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RESUMO 

Este trabalho tem como temática a educação escolar nas prisões e partiu do nosso interesse em 

investigar uma escola da rede estadual de ensino que se configura em um universo de 

pesquisa peculiar: funciona em instituições prisionais distintas, no presídio (modelo 

convencional de prisão) e na APAC (modelo alternativo de prisão), localizadas no município 

de São João del-Rei, Minas Gerais. Diante de contextos tão singulares, o foco de pesquisa é 

compreender os contrastes e semelhanças entre a escola situada no presídio e a escola situada 

na APAC. A investigação se pautou em caracterizar a escola nos dois contextos prisionais, 

considerando suas dimensões contextuais e ecológicas; identificar as inter-relações de alguns 

elementos da cultura prisional nesses espaços escolares; discutir os significados atribuídos 

pelos professores à escola no presídio e na APAC; e apontar os limites e possibilidades da 

educação escolar nas prisões. Como aportes teóricos, foi trabalhado o conceito de cultura 

escolar, fundamentado nos estudos de Pérez Gómez (2001) e Antônio Nóvoa (1995), que 

consideram a escola como um universo atravessado por diferentes culturas inter-relacionadas. 

O diálogo, também, com estudos sobre as prisões, como: Foucault (1987), Goffman (1991), 

Thompson (1976) e Vargas (2011), entre outros, possibilitou discutir características que 

fazem parte da cultura dessas instituições. Utilizamos como estratégia de pesquisa o estudo de 

caso e lançamos mão de diferentes instrumentos metodológicos, como: observação, análise 

documental, questionário e entrevista semiestruturada. A partir da análise dos dados, foi 

possível compreender que, no âmbito do presídio e da APAC, é produzida uma cultura escolar 

que se especifica pelas características singulares de interação que definem cada contexto 

prisional. Identificamos contrastes e semelhanças entre a escola no presídio e a escola na 

APAC nos aspectos que se referem: aos espaços e tempos escolares; à relação entre escola e 

seus contextos prisionais; ao comportamento e interesse dos discentes; à prática docente 

nessas duas realidades; e às funções da escola. Evidenciamos a necessidade da construção de 

um currículo específico para a escola nas prisões, bem como do Projeto Político Pedagógico 

direcionado a essa realidade, além da formação docente para atuar nesse contexto.  

 

 

Palavras-chave: Contrastes e semelhanças. Escola no presídio. Escola na APAC. Cultura 

escolar. Cultura prisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

This work has the issue the schooling education in the prisons and started in interest to 

investigate a school from the state network that is configured in a universe of a peculiar 

research: works in different prison institutions, in the presidio (conventional model of prison) 

and in APAC (alternative model of prison), situated in the district of São João del-Rei,  Minas 

Gerais. Faced with such singular contexts, the research focus is to comprehend the similarities 

and contrasts between the school located in the prison and the school located in APAC. The 

research was based to characterize the school in the two contexts of prison, considering its 

ecological and contextual dimensions; identify the interrelations of some elements of prison 

culture in these school spaces; discuss the meanings assigned by teachers to school in prison 

and in the APAC; and point out the limits and possibilities of this school education in prisons. 

As a theoretical support, was worked the concept of school culture, based on studies of Pérez 

Gomez (2001) and Antônio Nóvoa (1995), which consider the school as a universe crossed by 

different cultures interrelated. The dialogue, also with studies of prisons such as: Foucault 

(1987), Goffman (1991), Thompson (1976), and Vargas (2011), among others, enabled us to 

discuss features which are part of the culture of these institutions. We used as a research 

strategy the study of case, and we used different methodological tools, such as: observation, 

document analysis, questionnaire and semi-structured interview. From the database, it was 

revealed that, within the prison and APAC, is produced a school culture which is specified by 

the unique characteristics of interaction that define each prison setting. We identified contrasts 

and similarities between the school in the prison and the school in APAC the aspects that 

relate: the spaces and school times; the relation between school and its prison settings; the 

behavior and interests of students; the educational practice in these two realities; and the 

functions of the school. We demonstrated the need for construction of the specific curriculum 

to the school in prisons, as well as the Pedagogic Political Project directed for this reality, 

besides teacher training to work in this context. 

 

Keywords: Contrasts and similarities. School in prison. School in APAC. School culture. 

Prison culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa de mestrado tem como temática a educação escolar nas prisões. O 

interesse por este tema se origina da minha experiência profissional como analista 

educacional da Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei
1
. Quando foi 

confirmada, no ano de 2008, a notícia da autorização de funcionamento de uma escola 

estadual situada em um presídio sob a responsabilidade da Superintendência Regional de 

Ensino do município de São João del-Rei, Minas Gerais, as reações foram de sobressalto; 

afinal, não imaginávamos a possibilidade de haver uma escola dentro do presídio de nossa 

cidade. 

A criação dessa escola estadual foi possível mediante parceria firmada, no ano de 

2005, entre a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a Secretaria de Estado de Defesa 

Social (SEDS), com a intenção de ofertar a Educação Básica (constituída, nesse caso, pelo 

Ensino Fundamental e Médio) aos internos das unidades prisionais de Minas Gerais. Esse 

Estado antecipou a orientação normatizada pela Resolução nº 2 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara Nacional de Educação (CNE/CEB), promulgada em 20 de maio de 2010, 

que trata das Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação para Jovens e Adultos (EJA) 

privados de liberdade nos estabelecimentos penais. Essa Resolução explicita que a garantia de 

educação nas unidades prisionais é atribuição do órgão responsável pela educação nos 

Estados em articulação com os órgãos responsáveis pela administração penitenciária. 

Anterior a essas diretrizes, promulgadas apenas há dois anos, o Brasil não possuía uma 

política pública direcionada especificamente para a educação nas prisões. Os Estados 

implementavam a oferta de ensino nas unidades prisionais de acordo com suas possibilidades 

ou vontade política dos governos estaduais e dirigentes das unidades prisionais (GRACIANO; 

SHILLING, 2008). Em Minas Gerais, por exemplo, anterior ao ano de 2005, a assistência 

educacional realizada em algumas prisões se dava de forma isolada, e só adquiriu um caráter 

mais sistemático após o convênio firmado entre as duas Secretarias, criando, assim, escolas 

nas unidades prisionais. 

Aos sujeitos privados de liberdade vinha sendo negado o direito que há décadas é 

preconizado como direito de todos: o acesso à educação. A Declaração Universal dos Direitos 
                                                             

1 A Superintendência Regional de Ensino é uma instituição pública que tem por finalidade exercer, em nível 

regional, as ações de supervisão técnica, orientação normativa, cooperação e de articulação e integração entre as 

redes pública e particular em consonância com as diretrizes e políticas educacionais. É um órgão que pertence à 

Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais. 
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Humanos e, posteriormente, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, ao preconizarem a educação como direito de todas as pessoas, foram as primeiras 

referências a fundamentar a educação nos espaços de privação de liberdade.  

 

O Marco dos Direitos Humanos das Nações Unidas está constituído 

primordialmente por dois documentos de interesse para a educação em 

estabelecimentos penitenciários. O primeiro, a Declaração Universal de 
Direitos Humanos, foi aprovada pela Assembleia Geral em 10 de dezembro 

de 1948 em sua Resolução 217 A (III). No artigo 26, declara expressamente, 

entre outras coisas, que „toda pessoa tem direito a educação‟. 

Implicitamente, este direito não só inclui a educação básica técnica e 
profissional, mas também o direito ao desenvolvimento da própria 

personalidade na maior medida possível. O segundo instrumento é o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pela 
Assembleia Geral em sua Resolução 2200A (XXI), de 16 de dezembro de 

1966 e que está em vigor desde 03 de janeiro de 1976. Nos seus artigos 1º e 

14, proclama especificamente o direito de toda pessoa à educação. [...] No 
seu artigo 15, reconhece o direito de toda pessoa participar da vida cultural e 

gozar de seus benefícios. Estes dois instrumentos de direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos, assinados por muitos dos Estados 

Membros das Nações Unidas, constituem o marco normativo para 
posteriores iniciativas na esfera da educação em privação de liberdade 

(ONU; UNESCO, 1994, p. 71 apud JULIÃO, 2009, p. 201: tradução do 

autor). 

 

Na Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei da Execução Penal (LEP), a educação é 

considerada uma das assistências a ser ofertada ao sujeito privado de liberdade, objetivando 

“[...] prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade” (BRASIL, 1984). 

Entretanto, a oferta da educação nas prisões não se justifica como um instrumento de 

reabilitação por mais que contribua para tal. Ou seja, a educação nas prisões já estaria 

fundamentada pelo simples fato de ser um direito, inquestionavelmente, subjetivo, conforme 

deixa bem claro a Constituição Federal de 1988, quando estabelece a educação como um 

direito de todos e dever da família e do Estado. Este, por sua vez, de acordo com a Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, deverá garantir “[...] educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2009: 

grifo nosso).  

Já a LDB, considerada a Lei maior da Educação Brasileira, embasada na Constituição 

Federal, apesar de não fazer menção, especificamente, à educação nas prisões, estabelece: 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 
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I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II – universalização do ensino médio gratuito [...] 
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 

acesso e permanência na escola; [...] (BRASIL, 1996). 

 

Não restam dúvidas de que uma das tarefas precípuas do Estado é garantir educação 

escolar para todas as pessoas, incluindo aquelas que não tiveram acesso na idade própria, 

como a grande parte da população prisional do país. Nesse sentido, a publicação das 

Diretrizes Nacionais, especificamente para a oferta de educação para os sujeitos privados de 

liberdade, representa, mais uma vez, a assunção, mesmo que tardia, da responsabilidade do 

Estado para com a educação nos estabelecimentos penais.  

Porém, apesar de esse documento normativo garantir a exigibilidade jurídica do direito 

à educação, na prática, ele encontra dificuldades para implementação. Os dados divulgados 

pelo Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN
2
), referente a dezembro de 

2011, corroboram tal realidade. Dos 471.254 presos custodiados no sistema penitenciário, 

aproximadamente
3
 413.729 ainda não concluíram a Educação Básica, o que equivale a 

87,79% da população carcerária. Destes, apenas 46.233 internos contam com atendimento 

educacional nesse nível de ensino, correspondendo ao percentual de 11,17% dos sujeitos 

privados de liberdade.  

