidades 

de seus filhos. Cabe ressaltar, ademais, a questão das visitas íntimas, sendo extremamente 

marcada por uma assimetria da estrutura patriarcal das instituições brasileiras. Para as 

mulheres, as visitas íntimas se tornam uma questão de demérito e degeneração, sendo 

desestimuladas pelos próprios agentes do corpo carcerário. Já para homens, tais episódios 

simbolizam um orgulho, um status e uma imposição de respeito. 

  Localizados num ambiente altamente controlado, vigiado e estruturalmente 

disciplinar, os residentes do cárcere praticam e reproduzem em suas vivências uma espécie de 

cultura. Trata-se, pois, de uma cultura particular, desenvolvida em um ambiente definido por 

suas limitações. O improviso e a criatividade se fazem altamente presentes, passando a definir 

os códigos, a linguagem, as regras e a própria sobrevivência no interior do cárcere. Das 

relações entre os presos, com o corpo administrativo, com os parentes presentes no dia de 

visita e com os funcionários das instalações do presídio, existe o que Thompson (1979) 

denomina como uma cultura penitenciária. Tal disposição, portanto, se localiza em um limiar 
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entre a sociedade e o cárcere, um drama social existente entre elementos pregressos à vida 

prisional e o período no qual se cumpre a pena. 

  Na realidade do cárcere do Brasil, diversos elementos são indicativos de tal relação. 

Não é incomum aos próprios integrantes das prisões, ao se referirem sobre o cotidiano, a 

forma de habitação e os tipos de interação existentes no ambiente, evidenciarem um 

comparativo com as favelas
21

 .Não é incomum os detentos se referirem as suas celas enquanto 

''barracos'', bem como a divisão interna entre pontos de venda de droga enquanto ''biqueiras'' e 

o próprio extramuro enquanto ''pista''. Trata-se novamente, de uma recuperação da vida 

coletiva prévia à prisão, sendo um fator de reconhecimento mútuo entre presos, que por vezes 

também são divididos internamente pelos pavilhões a partir da comunidade a qual pertencem.  

   A experiência da miséria, da privação de bens materiais, da desesperança e da 

violência sistematizada, transforma-se num saber naturalizado nas prisões, promovendo a 

formação de um sistema social apartado das supostas ''intenções reeducativas'' das prisões 

(ARAÚJO, GONÇALVES, 2010).  Se, reeducar significaria explorar caminhos para uma 

melhora dos sujeitos, o descaso com as condições de vida e os abusos aos direitos humanos 

nas prisões são uma constante negação do argumento de que a prisão possui a serventia de 

reintegrar criminosos ao corpo social. Além do mais, como já fora explanado, se as intenções 

por detrás dos conceitos ''reinserir'', ''reeducar'' e ''reestruturar''  apontarem para uma 

''domesticação'' dos indivíduos presos, a prisão não terá feito mais do que seu papel na 

dominação de classe existente na sociedade. A emancipação e o efetivo desprendimento do 

sujeito com a criminalidade não poderia ser resolvida a partir de princípios puramente 

coercitivos, mas sim com uma conscientização integrada com a realidade social e a reflexão 

crítica das atitudes nocivas.  

  Ainda sim, tal reinserção social, promovida através de princípios de submissão e 

disciplina, não poderiam provocar mais do que uma reprodução das causas do comportamento 

criminal. Sendo a realidade brasileira altamente marcada por estigmatização, preconceitos, e 

oportunidades desiguais, uma sujeição a uma posição inferiorizada na sociedade não se 

prontifica a retirar as limitações impostas na vida de um indivíduo marcado pelo sistema 

prisional. Diferentes educadores populares, ao mobilizar a literatura no interior do cárcere, se 

                                                             
21

  No documentário ''O prisioneiro da Grade de Ferro-Auto Retratos'' de 2003, dirigido por Paulo Sacramento e 

filmado por detentos da antiga Casa de Detenção do Carandiru, é extremamente comum a utilização do termo 

''favela'' para se descrever a forma como as celas de um pavilhão estão dispostas. 
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prontifica a ir além destas limitações deletérias, mobilizando a realidade prisional enquanto 

uma situação contextual em disputas e não uma fatalidade que atua sob o sujeito apenado. 