No estado de Minas Gerais, do total de 41.569 presos custodiados no sistema 

penitenciário, 36.656 não concluíram a educação básica, em porcentagem, isso significa 

88,18%. Desse quantitativo, 5.179 sujeitos privados de liberdade, o que representa um 

percentual de 14,12%, participam de atividade educacional. Hoje, das 129 unidades prisionais 

do Estado, apenas 57 delas possuem escolas de Ensinos Fundamental e Médio na modalidade 

EJA. 

                                                             
2 O INFOPEN, lançado em setembro de 2004, é um programa de computador do Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN) pertencente ao Ministério da Justiça. Sua função é coletar dados referentes ao sistema 

penitenciário brasileiro, tendo como objetivo oferecer informações quantitativas detalhadas sobre o perfil dos 

internos penitenciários dos Estados brasileiros, com a intenção de se tornar, futuramente, uma ferramenta de 

gestão no controle e execução de ações (articuladas com os Estados) para o desenvolvimento de uma política 

penitenciária nacional integrada. Desde dezembro de 2005, o consolidado dos dados sobre a população 

carcerária brasileira, bem como de cada Estado da federação é divulgado semestralmente no site do Ministério da 

Justiça. 
3 O INFOPEN não dispõe de dados exatos referentes a algumas categorias sobre o perfil do preso devido à 

inconsistência das informações enviadas pelos Estados da federação para a elaboração do consolidado nacional.   
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Pelos dados expostos, podemos notar que o atendimento educacional nas prisões ainda 

é incipiente. Os pesquisadores
4
 que investigaram a educação nas prisões, dentre os quais 

destacamos: Português (2001), Leme (2007, 2011), Santos (2007), Onofre (2002, 2007, 

2011), Araújo (2005), Lourenço (2005), Abreu (2008), e Julião (2009), bem como aqueles 

que abordaram especificamente a prática docente nesse contexto, como Penna (2003), Silva 

(2004) e Vieira (2008), trouxeram significativas contribuições para a área, apontando não só 

para a importância da escola no interior das prisões, como também seus principais limites, 

contradições e desafios. 

Grosso modo, os pontos de convergência desses estudos indicam a relevância da 

educação escolar nas unidades prisionais, configurando-se como um instrumento que, 

juntamente com as demais assistências, pode contribuir para o processo de (re)integração do 

apenado à sociedade. No entanto, as contradições e desafios da educação escolar referem-se, 

sobretudo, ao contexto de execução penal, marcada por suas próprias regras de convivência, 

disciplina e obediência que, em sua maioria, contrariam àquelas existentes em uma instituição 

escolar. 

Convém ressaltar que os estudos que se ocupam dessa temática no Brasil são recentes. 

O percurso de pesquisas sobre a educação nas prisões vem se consolidando ao longo dos 

últimos 11 anos; porém, foi a partir do ano de 2008 que essas investigações ganharam 

impulso. 

Nosso empenho em implementar uma pesquisa, cujo tema refere-se à educação escolar 

nas prisões, veio do interesse em investigar uma escola, a qual denominamos aqui por 

“EEDMAS”
5
, que se constitui em um universo de pesquisa peculiar: funciona em três 

estabelecimentos penais distintos, localizados no município de São João del-Rei. Além do 

presídio, a EEDMAS funciona também na Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC)
6
 e na Casa do Albergado

7
. No presídio, a escola foi fundada no ano de 

2008 e é considerada a “matriz”, pois a secretaria e toda documentação pertencente à escola 

                                                             
4 Alguns desses autores têm experiência profissional no campo da educação prisional, seja atuando como 

professor, como é o caso de Leme (2007), Penna (2003) e Vieira (2008); seja como docente da Escola de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, ministrando cursos de formação e aperfeiçoamento para 
Agentes de Segurança Penitenciária, como Lourenço (2005); ou como integrante da equipe de coordenação do 

programa de educação de adultos presos do estado de São Paulo, como é o caso de Português (2001); ou ainda, 

atuando como gestor de políticas públicas na área da educação prisional, como Julião (2009). 
5 O nome da instituição escolar pesquisada foi omitido por razões éticas. 
6 A APAC é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, 

dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados às penas privativas de liberdade (OTTOBONI, 

2001). 
7 De acordo com a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, Casa do Albergado é um estabelecimento em que se 

cumpre pena privativa de liberdade, em regime aberto, e pena de limitação de fim de semana. 
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localiza-se nesse endereço. No ano de 2009, houve autorização para a extensão da escola para 

um segundo endereço, a APAC, e a partir do ano de 2011, a escola foi autorizada a funcionar 

em um terceiro local, na Casa do Albergado. 

Em razão de o funcionamento da escola situada na Casa do Albergado ser muito 

recente e sua regularização ter sucedido em meados do nosso percurso no Programa de 

Mestrado, optamos por investigar a escola localizada no presídio e na APAC, cujo tempo de 

existência é maior e os processos de escolarização estão mais consolidados.  

A APAC figura um modelo alternativo ao modelo convencional de prisão
8
 por possuir 

um conjunto de características que a difere da realidade das prisões do país. Vargas (2011) 

enumera algumas dessas características: a ausência de agentes penitenciários ou policiais 

armados; o controle das chaves da prisão pelos próprios presos, que participam ativamente da 

regulação da segurança e da disciplina; a não existência de torturas, violência física ou maus-

tratos; a participação da sociedade civil, em bases comunitárias, em vez dos servidores do 

Estado na assistência à população apenada; e o estabelecimentos de pequeno porte, de 

segurança mínima e de menores custos para os cofres públicos.  

Considerada um modelo de prisão que prima pela garantia dos direitos humanos, por 

objetivar a recuperação dos sujeitos privados da liberdade e de humanizar a vida atrás das 

grades, as APACs vivenciam uma fase de expansão no Brasil e em outros países. Atenção 

especial foi dada às APACs em Minas Gerais, adotadas como política pública penitenciária do 

Estado. Atualmente, no Brasil somam-se 147 APACs constituídas juridicamente e em 

diversas fases de implantação, sendo que 95 delas encontram-se no Estado mineiro.  

 Cabe salientar que, do total de APACs existentes no país, somente a de São João del-

Rei oferece educação formal aos seus internos. Nesse sentido, a escola situada nessa 

Associação configura-se como um campo fértil e inédito de investigação, que, juntamente 

com a escola situada no presídio, poderá revelar questões instigadoras sobre essa temática.  

Apesar de se constituir em uma escola de mesma denominação, localizada em duas 

prisões, ser gerenciada pela mesma diretora e grande parte dos professores atuarem nas duas 

realidades, referimo-nos à EEDMAS de forma a diferenciá-la: a escola no presídio e a escola 

na APAC, pois cada contexto prisional particulariza a vida da escola. Convém esclarecer que 

tal diferenciação não visa dicotomizar a escola; são terminologias utilizadas para facilitar as 

análises. 

                                                             
8  Denominamos, aqui, de modelo convencional de prisão em que a execução da pena de privação de liberdade é 

exercida pelo Estado. A arquitetura de uma prisão de modelo convencional constitui-se de todo um aparato com 

vistas a punir o indivíduo e impedir fugas ou evasões, tais como: grades, cercas, paredes grossas e reforçadas, 

muros altos, isolamento do meio urbano, divisão em celas etc. 
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Diante desse universo tão peculiar, que aos nossos olhos começavam a se descortinar, 

aumentavam minhas inquietações no sentido de conhecer a escola inserida nesses contextos e 

os desafios dos professores que lidam nesses dois espaços escolares. Afinal, como é a escola 

nas prisões? Quais os contrastes e semelhanças entre a escola no presídio e na APAC? Como 

os docentes, que atuam diariamente nessas duas realidades significam a escola nesses 

contextos? Tais questões constituíram-se os fios condutores da pesquisa, fazendo emergir 

nosso objetivo, que é compreender os contrastes e semelhanças entre a escola no presídio e a 

escola na APAC, buscando entender os significados que os professores atribuem a essas 

escolas.  

O foco da nossa pesquisa é, então, a escola situada em duas prisões distintas. Nossa 

abordagem levou em consideração o que nos alerta Nóvoa (1995), quando afirma que a escola 

é 

 

[...] dotada de uma autonomia relativa, como um território intermédio de 
decisão no domínio educativo, que não se limita a reproduzir as normas e os 

valores do macrossistema, mas que também não pode ser exclusivamente 

investida como um microuniverso dependente do jogo dos atores sociais em 
presença (p. 20: grifos do autor). 

 

 Seguimos, então, essa linha de pensamento, que atenta para que a abordagem sobre a 

instituição escolar não seja nem em nível macro e nem em nível micro, mas que seja uma 

“mesoabordagem”, ou seja, “trata-se de um enfoque particular sobre a realidade educativa que 

valoriza as dimensões contextuais e ecológicas, procurando que as perspectivas mais gerais e 

mais particulares sejam vistas pelo prisma do trabalho interno das organizações escolares” 

(NÓVOA, 1995, p. 20). Esse enfoque leva-nos a crer no estudo da instituição de ensino como 

o sistema aberto, que realiza trocas permanentes com o seu meio ambiente, o que nos permite 

verificar que as fronteiras da escola não têm caráter rígido e definitivo; elas aparecem como 

“flutuantes” (CANÁRIO, 1996, p. 142).  

Uma vez que o estudo da escola deve se constituir em uma mesoabordagem, 

considerando suas dimensões contextuais, nesta pesquisa, trabalhamos o conceito de escola 

em sua dimensão cultural, definindo-a, segundo Pérez Gómez
9
 (2001), como “espaço 

ecológico de cruzamento de culturas” (p. 17). Em primeiro lugar, esse modelo ecológico 

abrange duas premissas básicas: a primeira é que os diferentes contextos se interpenetram, e 

não é possível estabelecer fronteiras em um e outro, ou seja, a escola não é uma instituição 

isolada e fechada em si. E, em segundo lugar, a escola, como instituição social, comunica e 

                                                             
9  Pérez Gómez é catedrático de Didática e Organização Escolar da Universidade de Málaga, Espanha. 
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interage com diferentes culturas e configura-se como um sistema complexo, dinâmico e vivo, 

onde se estabelecem as relações humanas.  