  O exercício pedagógico da literatura, observado mais precisamente pelo projeto 

Educando Pela Liberdade - que não se detém em promover apenas literatura feita por presos - 

se torna um principal eixo norteador de práticas educativas de cunho emancipatório, e não 

''reeducativo''. A principal diferença nas abordagens consiste, neste caso, na ativação direta a 

um abolicionismo penal e a superação das prisões, uma vez que este tipo de pedagogia social 

produz novos sujeitos quando é posta em prática em tais ambientes carcerários dedicados a 

educação. Nas salas de leitura do DEGASE 
22

, a promoção da criatividade na formação de 

leitoras e escritoras mostra o quanto é efetiva esta nova abordagem, que emociona ao invés de 

deprimir, que estimula ao invés de abater e que expande a percepção de mundo ao invés de 

aprisionar os estigmas, violências e preconceitos circulantes.  

4.2 OS DESAFIOS DA SITUAÇÃO LIMITE DAS CELAS DE AULA 

    Compreendendo este campo de forças extremamente complexo, onde vários agentes 

atuam com interesses e concepções distintas, as dificuldades práticas das atividades 

pedagógicas no cárcere saltam à tona. Estruturalmente, pelo que é possível se observar a partir 

dos dados do SISDEPEN com o recorte do Estado do Rio de Janeiro, vigoram-se 

determinados dados agravantes acerca da escolaridade de egressos do sistema prisional: 

                                                             
22

 No caso da atuação do Escrevivendo a Liberdade, trata-se da atuação na única unidade feminina de  de 

internação do Rio de Janeiro, o Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes Costa (PACGC). 

Para maior exploração sobre os estudos promovidos nesta unidade prisional, recomenda-se a leitura do artigo 

produzido por Vanusa Maria de Melo e Jéssica Montuano Gonçalves Ramos '' Experiências de Autoria na 

Socieducação: Literatura em Liberdade'' (2020). 
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Gráfico com base na última atualização do SISDEPEN de dezembro de 2020. O número total de 

presos no Rio de Janeiro é 55.758, dentre os quais 16.948 (22,40%) participam de Atividades 

Educacionais. 

   Dentre este contingente, 29% participam dos cursos de alfabetização, 34% cursam o 

Ensino Fundamental, 17% estão inseridos no ensino médio e apenas 0,3% estudam na 

modalidade de ensino superior. O que mais chama atenção nesses números é a quantidade de 

pessoas que não estão envolvidas com as atividades educacionais, mesmo com um ''incentivo'' 

promovido pela Lei 12.433/2011, a qual realiza uma alteração na Lei de Execução Penal 

incluindo a possibilidade de remissão da pena com base nas horas de estudo. O grau de 

ociosidade no ambiente prisional é um fator extremamente preocupante a ser considerado na 

avaliação das políticas públicas na prisão, sendo um indicativo de que as medidas vigentes se 

demonstram ineficientes. (JULIÃO, 2015). 

  Mas, ao nos indagarmos sobre os motivos pelos quais estas atividades pedagógicas 

não conseguem se fixar na prisão, precisamos novamente recorrer aos relatos dos docentes 

entrevistados. Segundo os profissionais do Complexo Penitenciário de Gericinó, a ausência de 

cursos de formação específica para a prática docente nas prisões é um grande fator a ser 

considerado. Além disso, notam-se as grandes limitações exercidas pelos agentes 

penitenciários, que sancionam uma série de proibições a recursos didáticos a serem 

trabalhados durante a aula ( segundo esta narrativa, não se pode trazer nada que ''atiça os 

ânimos dos presos'' nem ''incentivar a bagunça''). As restrições do material didático também 
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22% 

Gráfico 3:População Prisional do Rio de 
Janeiro X População em Atividade 

Educacional no Estado (2020) 

População Prisional Total População em Atividade Educacional



61 
 

são observadas pelo número disponível de livros nas bibliotecas e apostilas atualizadas com as 

novas diretrizes curriculares aplicadas à modalidade de ensino em questão. 

   Outra  grande questão a ser levantada diz respeito ao papel desempenhado pelo 

professor uma vez que o mesmo pisa no cárcere. De acordo com a disposição cultural da 

penitenciária e as suas especificidades (THOMPSON, 1979), uma série de medidas precisam 

ser tomadas pelo docente, seja em seu comportamento ou em sua abordagem pedagógica. Um 

relato obtido por docentes da penitenciária masculina Moniz Sodré afirma: 

     ''Não se pode abordar o conteúdo pensando que se está trabalhando 

com o modelo de EJA numa escola comum. Tem certos temas que é 

preciso haver um certo cuidado a mais, uma certa noção do contexto 

instável que é viver numa prisão. Quando a pessoa tem um problema 

no pavilhão, é preciso considerar isso, pois se trata de um ambiente de 

estresse, onde cada fagulha pode gerar uma explosão. Ao mesmo 

tempo que é necessário haver o diálogo, não é possível realizar uma 

aproximação total entre os detentos. Existem grupos formados, 

alianças, e códigos que acabam sendo o saber de sobrevivência 

compartilhado na cadeia. E, quando a educação entra neste cenário, 

precisa trabalhar em cima disso, caso contrário, não haverá nenhum 

impacto significativo.'' B.P 

    Do lado da administração carcerária, além da rispidez usual com a presença de 

professores no presídio - que segundo suas narrativas, representam uma ''caridade'' com 