Essa conceituação em Pérez Gómez (2001) supera o caráter monocultural enraizado 

em nossos estabelecimentos de ensino ao afirmar que é esse vivo e complexo cruzamento de 

culturas que se produz na escola que dá sentido e consistência ao que os alunos aprendem em 

sua vida escolar. Nesse sentido, a cultura escolar é definida pelo autor como o cruzamento das 

culturas no espaço da escola. Isso nos faz pressupor que, no caso específico da escola situada 

em contexto de privação de liberdade, existe uma cultura presente nesse espaço: a cultura 

prisional, formada pelas normas de convivência, formas de linguagens, sistema de valores e 

comportamentos, gerados no interior das prisões, que influem na determinação dos 

intercâmbios de significados e nas condutas dentro da instituição escolar. 

Por se constituírem em modelos distintos de prisão, a APAC e o presídio produzem 

culturas prisionais singulares que cruzam o universo escolar em cada contexto. O estudo de 

cada escola apresenta, então, uma particularidade. Sendo assim, qual seria o sentido de 

compreendermos os contrastes e semelhanças entre essas escolas? Acreditamos que tais 

análises podem contribuir para se pensar na complexidade e desafio do trabalho educativo da 

escola situada em diferentes prisões, bem como na necessidade de construção de um projeto 

político-pedagógico da escola que contemple sua realidade multifacetada. 

Desse modo, analisamos o universo da escola, situada em duas prisões distintas, na 

perspectiva da cultura escolar trazida por Pérez Gómez (2001). Antes, porém, torna-se 

necessário aclarar o conceito de cultura, definida por esse autor como: 

 

[...] o conjunto de significados, expectativas e comportamentos 
compartilhados por um determinado grupo social, o qual facilita e ordena, 

limita e potencia os intercâmbios sociais, as produções simbólicas e 

materiais e as realizações individuais e coletivas dentro de um marco 

espacial e temporal determinado. A cultura, portanto, é o resultado da 
construção social, contingente às condições materiais, sociais e espirituais 

que dominam um espaço e um tempo. Expressa-se em significados, valores, 

sentimentos, costumes, rituais, instituições e objetos, sentimentos (materiais 
e simbólicos) que circundam a vida individual e coletiva da comunidade (p. 

17). 

 

Mediante tal concepção
10

, podemos afirmar que todos os homens possuem cultura, 

pois, vivendo em sociedade, compartilham os sentimentos, significados, valores, costumes, 

                                                             
10 Cabe ressaltar que o conceito de cultura em Pérez Gómez (2001) não é desvinculado da política e da 

economia. O autor esclarece: “o conceito de cultura, apesar da força recuperada como recurso explicativo das 

interações humanas, não pode ser entendido sem se identificarem as estreitas relações que mantêm com o marco 
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comportamentos e rituais de um determinado grupo social. Por seu caráter contingente, 

parcial e provisório, “deve ser considerada sempre como um texto ambíguo, que é necessário 

interpretar indefinidamente” (BRUNER, 1992 apud PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 17). 

Assim, ao tomar a escola em sua dimensão cultural, como um processo vivo e 

dinâmico, deixamos claro que é impossível comensurar as culturas. Portanto, ao buscarmos 

compreender os contrastes e semelhanças entre a escola no presídio e a escola na APAC, 

esclarecemos que é impossível estabelecer comparações valorativas entre elas. E nem 

limitaremos nossas análises ao que Nóvoa (1995) alerta sobre uma enumeração funcionalista 

de um conjunto de aspectos sobre a escola, dicotomizando as características identificadas. 

Nessa perspectiva, nosso objetivo desdobra-se em outras intenções que se dão de forma mais 

específica, tais como: 

 Caracterizar a escola nos dois contextos prisionais aos quais se situa, considerando 

suas dimensões contextuais e ecológicas. 

 Identificar as inter-relações de alguns elementos da cultura prisional nesses 

espaços escolares. 

 Discutir os significados atribuídos pelos professores à escola no presídio e na 

APAC. 

 Apontar os limites e possibilidades da educação escolar nas prisões. 

Diante dos objetivos expostos, estruturamos a dissertação em cinco capítulos. No 

capítulo um, tratamos das interlocuções teóricas e metodológicas que nortearam nosso estudo 

sobre as escolas nas prisões. Apostamos nas contribuições teóricas de Nóvoa (1995) e Pérez 

Gómez (2001), os quais consideram a escola como um universo atravessado por diferentes 

culturas inter-relacionadas. A partir desse embasamento teórico, partimos para os percursos 

metodológicos, ou seja, os caminhos delineados e percorridos nesta investigação, adotando 

como estratégia de pesquisa o estudo de caso, que, segundo Yin (2005), é utilizado “quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” (p. 19). 

No capítulo 2, problematizamos algumas características referentes ao modelo 

convencional e alternativo de prisão e que fazem parte da cultura dessas instituições. Para 

tanto, dialogamos com autores que tratam da problemática do sistema prisional, como 

Foucault (1987) e Goffman (1990), bem como autores da literatura nacional, como Adorno 

                                                                                                                                                                                              
político, econômico e social no qual é gerado e com o qual interage. [...] Os fenômenos culturais não podem ser 

considerados, de maneira idealista, como entidades isoladas; para entendê-los, é preciso situá-los dentro do 

conflito das relações sociais nas quais adquirem significações” (p. 14-15).  
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(1991a, 1991b), Salla (1994) e Thompson (1976). Já Vargas (2011) e também Foucault 

(1987) foram imprescindíveis para nosso conhecimento sobre a prisão de modelo alternativo, 

a APAC. Essas discussões contribuem para nosso entendimento sobre os contextos prisionais 

nos quais a escola está inserida. 

Devemos ressaltar, também, que a compreensão sobre a escola nas prisões não é 

possível sem considerarmos seu contexto mais amplo. Longe de querer esgotar o tema, 

privilegiamos no capítulo 3 a discussão sobre a educação escolar nas prisões, tendo em vista 

três eixos de abordagem: a função da escola nas prisões, o panorama da educação escolar nos 

estabelecimentos penais do Brasil e as políticas públicas que direcionam o trabalho educativo 

nas prisões do país. No primeiro eixo, tratamos de discutir a educação nas prisões em 

consonância com a perspectiva teórica de autores como Pérez Gómez (2001) e Freire (1981, 

1993, 2006). Esses autores destacam o resgate dos elementos socioculturais dos educandos 

como fator imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem e afirmam, 

essencialmente, a condição política e emancipadora da prática educativa. No segundo eixo, 

tratamos do panorama da educação escolar nas prisões no Brasil a partir dos dados divulgados 

pelo INFOPEN, bem como das pesquisas que se ocupam desse tema. Por último, discutimos a 

educação escolar, nos estabelecimentos penais, a partir da Resolução CNE/CEB 2/2010, 

referente às Diretrizes Nacionais para oferta da EJA em situação de privação de liberdade, 

bem como as legislações que orientam a organização das escolas nas prisões do estado de 

Minas Gerais. 

Os dois últimos capítulos se ocupam especificamente da escola no presídio e a escola 

na APAC. No capítulo 4, caracterizamos as escolas, buscando evidenciar aspectos que 

revelassem seus contrastes e semelhanças e o cruzamento de alguns elementos da cultura 

prisional no espaço escolar. Para tanto, recorremos aos questionários de pesquisa aplicados 

aos alunos e professores, entrevistas, bem como ao diário de campo, importante aliado de 

pesquisa, que traz os registros referentes às nossas observações e conversas, em decorrência 

de nossas idas aos ambientes de investigação. 

No capítulo 5, buscamos aprofundar nossa compreensão sobre os contrastes e 

semelhanças entre a escola no presídio e a escola na APAC por meio daqueles que vivenciam 

diariamente o ambiente escolar dos dois contextos prisionais: os professores. Nesse sentido, 

organizamos os dados advindos das entrevistas realizadas com eles, de modo a abranger cinco 

categorias de análise: a relação entre escola e seus contextos prisionais; os espaços e tempos 

escolares; os discentes da escola no presídio e na APAC; a prática docente nessas duas 

realidades; e os apontamentos sobre as funções da EEDMAS no presídio e na APAC. 
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Nas Considerações Finais, retomamos os achados no decorrer da pesquisa e que 

respondem aos objetivos propostos, esperando que as considerações advindas desta 

dissertação possam contribuir para a discussão sobre a situação emergente da implementação 

e consolidação da educação no sistema prisional brasileiro.  
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CAPÍTULO I – O ESTUDO SOBRE A CULTURA ESCOLAR NAS PRISÕES: 

INTERLOCUÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

 

Nesta pesquisa, nosso ambiente de estudo é a escola, localizada em duas instituições 

prisionais distintas. Como instituição social, a escola só pode ser entendida nessa relação com 

o cenário político, econômico e social de cada época e de cada lugar. De forma mais 

específica, Canário (1996), ao apontar as possibilidades dos estudos que têm como foco a 

escola, destaca a pertinência das pesquisas que dispensam atenção à problemática do 

relacionamento do estabelecimento de ensino com o contexto local em que está inserido. No 

nosso caso, consideramos não ser possível empreendermos discussões sobre a EEDMAS sem 

levar em conta o contexto prisional no qual essa instituição e seus alunos se inserem. 

Segundo Canário (1996), “[...] a especificidade das investigações que fazem da escola 

um objeto de estudo, reside no fato de se encarar o estabelecimento de ensino como sua 

totalidade” (p. 126: grifo do autor). Esclarecemos, porém, que estudar a escola como sua 

totalidade não é o mesmo que estudar a totalidade da escola, o que seria um trabalho 

impossível, “já que nenhum segmento do real é susceptível de uma abordagem exaustiva” (p. 

132). Esse autor ajuda-nos a clarificar essa questão, afirmando que: 

 

Com efeito, encarar o estabelecimento de ensino como uma totalidade 
corresponde a criar uma realidade conceptual nova, um utensílio mental que 

me permite abordar as problemáticas que construo, em cada processo de 

investigação. Assim, partindo da conceptualização do estabelecimento de 

ensino como uma totalidade sistémica, posso analisar domínios mais 
restritos e internos à escola, como posso, com o mesmo ponto de partida, 

analisar relações da escola com outros níveis mais vastos, a montante ou a 

jusante (ibidem: grifo do autor). 

 

Se estudar a escola é, como ele afirma, encará-la como sua totalidade, para 

compreendê-la, podemos trabalhar a realidade conceptual na perspectiva da cultura escolar
11

, 

definida por Pérez Gómez (2001) como tudo que envolve o espaço escolar, como o 

cruzamento de culturas, que permite abordar o estabelecimento de ensino como um espaço 

ecológico, onde as diferentes culturas estão inter-relacionadas. 

                                                             
11 Nesta pesquisa,deter-nos-emos a entender a cultura escolar como o cruzamento de culturas. Existem outros 

autores, como: Dominique Julia, André Chervel, Jean-Claude Forquin e Antônio Viñao Frago, que também 

trabalham com o conceito de cultura escolar, embora tais concepções sejam diferentes das de Pérez Gómez 

(2001), não são de tudo antagônicas. As produções brasileiras que trabalham com o conceito de cultura escolar, 

tanto como categoria de análise ou como campo de investigação, datam dos anos de 1990 e estão presentes, 

principalmente, no campo da História da Educação. Ver FARIAS FILHO, 2004). 
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Essa conceituação em Pérez Gómez (2001) permite-nos estabelecer um diálogo com 

Nóvoa (1995), pois, para este, a escola é um universo atravessado por diferentes culturas 

inter-relacionadas. Apresentado como o embasamento teórico sobre a escola, tal discussão é 

exposta na primeira seção deste capítulo. A partir da teoria, partimos para a segunda seção, 

que diz respeito aos procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento da 

pesquisa. Descrevemos a natureza e estratégia de pesquisa, bem como as técnicas utilizadas e 

a inserção no ambiente pesquisado, com a intenção de atingirmos os objetivos propostos. 

O estudo da escola, na perspectiva da cultura escolar em sua dinamicidade, faz-nos 

escapar da armadilha posta ao investigador, denominada por Canário (1996) de “realismo 

ingênuo”. Podemos pensar que há uma realidade objetiva, independente de nosso olhar sobre 

ela, na qual o pesquisador “colheria” os dados e os analisaria como se fosse um objeto estático 

e palpável. A ingenuidade do investigador é quando acredita poder chegar a uma 

correspondência direta “entre o mundo da realidade objetiva e o mundo dos objetos teóricos e 

conceituais, criados a partir da percepção, mas dela se autonomizando” (p. 126). Tal 

correspondência é impossível, pois a percepção da realidade é uma construção conceitual, em 

que não existe uma realidade, mas vários significados de realidade. 

 

1.1 A ESCOLA COMO ESPAÇO ECOLÓGICO DE CRUZAMENTO DE CULTURAS 

 

A escola é um espaço de encontro, de interações entre os diferentes sujeitos sociais, 

uma realidade social em contínuo processo de criação e mudança, portanto, onde as diferentes 

culturas se cruzam. E esse cruzamento de culturas, segundo Pérez Gómez (2001), provoca 

tensões, aberturas, restrições e contrastes na construção de significados. Em sua obra A 

Cultura Escolar na Sociedade Neoliberal, Pérez Gómez (2001) faz uma interpretação 

culturalista para compreender a vida escolar. Assim, esse autor elucida:  

 

ao interpretar os fatores que intervêm na vida escolar como culturas, estou 
ressaltando o caráter sistêmico e vivo dos elementos que influem na 

determinação dos intercâmbios de significados e nas condutas dentro da 

instituição escolar, assim como a natureza tácita, imperceptível e pertinaz 

dos influxos e elementos que configuram a cultura cotidiana (p. 12). 

  

A pertinência de se conceber a instituição de ensino como um espaço de cruzamento 

de culturas reside no fato de considerá-la como instância de mediação e interação cultural 

entre os significados, sentimentos e condutas da comunidade e o desenvolvimento educativo 

dos sujeitos. Nesse sentido, as diferentes culturas, inter-relacionadas no interior dos 
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estabelecimentos escolares, funcionam como padrões de intercâmbio, formando uma rede de 

significados compartilhados, a qual os indivíduos, de maneira geral, não questionam e a 

admitem como marco útil e presente nos processos de comunicação. A partir desse 

entendimento, as culturas podem tanto potencializar quanto limitar as práticas dos indivíduos 

que as compartilham, favorecendo ou não sua evolução e o desenvolvimento de sua 

autonomia (TEIXEIRA, 2012). 

Pérez Gómez (2001), ao verificar a penetração de várias culturas no espaço escolar, se 

atém em analisar, detidamente, cinco dessas culturas. Para esse autor, o que dá sentido e 

consistência ao que os alunos aprendem na vida escolar é o vivo e complexo cruzamento de 

culturas que se produz na escola, entre as propostas da 

 

cultura crítica, alojada nas disciplinas cientificas, artísticas e filosóficas; as 

determinações da cultura acadêmica, refletida nas definições que constituem 
o currículo; os influxos da cultura social, constituída pelos valores 

hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da cultura 

institucional, presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos 

próprios da escola como instituição específica; e as características da cultura 

experiencial, adquirida individualmente pelo aluno através da experiência 

nos intercâmbios espontâneos com seu meio (p. 17: grifos do autor). 

  

O autor pauta-se na análise dos diferentes aspectos das culturas crítica, social, 

institucional, experiencial e acadêmica que interagem e cruzam-se no espaço escolar. A 

seguir, veremos como Pérez Gómez (2001) define cada uma dessas culturas, a começar pela 

cultura crítica. Esta é também denominada alta cultura ou cultura intelectual, entendida como 

 

o conjunto de significados e produções que, nos diferentes âmbitos do saber 

e do fazer, os grupos humanos foram acumulando ao longo da história. É um 

saber destilado pelo contraste e o escrutínio público e sistemático, pela 
crítica e reformulação permanente, que se aloja nas disciplinas científicas, 

nas produções artísticas e literárias, na especulação filosófica, na narração 

histórica... Esta cultura crítica evolui e se transforma ao longo do tempo e é 
diferente para os diferentes grupos humanos (p. 21). 

 

Essa cultura é resultado de um processo de elaboração simbólica em grande medida 

determinada pelas condições econômicas, sociais e políticas do contexto no qual se produz. 

De acordo com Lima (2005), o adjetivo “crítica” abre a possibilidade de crítica a si mesma, 

até porque essa cultura vive uma crise
12

. No caso da escola, Pérez Gómez (2001) reconhece 

que os docentes e a instituição, ao terem na cultura crítica sua base de conhecimentos e 
                                                             

12 A crise da cultura intelectual se manifesta, segundo Pérez Gómez (2001), “na evidente ou oculta 

transformação dos critérios que, em diferentes âmbitos, se utilizam para estabelecer os marcos simbólicos de 

referência em torno da definição do verdadeiro, do justo, do belo e do útil” (p. 22).   
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referências, vivem o desafio com relação à necessidade de pensá-la, discuti-la e problematizá-

la para que seja trabalhada em âmbito escolar.  

   O termo âmbito escolar, como temos discutido até aqui, não significa pensar em 

uma instituição fechada em si; ao contrário, a escola está relacionada com o seu meio. Tendo 

em vista tal condição, Pérez Gómez (2001) constrói o conceito de cultura social. Nesse 

sentido, ele afirma: 

 

Embora não se possa considerar uma cultura única, homogênea, integrada e 

sem fissuras nem contradições, denomino cultura social ao conjunto de 
significados e comportamentos hegemônicos no contexto social, que é hoje 

indubitavelmente um contexto internacional de intercâmbio e 

interdependências. Compõem a cultura social os valores, as normas, as 

ideias, as instituições e os comportamentos que dominam os intercâmbios 
humanos em sociedades formalmente democráticas, regidas pelas leis do 

livre mercado e percorridas e estruturadas pela onipresença dos poderosos 

meios de comunicação de massa (p. 83).  
 

De uma forma mais abrangente, Pérez Gómez (2001) entende por cultura social essa 

cultura hegemônica na sociedade, efeito do conjunto das condições sociais, econômicas e 

políticas em que vivemos, denominada pós-modernidade
13

, que está presente na vida dos 

atores sociais e das instituições, de modo que seus influxos interagem no e com o espaço 

escolar. Segundo Lima (2005), a cultura social é diferente da cultura local, produzindo, de 

certa forma, uma relativização dessa última, de suas instituições e valores. No caso da escola, 

importa saber que todo método pedagógico é impregnado de valores e de concepções de 

mundo, que são também transmitidos aos alunos por meio do processo educativo, por isso 

atenção especial deve ser dada, por parte dos educadores, aos valores que pretendem 

transmitir aos educandos.  

A escola é uma instituição que possui características que lhe são próprias e específicas. 

São os elementos, como o espaço e tempo escolar, bem como as normas, as estruturas, os 

recursos, as estratégias de interação, a disciplina e a avaliação que engendram a especificidade 

dessa instituição denominada escola. Nesse sentido, Pérez Gómez (2001) nos traz o conceito 

de cultura institucional, definindo-a como 

  

conjunto de significados e comportamentos que a escola gera como 

instituição social. As tradições, os costumes, as rotinas, os rituais e as 

                                                             
13 A pós-modernidade ou condição pós-moderna é definida em Pérez Gómez (2001) “como uma condição social 

própria da vida contemporânea, com algumas características econômicas, sociais e políticas bem determinadas 

pela globalização da economia de livre mercado, pela extensão das democracias formais como sistema de 

governo e pelo domínio da comunicação telemática que favorece a hegemonia dos meios de comunicação de 

massa e o transporte instantâneo da informação a todos os cantos da Terra” (p. 25).    
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inércias que a escola estimula e se esforça em conservar e reproduzir 

condicionam claramente o tipo de vida que nela se desenvolve e reforçam a 

vigência de valores, de expectativas e de crenças ligadas à vida social dos 
grupos que constituem a instituição escolar (p. 131). 

 

No caso específico da escola na prisão, essa cultura institucional se complexifica, 

porque a escola está situada em outra instituição social que é a prisão, a qual gera outro 

conjunto de significados e de comportamentos. Por isso, refletir criticamente até que ponto a 

prisão condiciona a vida na escola é uma das questões essenciais para a discussão das 

possibilidades e limites da educação nesse contexto. 