''vagabundos'' -, existe um protocolo interno de normas de precaução. Segundo o que fora 

reportado em Gericinó, é imposto aos professores uma cor determinada de vestimentas a 

serem utilizadas, para em caso de rebelião, não serem confundidos com prisioneiros. Também 

há a retirada quase integral de todos os pertences (celular, carteira, chaves, bolsas e às vezes 

até mesmo garrafas d'água) sob pretexto de controle do fluxo daquilo que entra e sai do 

presídio. 

    ''Os agentes penitenciários possuem uma grande desconfiança de 

nós. Ficam incomodados mesmo, ainda mais se é algum professor da 

área de humanas. Por muitas vezes, fazem questão de mostrar que é 

preciso de força para controlar os internos, não demonstrando 

nenhuma cerimônia ao tratarem os presos com agressividade e por 
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muitas vezes com violência física. Já vi muitas vezes gente apanhando 

na minha frente sem necessidade, por pura imposição de ordem 

mesmo. E não se pode sequer falar um ''ai'', pois daí a gente já é 

convidado a se retirar e não consegue realizar o trabalho.'' C.D 

  Logo, observando tais relatos, observa-se que algumas medidas estipuladas pela 

legislação ainda não estão sendo efetivadas, requerendo uma reavaliação profunda da 

estratégia de execução. Dentro deste processo, é fundamental a presença de uma ferramenta 

de accountability (prestação de contas) transversal, integrada e transparente, ligando a 

administração estadual diretamente com uma ouvidoria interligada a uma unidade prisional 

específica. Isto, considerando o que já existe por lei e que precisa ser cumprido segundo a 

dogmática jurídica, pois em uma avaliação a longo prazo, o que se observa é o caráter 

contraproducente da lógica carcerária. 

  O que a análise destes projetos nos permite ressaltar, é como a realidade cotidiana de 

se educar nas prisões vem passando por um recrudescimento alarmante, abandonando e 

descontinuando o que previamente se tinha estabelecido enquanto um objetivo : garantia dos 

direitos humanos. Ao colocarmos os principais pontos constatados no chão da ''cela de aula'' 

com a legislação correspondente a resolução do tal problema, podemos ver que ainda há 

muito trabalho a ser feito, e que muito se deve pensar sobre a configuração de nosso sistema 

prisional. 

Tabela 1: Adversidades apresentadas na educação nas prisões e legislação responsável 

pela resolução destas demandas 

Problemas Relatados Legislação Correspondente 

Falta de formação e orientação para o 

ensino nas prisões 

Resolução nº 3 do CNCP de 2010 

(Federal) 

Plano Estadual de Educação Nas Prisões 

(RJ) de 2012 

Violências  contra detentos/docentes Lei de Execução Penal 7.210 /84 (Federal) 

Material Desatualizado ou Inexistente Parecer CNE/ CEB N° 4/11 (Federal) 

Plano Estadual de Educação Nas Prisões 

(RJ) de 2012 

Salas de aula em condições precárias Resolução CEE nº 3.248/ 2006 (Estadual) 
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5. CONCLUSÃO 

   Ao longo do percurso histórico da sociedade brasileira, foi possível constatar que a 

presença da modalidade de Educação de Jovens e Adultos nas prisões veio a demarcar seu 

território progressivamente. Com cada vez mais contribuições teóricas em favor de uma 

pedagogia específica a este universo, com demandas da realidade desigual e das questões 

trabalhistas do povo brasileiro, pudemos observar como a EJA veio a se inserir na 

constituição e na LDB enquanto um direito. Nesta mesma linha, a oferta de educação nos 

espaços carcerários veio a ser uma questão diretamente ligada aos direitos humanos, fazendo-

se valer a partir da LEP 7.210/84. Contudo, o que fora analisado teoricamente através do 

corpo textual destes documentos e da própria transposição para o campo das políticas  

públicas resultou em uma série de questionamentos e lacunas. 

   Através da veia analítica fomentada por Foucault (2014), torna-se mister a sua 

indagação final: ''Devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as 

escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões?''( 

FOUCAULT, p 219). Isto significa apontar para um grande componente tático existente na 

esfera de poder: a questão disciplinar. E, relacionando diretamente com o que fora aplicado no 

âmbito da educação nas prisões no Brasil, vemos que este princípio é repetido continuamente, 

evidenciado nos próprios documentos legais. Fala-se a respeito de ''reintegração'' ao mercado 

de trabalho ( no caso da educação de jovens e adultos), de ''ressocialização'' (para os egressos 

do sistema prisional) e principalmente de uma readaptação aos valores e ordenamentos do 

corpo social (que diz respeito a ambos os caos). 

   O que ocorre, contudo, a partir destes princípios rígidos de transformação dos 

sujeitos em objetos utilitários, é um embrutecimento crescente da massa carcerária, que cada 

vez mais passa a vestir seu papel social enquanto criminoso, indesejável e inimigo (Goffman), 

sendo levado a construção de uma série signos e valores próprios à marginalidade. Trata-se, 

portanto, da gênese da Pedagogia da Despossuição (Sousa, 2015), onde a cultura prisional 

passa a ser o norteador das ações do indivíduo preso, inclusive enquanto uma forma de reação 

às dificuldades e violências sofridas anteriormente. Na medida em que as políticas públicas 

não se prontificou a garantir os direitos dos presos e operaram de uma forma 

compulsoriamente punitiva - restringindo-se a investir em mais presídios, mais armamentos 

para a polícia e mais preparação de agentes penitenciários - os efeitos violentos passam a ficar 

mais agravados, uma vez que não se avaliara precisamente (e criticamente) suas causas. 
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  Diferente do que afirma a teoria positivista e as sanhas do populismo penal - 

diretamente inspiradas pelas teorias de Lombroso - a pobreza e a criminalidade não se tratam 

de condições naturais, mas de fabricações e processos acarretados pela história. Ademais, 

também não possuem uma correlação direta, pois assim estaríamos corroborando para um 

processo de criminalização da pobreza, praticada pelo Estado penal do neoliberalismo 

(WACQUANT, 2011). Através de uma análise histórica, realizada no segundo capítulo, 

vemos que as prisões, a violência e a criminalidade encontram uma forma específica de se 

desenvolver em contextos de vulnerabilidade social, fruto de um processo desigual de 

exploração e dominação (MALAGUTTI, 2019).  Tratando-se do Brasil, onde se impera um 

racismo estrutural decorrente do processo de escravização, a seletividade penal encontra seu 

mais frutífero e perverso terreno, pintando na tela da hegemonia com os indesejáveis a serem 

criminalizados: jovens negros e pobres. 

  Com a contextualização do avanço da EJA nas prisões brasileiras e no Estado do Rio 

de Janeiro, podemos ver que ainda se mantém uma recorrente disputa enquanto a sua 

concepção e o seu exercício. Como observado através das respostas nas entrevistas, a 

percepção dos próprios agentes penais é calcada numa lógica de ''caridade'', chegando a se 

referir aos professores enquanto ''mãezonas'' (JULIÃO, 2020). Longe de ser uma política de 

assistencialismo, a presença da EJA nas prisões se demarca enquanto um direito garantido na 

Constituição Federal e uma responsabilidade fundamental do Ministério da Educação em 

parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, articulada com as devidas 

Secretarias do Estado. Mas, a principal questão no pensamento sobre o tema deveria ser a 

realidade escancarada do cenário desigual da realidade brasileira, condicionando não somente 

a necessidade da EJA mas também atestando uma deficiência nos regimes punitivos 

brasileiros. 

   Logo, chegamos a uma síntese de diversos impasses. Como avançar em meio ao 

déficit educacional dos presos em meio a uma concepção de política penitenciária altamente 

punitivista? Como efetivar ou estimular uma percepção social no sujeito criminalizado através 

das dinâmicas ''re'', que procuram disciplinar, limitar e controlar as pessoas presas? Tais 

responsabilidades não recaem diretamente sobre a figura do professor, mas de toda uma 

hegemonia social a respeito desta questão, sendo transposta diretamente enquanto uma 

questão política de pensar a finalidade de nossas instituições. Nesta indagação, cabe uma 

aproximação com a constatação abolicionista de Zaffaroni: 
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                                         ''A seletividade, a reprodução da 

violência, a criação de condições para maiores condutas lesivas, a 

corrupção institucionalizada, a concentração de poder, a verticalização 

social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias não são 

características conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de 

todos os sistemas penais''    (ZAFFARONI, 1991 p. 15). 