No interior da cultura institucional, Pérez Gómez (2001) identifica outro tipo de 

cultura, a cultura docente, definida como “o conjunto de crenças, valores, hábitos e normas 

dominantes que determinam o que este grupo social considera valioso em seu contexto 

profissional, assim como os modos politicamente corretos de pensar, sentir, atuar e se 

relacionar entre si” (p. 164). É essa cultura que condiciona e mediatiza o modo de pensar e 

agir do docente, ela encontra-se “nos métodos que se utilizam na classe, na qualidade, no 

sentido e na orientação das relações interpessoais, na definição de papéis e funções que 

desempenham, nos modos de gestão, nas estruturas de participação e nos processos de tomada 

de decisões” (ibidem). Dessa forma, o autor dá lugar de destaque aos professores ao acreditar 

que a determinação e manutenção da cultura institucional dependem, principalmente, da 

cultura docente. Por isso, vimos a importância de os professores serem os sujeitos de nossa 

pesquisa. O modo como significam a escola no presídio e na APAC contribue 

significativamente para nossa compreensão sobre a vida escolar nesses contextos e, mais 

especificamente, sobre os contrastes e semelhanças entre essas escolas. 

Para Pérez Gómez (2001), o trabalho docente deve levar em consideração a realidade 

do educando, ou seja, a sua cultura experiencial, entendida como 

 

a peculiar configuração de significados e comportamentos que os alunos e as 

alunas elaboram de forma particular, induzidos por seu contexto, em sua 

vida prévia e paralela à escola, mediante os intercâmbios „espontâneos‟ com 
o meio familiar e social que rodeiam sua existência (p. 203). 

 

Essa cultura é o reflexo da cultura social de sua comunidade, mediatizada por sua 

experiência biográfica, intimamente ligada ao contexto. Essa cultura não pode ser 

negligenciada na escola por parte dos educadores. Como bem afirma Freire (2006), é 

necessário considerar “o saber de experiência feito” do educando, ou seja, seus saberes, seus 

conhecimentos construídos a partir de suas experiências de vida. No caso específico da escola 
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nas prisões, a cultura experiencial dos alunos privados de liberdade não pode ser entendida 

desvinculada do contexto local ao qual o mesmo está inserido, a prisão, pois seus 

comportamentos e hábitos revelam marcas, com maior ou menor intensidade, do universo 

prisional. Entendemos não ser possível realizar esta pesquisa sobre a escola desconsiderando 

alguns aspectos que fazem parte da cultura experiencial de seus atores, ou seja, os alunos, 

conforme veremos nas páginas seguintes do trabalho.   

A tarefa da escola é, então, fazer com que a aprendizagem acadêmica dos conteúdos 

estimule sua aplicação consciente e reflexiva na vida cotidiana dos alunos (PÉREZ GÓMEZ, 

2001). Os conteúdos fazem parte de outra cultura, denominada por Pérez Gómez (2001) de 

cultura acadêmica, entendida como 

 

a seleção de conteúdos destilados da cultura pública para seu trabalho na 

escola: conjunto de significados e comportamentos cuja aprendizagem se 
pretende provocar nas novas gerações através da instituição escolar. A 

cultura acadêmica se concretiza no currículo que se trabalha na escola em 

sua mais ampla acepção: desde o currículo como transmissão de conteúdos 

disciplinares selecionados externamente à escola, desgarrados das disciplinas 
científicas e culturais, organizados em pacotes didáticos e oferecidos 

explicitamente de maneira prioritária e quase exclusiva pelos livros-texto, ao 

currículo como construção ad hoc e elaboração compartilhada no trabalho 
escolar por docentes e estudantes (p. 259). 

 

Trabalhar o currículo, ou seja, a cultura acadêmica, envolve pensar primeiro nas 

funções que a escola cumpre ou deve cumprir em cada realidade social. Para Pérez Gómez 

(2001) uma das responsabilidades da escola é realizar a mediação reflexiva dos influxos 

plurais que essas diferentes culturas exercem de forma permanente sobre os indivíduos, 

visando facilitar seu desenvolvimento educativo. Dessa forma, o autor explica que:  

 

a função educativa da escola [...] é precisamente oferecer ao indivíduo a 
possibilidade de detectar e entender o valor e o sentido dos influxos 

explícitos ou latentes, que está recebendo em seu desenvolvimento, como 

consequência de sua participação na complexa vida cultural de sua 

comunidade (p. 19).   

 

No caso específico da escola nas prisões, tratamos de tecer algumas discussões sobre 

suas funções no capítulo 3 desta dissertação. 

Em suma, tendo em vista tal abordagem, Lima (2005) afirma que Pérez Gómez (2001) 

desmembra o conceito, utilizado no campo da educação, de “cultura escolar”, apesar de estar, 

mais do nunca, falando nele. A cultura escolar é, para Pérez Gómez (2001), o cruzamento de 
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culturas no espaço da escola. O autor discute, então, a cultura escolar, como um todo, 

considerando tudo o que envolve o espaço escolar. 

Nóvoa (1995) também reconhece a existência de diferentes culturas inter-relacionadas 

no ambiente escolar. Segundo o autor, há no universo escolar uma cultura interna e uma 

cultura externa. A primeira é o conjunto de significados e de quadros de referência partilhados 

pelos membros de uma organização; a segunda é constituída por variáveis culturais existentes 

no contexto da organização, que interferem na definição de sua própria identidade. Dessa 

forma, a cultura não equivale a um sistema de ligações, mas, sim, a uma rede de movimentos 

(SERGE MOSCOVICI, 1989 apud NÓVOA, 1995), na qual devem ser destacados os 

aspectos dinâmicos em detrimento de uma visão organicista ou funcionalista. 

Nóvoa (1995) denomina cultura organizacional o conjunto de culturas do qual é 

constituída a realidade escolar, composta por diferentes elementos que fazem parte da “zona 

de invisibilidade”, onde se encontram as bases conceituais e pressupostos invisíveis; e de uma 

“zona de visibilidade”, constituída pelas manifestações verbais e conceituais, manifestações 

visuais e simbólicas e manifestações comportamentais (BEARE, 1989 apud NÓVOA, 1995):  

a) Bases conceituais e pressupostos invisíveis: referem-se aos valores, às crenças e às 

ideologias dos sujeitos da escola. Tais aspectos se expressam, de forma explícita 

ou implicitamente, na vida cotidiana da escola. Os valores são os que atribuem 

significado às ações sociais e constituem um quadro de referência de condutas 

individuais e de comportamentos grupais; as crenças mobilizam atores e 

qualificam atividades no interior da escola; e as ideologias são componentes 

fundamentais para a compreensão social da realidade.  

b) Manifestações verbais e conceituais: categoria que integra um conjunto de 

elementos conceituais que têm de ser escritos, tais como os objetivos 

organizacionais, o currículo, o Projeto Político-Pedagógico, os organogramas, os 

planos de estudos, linguagens, metáforas usadas pela direção para justificar suas 

ações, “histórias” ou lendas do estabelecimento que são como referência social 

dele etc. 

c) Manifestações visuais e simbólicas: constituídas por elementos que possuem 

forma material, como a arquitetura e os equipamentos da instituição, incluindo 

mobílias, ocupação do espaço, limpeza, conservação, pelo uniforme, envolvendo a 

obrigatoriedade de seu uso, imagem exterior etc. 

d) Manifestações comportamentais: compostas pelos elementos suscetíveis de 

influenciar comportamentos, tanto dos atores internos quanto externos, como: o 
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conjunto de normas e de regulamentos que orientam a vida na escola, os rituais e 

cerimônias, as atividades normais da escola e o modo como são desempenhadas 

(práticas pedagógicas, avaliações, reunião de professores etc.). 

Podemos notar que tanto Nóvoa (1995) como Pérez Gómez (2001) consideram a 

escola como um universo atravessado por diferentes culturas inter-relacionadas, perspectiva 

que contribui para a superação de uma tradição monocultural arraigada em nossas escolas 

(TEIXEIRA, 2012). 

Esses estudos nos permitem atribuir uma singularidade ao estudo de cada escola, onde 

as culturas se entrecruzam no espaço e no tempo escolares. Aliás, para Viñao Frago (2001), o 

tempo e o espaço escolares são elementos importantes da cultura escolar, pois organizam e 

definem, de forma variada, cada uma das instituições escolares. Segundo o autor, o espaço e o 

tempo não são dimensões neutras da educação, mas, ao contrário, são elementos responsáveis 

por impor determinada aprendizagem sensorial e motora e difundir símbolos estéticos, 

culturais e ideológicos. 

O espaço e o tempo das escolas, por nós investigadas, referem-se, também, aos 

espaços e tempos das instituições prisionais, onde estão situadas. Por isso, compreender as 

escolas nas prisões requer identificar outro tipo de cultura presente nos contextos e que se 

cruza no espaço escolar: a cultura prisional, que se apresenta de forma singular, uma vez que 

as prisões são distintas. 

Em suma, é a partir dos estudos de Pérez Gómez (2001), associados aos de Nóvoa 

(1995), que buscamos identificar e discutir as características da escola no presídio e na 

APAC, seus contrastes e semelhanças, bem como o entrecruzamento da cultura prisional 

nesses espaços escolares.  

 

1.2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Conforme explicitamos na introdução deste trabalho, a EEDMAS possui uma 

característica peculiar: ela funciona em endereços prisionais distintos. Sua equipe de direção e 

grande parte dos seus professores atuam nas duas realidades da escola: no presídio e na 

APAC. Diante de tal singularidade, compreender seus contrastes e semelhanças é o nosso 

maior propósito. 

Tendo em vista que a escola não é uma realidade objetiva, onde o pesquisador “colhe” 

os dados e os analisa como se fosse um objeto estático e palpável, mas, como ambiente de 

estudo, corresponde “a um processo de construção realizado pelo investigador” (CANÁRIO, 
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1996, p. 127), explicitamos a seguir, os caminhos trilhados para atingir os objetivos propostos 

nesta pesquisa. 

 

1.2.1 Estratégia e natureza da pesquisa 

 

Ao elegermos a escola no presídio e na APAC como ambiente de investigação, 

estamos realizando uma pesquisa de natureza qualitativa, cujas características vão ao encontro 

daquelas que André e Lüdke (1986) explicitam quando tratam dessa abordagem de pesquisa, 

tais como: o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos e a preocupação 

com o processo é muito maior do que com o produto; e a atenção é dada ao significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida. 

Nesse sentido, para compreendermos os contrastes e semelhanças entre a escola no 

presídio e a escola na APAC, foi necessário ir, por diversas vezes, aos locais da pesquisa, 

conhecer os espaços escolares e suas peculiaridades, os comportamentos e experiências dos 

sujeitos envolvidos. Somente a pesquisa qualitativa é capaz de abarcar a escola em sua 

dinamicidade e complexidade. É nessa perspectiva que a abordagem qualitativa se diferencia 

da abordagem quantitativa, pois ela aprofunda-se “no mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” 

(MINAYO, 1994, p. 22).   

Elegemos como estratégia desta pesquisa o estudo de caso, definido por Yin (2005) 

como uma investigação empírica de “um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (p. 32). Entendemos que esse é o nosso caso, já que consideramos a 

escola como o espaço ecológico de cruzamento de culturas. 

A EEDMAS é um caso singular, pois funciona em realidades prisionais distintas. 

Aliás, é esse critério da singularidade da situação investigada que distingue o estudo de caso 

das demais estratégias de pesquisa. Os estudos de caso, segundo André (2005), buscam o 

particular e são descritivos e indutivos. Considerando tal aspecto, preocupamo-nos em 

descrever os contextos investigados, bem como os sujeitos que lá atuam. Com relação a esses 

sujeitos, as informações dadas por eles não foram julgadas pelo critério de veracidade ou 

falsidade, mas com base na credibilidade desse grupo de participantes.  

André (2005, p. 33-34) enumera algumas vantagens de utilizar o estudo de caso como 

estratégia de pesquisa, tais como: capacidade de retratar situações vivas do dia a dia escolar, 
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sem prejuízo de sua complexidade e de sua dinâmica natural; possibilidade de fornecer uma 

visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade social complexa, 

composta de múltiplas variáveis; capacidade heurística de oferecer insights e conhecimentos 

que esclarecem ao leitor os vários sentidos do fenômeno estudado, levando-o a descobrir 

novas significações e a estabelecer novas relações, ampliando suas experiências.  

Cabe ressaltar que, para nós, pesquisar a escola em contextos prisionais foi um grande 

desafio. Isso porque, ao entrar em uma prisão, que denominamos de modelo convencional, 

não há como não sermos invadidos por sentimentos contraditórios. Assim como Adorno 

(1991a) identificou em sua pesquisa, por um lado, é impossível sentir-se indiferente à situação 

precária em que vivem os encarcerados, dividindo seu espaço em celas superlotadas e 

sobrevivendo em meio às regras, normas e procedimentos utilizados mais para puni-los e 

vigiá-los do que para propiciar melhores condições para seu retorno à sociedade. Por outro 

lado, a violência criminal, tão divulgada pela imprensa escrita e mídia eletrônica, suscita 

várias discussões oriundas dos mais diferentes grupos da sociedade que defendem a aplicação 

de penalidades mais severas.   

Esses sentimentos nos fizeram entender que é impossível ao pesquisador assumir uma 

posição de neutralidade. Como orienta André (2005), o pesquisador é um dos elementos 

principais da pesquisa, por isso merece atenção. Segundo essa autora, o pesquisador deve ter 

tolerância à ambiguidade e saber conviver com as dúvidas e as incertezas comuns a esse tipo 

de pesquisa. Outra característica que ela julga necessária é a sensibilidade, especialmente na 

coleta dos dados, quando o pesquisador precisa estar atento ao meio, às variantes e às 

percepções, dentre outros: 

 

Sensibilidade é outra característica frequentemente mencionada quando se 

fala nas qualidades necessárias ao pesquisador que escolhe o estudo de caso. 
Ele precisa usar a sua sensibilidade especialmente no período de coleta de 

dados quando deve estar atento às variáveis relacionadas ao ambiente físico, 

às pessoas, aos comportamentos, a todo contexto que está sendo estudado. 
Além disso, ele também vai ter que recorrer às suas intuições, percepções e 

emoções para explorar, tanto quanto possível, os dados que vão sendo 

colhidos. Mais ainda, ele terá que manter uma constante atitude de vigilância 

para detectar e avaliar o peso de suas preferências pessoais, filosóficas, 
religiosas, políticas, no decorrer de toda investigação (p. 40).    

 

 Considerando tais requisitos, lançamos mão de diferentes instrumentos de “coleta de 

dados”
14

, com a intenção de conferir maior confiabilidade aos achados da pesquisa. De acordo 
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com Yin (2005), um bom estudo de caso utilizará o maior número possível de fontes que são 

complementares entre si. No nosso caso, utilizamos como instrumentos de pesquisa: (a) 

análise documental – para ampliação das informações à respeito da escola; (b) observação – 

por permitir maior aproximação do ambiente de estudo, buscando partilhar o cotidiano da 

escola, para entender a materialidade do contexto, bem como dos comportamentos, relações, 

falas e significados; (c) questionário – por propiciar um conhecimento do perfil dos sujeitos 

da escola (professores e alunos); (d) entrevista semiestruturada – uma vez que permite 

compreender o significado atribuído pelos sujeitos que fazem parte da vida da escola. Tais 

instrumentos permitem-nos, assim, realizar a triangulação e complementaridade dos dados 

para nossa compreensão sobre a escola no presídio e na APAC. 

 

1.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

  

De acordo com Pérez Gómez (2001), não podemos compreender um fenômeno social 

ou educativo sem entender as interpretações subjetivas dos que, de alguma forma, o vivem. 

Portanto, não faria sentido compreendermos os contrastes e semelhanças entre a escola na 

APAC e a escola no presídio se baseássemos apenas em instrumentos de pesquisa que não 

levasse em consideração as significações dos sujeitos sobre essas realidades. Afinal, “não é 

apenas o investigador que dá sentido a seu trabalho intelectual, mas os seres humanos, os 

grupos e as sociedades dão significado e intencionalidade às suas ações e as suas construções, 

na medida em que as estruturas sociais nada mais são que ações objetivadas” (MINAYO, 

1994, p. 14).  

Para atingirmos nossos objetivos, os professores foram nossos sujeitos de pesquisa. 

Justificamos tal escolha pelo fato de que são eles que lidam, diretamente, com os contrastes e 

semelhanças das escolas situadas nas prisões. Para a escolha dos docentes, Minayo (1994) nos 

auxilia mais uma vez, afirmando: 

 

[...] A pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir 

sua representatividade. Uma pergunta importante neste item é „quais os 
indivíduos sociais têm uma vinculação mais significativa para o problema a 

ser investigado?‟ A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado, em suas múltiplas dimensões (p. 43). 
 

                                                                                                                                                                                              
14 Utilizaremos aspas na expressão “coleta de dados” exemplo de Nassif (2006), que explica: para os estudos 

pós-modernos e pós-estruturalistas, não existiriam “dados” prontos, no mundo, à espera de um pesquisador que 

pudesse “coletá-los” com os devidos instrumentos. Os “dados” são gerados, construídos, feitos pelo olhar do 

pesquisador, interessado em responder às suas questões de pesquisa. 
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Nesse sentido, a pesquisa foi realizada, considerando as significações de quatro 

professores da EEDMAS. Dois critérios, a princípio, foram definidos para a escolha dos 

mesmos. O primeiro critério estabelecido foi o professor estar atuando nos dois espaços da 

EEDMAS, ou seja, tanto no presídio como na APAC. Esse critério permitiu-nos selecionar, 

do total de 26 professores que atuam nos endereços da escola, 11 deles. O segundo critério 

pensado por nós, para que desses 11 professores pudéssemos escolher quatro deles, foi 

possuir maior tempo de docência nos dois endereços da EEDMAS.  

Após consultarmos os registros da escola, verificamos, que dos 11 professores, dois 

deles trabalham desde o ano de 2008, ano de criação da escola, um trabalha desde o ano de 

2009, dois atuam na escola desde o ano de 2010 e seis docentes começaram seu trabalho na 

escola no ano de 2011. Devido a alguns motivos, os professores que lecionam desde os anos 

de 2009 e 2010 não puderam participar da pesquisa
15

. Dessa forma, selecionamos dois 

docentes que trabalham na escola desde o ano de 2008 e dois que atuam desde o início de 

2011
16

, os quais lecionam para as turmas do 2º e 3º segmentos da EJA no presídio e na 

APAC
17

. 

Para compreendermos as significações dos professores a respeito das escolas nas 

prisões, foi necessário conhecermos e compreendermos os contextos da pesquisa. Para tanto, 

recorremos a outros sujeitos, que, também, foram essenciais para este trabalho. São eles: a 

diretora da escola, os alunos, o presidente da APAC e dois funcionários do presídio. Suas 

falas contribuíram significativamente para conhecermos e compreendermos a escola e sua 

realidade, ou seja, as prisões.    

 

1.2.3 Instrumentos e procedimentos metodológicos 

 

O primeiro contato com a escola na APAC e no presídio foi no ano de 2010, com 

intuito de explicitar as intenções da pesquisa. No decorrer desse ano, as visitas às escolas 

foram esporádicas, pois o horário do nosso trabalho era incompatível com o horário de 

funcionamento da escola.  

                                                             
15 O professor, que atua desde o ano de 2009, ministra a disciplina Educação Física, que é trabalhada no pátio do 

presídio, e nossa autorização para a pesquisa foi concedida apenas ao espaço restrito da escola, inviabilizando 

nossa proposta de observação das aulas; das duas professoras que atuam desde o ano de 2010, uma delas, no 

momento da pesquisa, estava afastada do serviço, em férias-prêmio, e a segunda professora não se mostrou 

muito à vontade em participar da pesquisa. 
16 Dos seis professores que iniciaram suas atividades profissionais na escola no ano de 2011, apenas dois estão 

desde o início do ano; os demais entraram em substituição a outros professores no segundo semestre de 2011. 
17 Cabe ressaltar que o perfil dos professores entrevistados consta no capítulo 5 desta dissertação. 
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  Por outro lado, o fato de trabalharmos na Superintendência Regional de Ensino 

favoreceu a realização da pesquisa devido ao contato que já tínhamos com os funcionários e a 

diretora da escola, bem como ao acesso às informações com relação a esse estabelecimento de 

ensino. Convém esclarecer que, a todo momento, deixávamos claro nosso papel de 

pesquisadora quando solicitávamos algum tipo de informação que dizia respeito à escola para 

ser utilizada em nosso estudo.  