Entretanto, cabe pontuar que tal perspectiva abolicionista necessita ser aplicada de 

acordo com a realidade institucional do país, elencando uma ordem de prioridades em seus 

avanços políticos. Como fora ressaltado a partir do segundo capítulo - procurando entender a 

figura da prisão enquanto uma manifestação de um regime socioeconômico num dado 

momento histórico (RUSCHE, 2004) -, cabe, em um primeiro momento uma elaboração 

propositiva de movimentos sociais e figuras jurídico-políticas para o abolicionismo carcerário. 

Visto que a criminalidade e a violência não podem ser abordadas com temeridade e 

leviandade, levando em conta a cristalização do crime organizado tanto nas prisões como nas 

favelas, a demanda por uma política pública de redução de danos é altamente necessária. Ao 

passo em que o Ministério da Justiça e Segurança pública, juntamente com o Governo 

Federal, possa mobilizar esforços para a redução da letalidade, investimento em inteligência a 

diminuição de despesas com o aparelho carcerário, políticas distributivas de renda e de 

estímulo ao trabalho precisam estar sendo postas em prática concomitantemente. 

Outro aspecto fundamental a ser considerado pela ''solução abolicionista'', doravante, 

consiste na esquiva de uma mera ''tradução'' das teorias dos países do centro Europeu, dos 

países nórdicos e da criminologia norte-americana (SOZZO, 2014). Tendo em vista o 

processo secular de escravização empreendido no passado colonial do Brasil, a questão racial 

torna-se peça chave para o desenvolvimento de uma proposta consistente e ampla de um 

projeto de extinção do cárcere (e futuramente do sistema penal). Os dados a respeito do perfil 

racial dos presos, apresentados principalmente durante o segundo capítulo, pouco tendem a 

possuir alguma relevância se apenas mobilizados em um prisma de constatação
23

. Para além 

de uma questão de classe, o problema penal no Brasil perpassa por um profundo processo de 

combate e resistência a uma estrutura calcada no racismo: 

                                                             
23

 O debate crítico a respeito das limitações da própria criminologia crítica e de suas perspectivas de avanço, 

incorporando a atuação do Movimento Negro, sem dúvidas é um ponto chave para o campo do abolicionismo 

penal. É de suma importância a incorporação de textos de autores negros brasileiros sobre o tema, tais como 

Luciano Góes (2017), Ana Luíza Pinheiro Flauzina (2020),  Felipe da Silva Freitas (2019), Luiza Fernanda 

Alvez Vieira e outros mais referenciados na obra de tais pesquisadores. 
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''Acredita-se, neste trabalho, que o pensar abolicionista penal 

no Brasil (e para o Brasil) deve insistir na importância central da 

justiça criminal para a continuidade dos trabalhos há muito iniciados 

do colonialismo, da hegemonia branca e do genocídio negro. Tais 

realidades devem ser encaixadas como argumentos-chave para 

defender e reivindicar a abolição do sistema penal.''(VEIRA, 2021, p 

76). 

No campo educacional, talvez seja necessário entender o quanto a educação funcional, 

utilitária e competitiva - em uma expressão neoliberal do que Paulo Freire determina enquanto 

''educação bancária'' - limite as dimensões da transformação individual através da educação 

(FREIRE 1971) . Se os presos vivem uma realidade indesejável, marcada pelo crime, pela 

violência e por sujeições enquanto delinquente, uma pedagogia que não realiza um diálogo 

crítico e problematizador de tal realidade dificilmente estará superando nosso paradigma da 

''despossuição''. Isto necessita se transpor diretamente nas diretrizes nacionais para Educação 

de Jovens e Adultos na Prisão, bem como em atualizações no Plano Estadual de Educação nas 

prisões - onde os docentes que atuam diretamente no cárcere podem participar diretamente do 

processo de planejamento - que não se esgotam no formalismo. 

  O principal resultado do envolvimento dos docentes nesta pesquisa foi o de 

evidenciar o quanto a realidade cotidiana da educação nas prisões de fato possui um 

distanciamento do que é proposto institucionalmente, revelando problemas estruturais de 

nossa configuração carcerária. 1) Estes profissionais não recebem a devida formação para a 

atuação nestes espaços, o que compromete diretamente a qualidade do ensino; 2) O material 

utilizado e as atividades propostas são extremamente limitantes ou desatualizados, não sendo 

proveitoso para uma superação do déficit educacional; 3) A relação com a cultura 

penitenciária se baseia majoritariamente em experiências negativas, ratificando violências e 

contribuindo cada vez mais para que os detentos reafirmam seu estigma de inimigo social (o 

que estamos constantemente denominando enquanto Pedagogia da Despossuição (SOUSA, 

2015); 4) Os direitos humanos, o respeito a vida e às individualidades é constantemente 

violado, criando margem para que projetos de educação sejam vistos enquanto ''filantropia'', e 

por sua vez, desvalorizados e não recebendo o devido apoio e financiamento apropriados; 5) 

Tanto na esfera dos docentes quanto dos presos, existe um interesse particular acima do 

processo educacional - no primeiro caso, alguns professores se envolvem em tais atividades 

apenas por um acréscimo salarial, e no segundo, os presos buscam a educação enquanto uma 
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forma de remissão da pena -, o que indica uma necessidade de avaliar os projetos políticos 

pedagógicos nestes espaços. 