Procedemos, primeiramente, à análise documental, que se deu pela verificação da 

proposta político pedagógica da escola, com a intenção de conhecer sua organização e 

objetivos, bem como as leis que regem a execução penal no Brasil e aquelas que tratam da 

educação nas prisões. André e Lüdke (1986) elucidam a importância dessa técnica 

justificando que ela pode servir tanto para complementar informações obtidas, como pode 

revelar aspectos novos sobre o problema de pesquisa. 

Com o intuito de fornecermos uma interpretação coerente desses documentos, 

consideramos como primeira etapa da análise o que Cellard (2008, p. 299) denomina 

“avaliação crítica”, que consiste em uma análise documental preliminar. Essa análise deve 

contemplar cinco dimensões: o contexto – descobrir em qual contexto foi produzido o 

documento; o autor ou autores – é essencial conhecer o autor do documento; autenticidade e 

confiabilidade do texto – verificar a procedência do documento; a natureza do texto – se é um 

documento público ou privado; e os conceitos-chave – devem-se identificar os conceitos-

chave presentes no texto e avaliar sua importância e seu sentido, conforme o contexto em que 

foram utilizados. 

Até o ano de 2011, nossa pesquisa se concentraria somente em um endereço da escola, 

na APAC. Porém, as conversas informais tidas diversas vezes com a diretora ou com os 

funcionários da escola indicavam os percalços e desafios diante da situação de trabalhar em 

duas escolas inseridas em realidades prisionais distintas. Convém destacar que outro fator 

decisivo para melhor delimitarmos nossos objetivos foi o momento da qualificação desta 

dissertação, pois os professores, ao apontarem as principais lacunas da pesquisa, contribuíram 

para nossa reflexão mais crítica dos nossos contextos de estudo. 

Após solicitarmos autorização por escrito junto ao diretor do presídio e ao presidente 

da APAC, ambos atenderam-nos prontamente. Não encontramos empecilho quanto à 

realização da pesquisa em nenhum dos dois contextos prisionais. Na APAC, o acesso seja 

bem mais facilitado não somente por já termos sido colega de trabalho do presidente da 

Associação, mas, principalmente, pela própria característica dessa instituição, que é mais 

aberta à sociedade do que uma prisão de modelo convencional.  
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No presídio, nosso cadastro no sistema da instituição facilitou o ingresso no local. 

Assim, poderíamos entrar na escola a qualquer horário de seu funcionamento. Em todas as 

nossas idas em campo, preocupamo-nos em respeitar todas as normas de segurança “da casa”, 

que consistia em: cuidados com relação à entrada de objetos, ou seja, não entrar com bolsa, 

pasta ou celular; cuidados com relação à forma de se vestir e de se arrumar, isto é, deixar o 

cabelo, preferencialmente, preso; atentar para a forma de se vestir, utilizando blusa comprida, 

calça menos justa, sendo proibida a entrada de mulheres trajando saia ou vestido; não usar 

sapato que tenha salto etc. Enfim, atentamo-nos para uma série de cuidados, pois, além de 

estarmos em um ambiente de privação de liberdade, onde as regras devem ser rigorosamente 

obedecidas, lidávamos em um universo predominantemente masculino. Na APAC, assim 

como no presídio, a qualquer hora que chegávamos era permitido nosso acesso à escola. E, 

apesar de não passarmos por procedimento de revista, o cuidado com relação à forma de nos 

vestir foi semelhante ao primeiro contexto prisional. 

Ressaltamos que a acessibilidade aos contextos da pesquisa permitiu-nos utilizar, a 

partir do segundo semestre do ano de 2011, de setembro a dezembro, outro instrumento de 

pesquisa: as observações, que se deram no ambiente da escola e, especificamente, nas aulas 

dos quatro docentes escolhidos, com o intuito de conhecermos os alunos e professores, as 

interações em sala de aula e na escola, bem como as práticas escolares desenvolvidas nos dois 

ambientes.  

A observação oferece muitas vantagens, Alves-Mazzoti (2002) enumera algumas: 

 

a) independe do nível de conhecimento ou da capacidade verbal dos sujeitos; b) permite 

„checar‟, na prática, a sinceridade de certas respostas que, às vezes, são dadas só para 

„causar boa impressão‟; c) permite identificar comportamentos não-intencionais ou 

inconscientes e explorar tópicos que os informantes não se sentem à vontade para 
discutir; e d) permite o registro do comportamento em seu contexto temporal-espacial (p. 

164). 

 

A realização da observação participante, assim denominada porque reconhece certo 

grau de interação do pesquisador com a situação estudada, foi um instrumento indispensável à 

pesquisa. Fizemos uso da observação não-sistemática, que, segundo Alves-Mazzotti (2002), 

caracteriza-se como aquela em que os comportamentos a serem observados não são 

preestabelecidos. Desse modo, nossas observações tiveram como foco os objetivos propostos 

nesta pesquisa; porém, não nos guiamos por nenhum roteiro predeterminado. 

Nossas idas em campo foram planejadas de modo a acompanhar as aulas, a cada 

semana, de um mesmo professor no presídio e na APAC. Na primeira disciplina em que 
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realizamos as observações, a professora, gentilmente, nos cedeu o espaço da aula para 

explicar os objetivos da nossa pesquisa. A elucidação de nossas intenções feita no primeiro 

contato com os discentes foi muito importante, uma vez que a curiosidade dos mesmos, para 

saber quem éramos e o que estávamos fazendo ali, era evidente. Essa clareza de informações é 

relevante, sobretudo, em um espaço como a prisão, onde qualquer atitude nunca está livre de 

vigilância e suspeitas. 

As observações em sala de aula permitiram-nos maior convivência com os professores 

e os alunos da escola. O diálogo com esses sujeitos foi imprescindível para a pesquisa. Como 

afirma Freire (1995): “a relação dialógica – comunicação e a intercomunicação entre sujeitos, 

[...] abertos à possibilidade de conhecer e de mais conhecer – é indispensável ao 

conhecimento. A natureza social deste processo faz da dialogicidade uma relação natural a 

ele” (p. 80). Nesse sentido, nosso diálogo com professores e alunos se deu mediante uma 

relação horizontal e pautou-se no respeito pelos seus saberes e experiências.  

Diante da riqueza de informações, descobertas e compartilhamento de experiências, 

era necessário um trabalho de registro para decodificar a realidade estudada. Fizemos uso, 

então, do diário de campo. De acordo com Jaccoud e Mayer (2008, p. 274), as anotações 

realizadas durante a observação apresentam duas possibilidades: “uma descrição narrativa” e 

uma melhor compreensão dos fenômenos observados a partir da subjetividade de pesquisador.  

Utilizamos o diário de campo como instrumento não somente para descrever as 

características da escola, mas para registrar nossos sentimentos e percepções, convivendo em 

um ambiente como as prisões. Essas anotações faziam-nos, por vezes, aproximar um pouco 

mais da escola, por outras vezes, tomar certo distanciamento para pensar no nosso ambiente 

de estudo.  

O período de permanência na escola no presídio e na APAC apontou a necessidade de 

utilizarmos o questionário em nossa pesquisa. Fizemos uso de dois questionários: o primeiro 

com a intenção de traçarmos o perfil profissional dos professores e o segundo para traçarmos 

o perfil dos alunos
18

 que estudam na escola na APAC e no presídio. No que se refere ao perfil 

dos professores, nossa intenção foi trazer algumas características do corpo docente da escola. 

No questionário dos alunos, buscamos a caracterização dos discentes com base em 

informações referentes à sua situação prisional, a escola antes da prisão e a escola na prisão, 

permitindo-nos traçar o perfil dos alunos da escola no presídio e na APAC. 

                                                             
18 Silva (2004), em sua dissertação de mestrado intitulada “A prática docente da EJA: o caso da Penitenciária 

Juiz Plácido de Souza, em Caruaru”, utiliza como um dos instrumentos de pesquisa o questionário, que nos 

serviu de sugestão para a elaboração de algumas questões do nosso questionário.  
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Os dados quantitativos, utilizados por meio de gráficos e porcentagens elaborados a 

partir dos questionários dos professores e dos alunos, bem como dos indicadores sobre a 

situação prisional no Brasil, foi enriquecedor para a pesquisa, pois os termos qualitativos e 

quantitativos não são, de forma alguma, oponentes, ao contrário, são complementares e nos 

ajudaram a compreender a realidade escolar.   

Outro instrumento empregado neste estudo foi a entrevista semiestruturada. De acordo 

com André e Lüdke (1986), esse tipo de entrevista é o melhor meio para a realização da coleta 

de dados por não ser tão rígida e ainda permitir intervenções e adaptações consideradas 

necessárias pelo entrevistador. Para a elaboração das questões da entrevista, guiamo-nos por 

algumas precauções apontadas por Manzini (2004). Segundo esse autor, três cuidados devem 

ser observados: a linguagem utilizada, pois deve ser acessível ao entrevistado; a forma como 

são formuladas as perguntas, de modo que o entrevistado compreenda com clareza o que o 

pesquisador deseja saber; e a sequência lógica das perguntas nos roteiros.  

Destacamos que o fato de elaborar as perguntas previamente à inserção no campo não 

restringe a atuação do pesquisador. Ao contrário, a entrevista semiestruturada possibilita a 

realização de outras perguntas no decorrer da entrevista, para melhor compreender o relato do 

sujeito ou para questionar posicionamentos que possam ser importantes para o estudo 

(MANZINI, 2004). Nesse sentido, estávamos de posse de perguntas específicas e 

direcionadas, porém, abríamos espaço para a fala dos entrevistados, para que pudéssemos 

compreender aspectos específicos relacionados ao foco da pesquisa. 