  A partir do que fora coletado pelo questionário de resposta discursiva dos 26 

docentes envolvidos nos projetos educacionais - fazendo a ressalva de que se tratam de 

percepções individuais sobre este processo- se torna possível uma constatação destes pontos 

enumerados acima em diversas narrativas desta realidade pedagógica nas prisões: 

Tabela 2: Respostas com base no questionário (ANEXO 1) 

 

Tópicos questionados 

 

Confirmações 

 

Declinações 

Não sabem/Não se 

pronunciaram 

Espaço qualificado para 

a realização das aulas 

 

4 

 

             20 

 

             2 

Passagem por cursos de 

formação prévia em 

EJA voltada aos 

espaços prisionais 

 

                

8 

 

 

22 

 

              

0 

Dificuldades na relação 

com a administração 

carcerária 

              

               17 

 

              4 

 

            5 

Constatação de atitudes 

contrárias aos direitos 

humanos 

 

15 

 

               2 

 

             9 

         

              Tabela elaborada a partir das respostas à entrevista roteirizada (ANEXO 1). 

   Porém, retomando a linha analítica defendida por este trabalho, para além destes 

indicadores numéricos, a apreciação das narrativas apresentadas garante um fundamental grau 

de compreensão da realidade da educação nas prisões. Quando ressaltada as idiossincrasias 

com o texto legal é evidenciada uma prática pedagógica marcada por atravessamentos 

inerentes à estrutura desigual da sociedade, percebemos que se trata de uma questão 

particularmente densa. Esta que, se analisada nos termos da exceção de Aganben (2001), nos 

leva a questionar profundamente os marcos da nossa legislação e da condição que torna os 

sujeitos presos no tipo ideal do homo sacer, ou seja, ''aquele que pode ser matável, porém não 
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sacrificável''( AGAMBEN 2007 p.). Tratamos de um sujeito preso que, em uma concepção 

hegemônica do poder punitivo, se destitui da capacidade de possuir direitos, e usufruí-los 

enquanto parte da coletividade. 

   Destrinchando este cenário atual de crise, em um contínuum de supressão do Estado 

Providência para a prática neoliberal de um Estado Penal, é perceptível um movimento em 

dupla instância: na medida em que a EJA se torna mais precarizada e descontinuada, o cárcere 

se torna mais punitivo e mais presente. Trata-se de um problema que, para além de uma 

situação conjuntural, se aprofunda para as raízes mais fundamentais da sociedade brasileira, 

com suas devidas violências de raça, gênero e classe (DAVIS, 2017). Uma vez constatada esta 

problemática, cabe uma perspectiva de mudança numa linha propositiva ao problema 

introdutório de Focault: como sair do cenário da ''detestável solução?'' O que pensar no lugar 

das prisões? Tal resposta, concretamente, ainda carece de um projeto detalhado e operativo, o 

que não significa que não seja possível. Ao pegarmos os princípios mais fundamentais dos 

direitos humanos, as tarefas que se exigem para a amenização da desigualdade social e uma 

proposta de educação efetivamente voltada para uma emancipação crítica dos sujeitos, 

poderemos nos aventurar a criar condições materiais para a modificação radical do cárcere 

enquanto uma instituição. Levando as avaliações de base, diretamente interligadas com 

profissionais envolvidos e presos, se abre um caminho para entender a pena e o delito de 

forma menos destrutiva e calcada na disciplina. Como brilhantemente postula Ângela Davis: 

'                      'Criar projetos de desencarceramento e ampliar o leque de alternativas 

nos ajudam a colocar em prática o trabalho ideológico de  desmontar o vínculo conceitual 

entre crime e castigo. Essa compreensão mais elaborada do papel social do sistema de punição 

exige que  abandonemos nossa maneira habitual de pensar sobre a punição como uma 

consequência inevitável do crime. Teríamos que reconhecer que o “castigo” não é uma 

consequência do “crime” na sequência lógica e  simples oferecida pelos discursos que 

insistem na justiça do aprisionamento, mas sim que a punição — principalmente por meio do 

encarceramento (e às vezes da morte) — está vinculada a projetos de políticos, ao desejo de 

lucro das corporações e às representações midiáticas do crime. O encarceramento está 

associado à racialização daqueles que têm mais probabilidade  de  ser punidos. Está associado 

a sua classe e, como vimos, a seu gênero, que também estrutura o sistema penal.'' ( DAVIS, 

2017 p 91.) 
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   Por mais que, tanto no campo da educação quanto no campo das políticas de 

segurança pública, tenhamos testemunhado avanços importantes em diversos aspectos 

importantes do direito, ainda se observa uma série de demandas a serem atendidas. Desde 

garantias de uma formação prévia aos docentes, quanto à uma necessidade de reconfiguração 

do sistema penal, os desafios demandam investimentos políticos, na forma do poder público, 

universidades, centros de pesquisas e organizações da sociedade civil (JULIÃO, 2015). 

Ademais, também simboliza um avanço para questões mais tocantes de nosso imaginário 

social, que parece recrudescer ao espalhar tanto o populismo penal quanto às novas dimensões 

da educação bancária. Como fora contestado por diversos pesquisadores e professores, que 

tanto atuam pesquisando e ministrando aulas no sistema carcerária, tais concepções do novo 

Estado Penal tendem apenas a aprofundar os males e a violência no seio de nossa sociedade. 

Esta pesquisa, traz um esforço para evidenciar o quanto é vital caminharmos para outra 

direção, que faça prevalecer uma condição de bem estar para todos os nossos cidadãos, e que 

a miséria não seja o estopim para mais desgraças cotidianas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

__ONU____. Regras mínimas para tratamento dos presos. Adotadas pelo Primeiro 

Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento dos Presos, realizado 

em Genebra, 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social por suas Resoluções 663 

(XXIV), de 31 de julho de 1957, e 2076 (LXII), de 13 de maio de 1977. Disponível em: < 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro4/c7.html >. Acesso em: 15 mar. 

2019 

 

__ONU____. Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – adotada pela 

Resolução 2200 A (XXI), da Assembléia Geral, de 16 de dezembro de 1966. Disponível em: . 

Acesso em: 15 mar. 2019. 

 

AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção: [Homo Sacer, II, I].; tradução de Iraci D.Poleti 

São Paulo: Boitempo, 2004, 144p. 

 

BATISTA, Nilo. Matrizes ibéricas do sistema penal brasileiro- I. Rio de Janeiro: Instituto Carioca 

de criminologia/ Revan, 2000. 

 

______. ''Mídia e sistema penal no capitalismo tardio''. IN: Discursos Sediciosos - Crime, Direito e 

Sociedade n 12º. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de criminologia/ Revan, 2002. 

BATISTA, Vera Malaguti. ''A juventude na criminologia''. In:BOCAYUVA, Helena. 

 

______. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 2ª 

  

NUNES, Silvia Alexim (orgs.) Juventudes, subjetivações e violências. Rio de Janeiro: Contra Capa, 

2009 

 

BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Senado Federal, 1988. 

 

______. Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011a. Institui o Plano Estratégico de Educação 

no âmbito do Sistema Prisional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 nov. 2011. 

 

______. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 13 jul. 1984. 



71 
 

 

______. Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011b. Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a remição de parte do tempo de  

execução da pena por estudo ou por trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 

jun. 2011. 

 

______. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para 

arquitetura prisional. Brasília, DF, 2011c 

 

CABRAL, Sandro; SANTOS, Maria-Fátima. Accountability no sistema prisional e o papel 

de organizações da sociedade civil. In: LORENÇO, Luiz Claudio; GOMES, Geder Luiz 

Rocha. Prisões e Punição: no Brasil contemporâneo. Salvador: EDUFBA, 2013. 

 

DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas? Rio de Janeiro: Difel, 2018. 

 

FOUCAULT. M. Vigiar e Punir: nascimento das prisões. 42. ed. Petrópolis, RJ. Editoria 

Vozes, 2014. 

 

FILHO, Lourenço M. B. Testes ABC: para verificação da maturidade necessária a 

aprendizagem da leitura e escrita.  São Paulo, Melhoramentos (1 ed. 1934), 1969. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1974. 

 

_____. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996a. 

 

GOHN, Maria da Glória. Retrospectiva sobre a educação popular e os movimentos sociais 

no Brasil. in Movimento Revista de Educação; Universidade Federal Fluminense Niterói RJ; 

ano 4 n 7; 2017. 

______. Movimentos sociais e educação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009b. 

 

JULIÃO, Elionaldo Fernandes. Educação para Jovens e Adultos em situação de restrição e 

privação de liberdade: Questões, Avanços e Perspectivas. São Paulo: Paco Editorial, 2013. 

 



72 
 

_______. Escola na ou da prisão? Cadernos Cedes, Campinas, v. 36, n. 98, p. 25-42, jan./abr. 2016. 

https://doi.org/10.1590/CC0101-32622016162554 

 

_______. JULIÃO, Elionaldo Fernandes; RODRIGUES, Fabiana (org.). Reflexões Curriculares para 

a Educação de Jovens e Adultos nas Prisões. São Paulo: Paco Editorial, 2020. 

 

MOURA, M. V. (org.). Levantamento nacional de informações penitenciárias, atualização junho 

de 2017. Brasília, DF: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019. 

 

GOMES, Geder Luiz Rocha. Prisões e Punição: no Brasil contemporâneo. Salvador: 

EDUFBA, 2013. 

 

RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social (1939). 2. ed. 

Tradução de Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Revan, 2004. 

SALLA, Fernando. A pesquisa na prisão: labirintos. In: LORENÇO, Luiz Claudio;  

 

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 10.ed. rev. Campinas: Autores 

Associados, 2008. 

SERRA, Carlos Henrique Aguiar. Estado Penal e encarceramento em massa no Brasil. In: 

LORENÇO, Luiz Claudio; GOMES, Geder Luiz Rocha. Prisões e Punição: no Brasil 

contemporâneo. Salvador: EDUFBA, 2013. 

SILVA, Ramon Santos do Nascimento. Educação Prisional no Brasil: Do ideal normativo às 

tentativas de efetivação. Âmbito Jurídico, PB, p. 1-10, 1 abr. 2011. Disponível em: 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/educacao-prisional-no-brasil-do-ideal-normativo-

as-tentativas-de-efetivacao/. Acesso em: 9 abr. 2021. 

SOUSA, Antônio Rodrigues. Pedagogia da Despossuição- uma economia da produção de destituições 

radicais. In: JULIÃO, Elionaldo Fernandes. Educação para Jovens e Adultos em situação de 

restrição e privação de liberdade: Questões, Avanços e Perspectivas. São Paulo: Paco Editorial, 

2013. cap. 2, p. 47- 68. 



73 
 

SOUZA, Maria Celeste Reis Fernandes de; NONATO, Eunice Maria Nazareth; FONSECA, Maria da 

Conceição Ferreira Reis. Cenários da Educação de mulheres jovens e adultas em situação de 

privação de liberdade no contexto brasileiro. Ensaio:aval.pol.publ, Rio de Janeiro, v. 28, p. 811-

827, 6 abr. 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40362020000300811&tlng=pt. Acesso em: 9 abr. 2021. 

THOMPSON, Augusto F. G. A Questão Penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1979. 

VENTURA,Jaqueline. A trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos 

Trabalhadores. In:TIRIBA, L.; CIAVATTA, M. (Orgs.). Trabalho e Educação de Jovens e 

Adultos. Brasília: Líber Livro/Niterói: Eduff, 2016. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A  questão  criminal. Tradução de Sérgio Lamarão. 1. ed. Rio 

de Janeiro: Revan, 2013.  

 

_____.,  Eugenio  Raúl. Em  busca  das  penas  perdidas:  a  perda  da legitimidade  do 

sistema penal. Tradução de Vania Romano Pedrosa e  Amir  Lopez da Conceição. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Revan, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

QUESTIONÁRIO ROTEIRIZADO: 

1) Você faz parte do ensino estadual nas prisões via DIESP ou participa de algum projeto 

nesta área? 

2) Em qual/quais unidade(s) profissional(ais) você atuou? Em que município se localiza(m)? 

Por quanto tempo permaneceu?  

3) Como você descreveria o espaço físico da sua unidade prisional? Como eram as 

instalações? 

4) Na sua atuação pedagógica, qual segmento da educação você cobriu? Qual a disciplina que 

você leciona/lecionava? 

5) Houve algum tipo de formação prévia ou curso preparatório na sua trajetória educacional 

nas prisões? Caso sim, quem ofertava e como era organizado este processo? 

6) Como era sua relação com os estudantes? Qual era a percepção dos mesmos sobre a escola 

dentro das prisões? 

7) Você percebe a oferta da EJA nas prisões enquanto um direito ou enquanto um programa 

institucional? 

8) Como foi o retorno dos alunos a respeito dos conteúdos abordados? 

9) Qual sua avaliação pessoal da experiência educativa nas prisões? 

    

 

    

     

     

 

    