Para as entrevistas, foi-nos permitido fazer uso do gravador, o que facilitou nosso 

trabalho de transcrição das mesmas. Foram entrevistados: a diretora da escola, para 

compreendermos melhor a rotina da EEDMAS na APAC e no presídio; o presidente da 

APAC, para nosso conhecimento e entendimento sobre o funcionamento dessa prisão; e os 

quatro professores citados, com a intenção de compreender como os mesmos significam a 

escola no presídio e na APAC. Além disso, conversamos informalmente com a pedagoga e 

demais funcionários do presídio, com o objetivo de buscar informações a respeito desse 

contexto prisional, bem como com os alunos da EEDMAS no presídio e na APAC.   

O conjunto de instrumentos de pesquisa utilizados convergiu para alcançarmos nosso 

objetivo, que é compreender os contrastes e semelhanças entre a escola no presídio e a escola 

na APAC. Dessa forma, no capítulo 4, apresentamos os dados de forma a contextualizar a 

EEDMAS. Para tanto, descrevemos e analisamos elementos da escola que fazem parte do que 

Nóvoa (1995) identifica como as manifestações presentes da zona de visibilidade: 

manifestações verbais e conceituais, manifestações visuais e simbólicas e manifestações 
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comportamentais. Tais categorias, em diálogo com as ideias de Pérez Gómez (2001), 

contribuíram para que, por meio desses elementos, pudéssemos identificar a cultura prisional 

e seu cruzamento no espaço escolar. 

Em seguida, procedemos com a análise dos dados, tendo cinco focos de análise por 

nós organizados: a relação entre escola e seus contextos prisionais; os espaços e tempos 

escolares; os discentes da escola no presídio e na APAC; a prática docente nessas duas 

realidades; e os apontamentos sobre as funções da EEDMAS no presídio e na APAC. Tais 

focos constituem-se em alguns dos elementos da rede específica que se articula no 

cruzamento das culturas no espaço escolar. 

  Diante de contextos específicos e muito complexos, a análise dos dados obtidos se deu 

durante toda pesquisa, ou seja, ela se desenvolveu durante toda a investigação mediante um 

processo interativo entre “coleta de dados” e as teorizações utilizadas.  

 

1.2.3.1 Os contextos da escola – as prisões 

 

Para estudar a escola na prisão, não é possível situá-la fora de seu contexto, ou seja, do 

contexto prisional. Nossas idas à escola no presídio e na APAC e as observações realizadas 

em seu interior já nos diziam muito da rotina de cada instituição prisional. Mas, para 

complementar essas observações, buscamos mais informações a respeito do presídio e da 

APAC.  

No caso do presídio, conversamos informalmente com a pedagoga e o gerente de 

trabalho sobre a rotina da prisão, especificamente sobre como se realiza o atendimento no que 

se refere à assistência educacional para os sujeitos privados de liberdade. 

Em se tratando da APAC, seu trabalho é realizado a partir da aplicação de uma 

metodologia específica
19

. A fim de compreender esse método, participei, no período de 19 de 

março de 2011 a 18 de junho de 2011, do II Curso de Formação de Educadores Sociais
20

 – 

Voluntários APAC –, ministrado pela direção da APAC de São João del-Rei, com carga 

horária total de 45 horas, realizado aos sábados, no horário de 14 as 17 horas. A participação 

nesse curso foi de grande importância, porque nos permitiu entender o trabalho desenvolvido 

por essa Associação, especificamente a de São João del-Rei. Além disso, realizamos 

entrevista semiestruturada com o presidente dessa instituição em São João del-Rei com a 

intenção de compreender o funcionamento da escola naquela instituição. 

                                                             
19 A metodologia da APAC será discutida no próximo capítulo.  
20 Esse curso visa capacitar voluntários para atuarem na APAC. 
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Vejamos, então, no capítulo seguinte, os contextos prisionais e alguns elementos de 

suas culturas, imprescindíveis para a compreensão dos contrastes e semelhanças entre a escola 

na APAC e no presídio. 
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CAPÍTULO II - O MODELO CONVENCIONAL E O MODELO ALTERNATIVO DE 

PRISÃO: CULTURAS PRISIONAIS DISTINTAS 

 

A escola enquanto instituição social só pode ser compreendida levando em 

consideração todo o complexo jogo de relações que são estabelecidas com o seu contexto 

sociocultural
21

. Esses modos de interação com o meio é, para Nóvoa (1995), um dos aspectos 

principais na análise da cultura escolar. No nosso caso, é necessário levar em conta as 

modalidades de interação que a escola estabelece com os contextos prisionais, aos quais está 

inserida.  

Esses contextos prisionais, por sua vez, produzem, em seu âmbito, uma cultura 

específica: a cultura prisional. Segundo Vasquez (2008), o debate sobre a existência da cultura 

prisional vem sendo discutida a partir de estudos realizados pelos sociólogos americanos, 

Clemmer (1960), Sykes (1972) e pelo bacharel em direito brasileiro Thompson (1976). 

Clemmer (1960, p. 294-295 apud VASQUES, 2008, p. 107) define cultura prisional de 

forma bem abrangente. Para esse autor, 

a cultura prisional em seu sentido mais completo é uma organização social 
formal e informal da penitenciária, além de interações ou relacionamentos 

entre homens e funcionários que trabalham na prisão [...]. A cultura consiste 

em práticas, sistemas de comportamentos, tradições, histórias, costumes, 

hábitos, modo de pensar, sistemas de sinais ou palavras, leis e normas que 
guiam os presos, e, suas ideias, opiniões e atitudes em defesa/contra ou 

referente a lares, família, educação, trabalho, recreação, governo, prisões, 

polícia, juízes, outros presos, diretor de presídio, guardas, armas de fogo, 
cela, repreensão, muros, maquinários, livros, somas de dinheiro, roubo, 

furto, homicídio, extorsão, violação, estupro, sexo, amor, honestidade, 

tormento e outros. 

 

Tal conceito se aproxima do que Pérez Gómez (2001) define por cultura institucional, 

já que a prisão é uma instituição social, ou seja, ela gera um conjunto de significados e 

comportamentos. As tradições, costumes, rotinas, rituais e as inércias que a prisão estimula e 

se esforça em conservar e reproduzir condicionam o tipo de vida que nela se desenvolve. Mas 

a forma como essa cultura é produzida e reproduzida é singular de cada prisão, pois envolve 

um jogo complexo de relações, estabelecido em seu interior, dos diferentes sujeitos sociais: 

agentes, direção, funcionários, prisioneiros, etc.  

Nesse viés, é fácil constatar que o presídio e a APAC, nossos contextos de pesquisa, 

geram culturas prisionais diferentes. Nesse sentido, compreender os contrastes e semelhanças 

                                                             
21  O contexto sociocultural é entendido por Pérez Gómez (2007) como conjunto de relações que constituem a 

existência social no curso das experiências cotidianas dos sujeitos. 
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das escolas localizadas em duas instituições prisionais distintas requer, primeiramente, que 

delimitemos algumas características do modelo convencional e alternativo de prisão, ou seja, 

do contexto prisional ao qual a escola está inserida.  

 

2.1 O MODELO CONVENCIONAL DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL 

  

Conforme explicitado na introdução desse trabalho, o presídio é um exemplo de 

estabelecimento penal convencional. Autores como Foucault (1987), Thompson (1976), 

Goffman (1990), Adorno (1991a, 1991b) e Salla (1994), contribuem para essa empreitada que 

se faz rumo ao entendimento sobre esse modelo de prisão. 

Nesta seção, tratamos das funções da prisão, de algumas características que fazem 

parte da cultura prisional, focando também, em âmbito nacional, na política de execução 

penal e no diagnóstico da situação das prisões. 

 

2.1.1 As funções da prisão: punir e reabilitar 

 

  Até o início do século XIX, a prisão tinha como função conter os indivíduos, ou seja, 

não existia qualquer forma de trabalho ou ensino, ou qualquer outra técnica que hoje existe 

nas prisões (SALLA, 1994). Foi a partir dessa época que começaram a desenvolver nas 

prisões os programas de tratamento. Destarte, a prisão passou a ter como finalidades, pelo 

menos teoricamente, não apenas a correção, ou seja, a punição do indivíduo pelo ato 

infracional ou criminoso, mas, também, a transformação desse indivíduo, através da 

modificação do seu comportamento para que, no futuro, não viesse a praticar tais atos. 

 A existência da prisão é fundamentada, então, por suas duas finalidades: punir e 

reabilitar. No discurso jurídico, tais funções aparecem indissociáveis, como afirma Português 

(2001, p. 82):  

Basilar de sua constituição, o dilema que se lhe apresenta não pode, de forma 

alguma, ser superado, pois significaria, no limite, acometer a própria pena de 

encarceramento. Seus fins confessos: reabilitar e punir fornecem os pilares 
para sua sustentação. Subjugar um ou outro, portanto, denotaria sua 

derrocada enquanto a forma por excelência de combate à criminalidade. São 

duas forças que disputam o controle e a prioridade na formulação das 

políticas públicas penitenciárias e na organização de seus procedimentos de 
gestão, que não podem prescindir uma da outra, sob o risco de ambas 

deixarem de existir. 
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Mas, como conciliar funções tão díspares? Thompson (1976) questiona a possibilidade 

de punir ou castigar um homem e, simultaneamente, regenerá-lo. São esses objetivos 

contraditórios e concomitantes da prisão - quais sejam: punição do mal causado; prevenção da 

prática de novas infrações, através da intimidação do condenado; e a correção do preso, 

transformando-o de criminoso em não criminoso – que fazem com essa instituição fracasse. 

Porém, os princípios fundamentais da prisão são sempre reforçados e, até hoje, 

perpetuam em nossa sociedade. São eles que irão contribuir para justificar sua existência e 

suas funções. Segundo Foucault (1987, p. 237-238), esses princípios são conhecidos como as 

sete máximas universais da boa “condição penitenciária”, dos quais se esperam efeitos 

positivos de transformação dos indivíduos. A partir deles tornou-se possível desenvolver um 

saber técnico –científico sobre os indivíduos, desviando o foco de ação do crime, para a 

pessoas que cometeu. São eles: 

1) correção – a pena privativa de liberdade tem como função principal a transformação 

do comportamento do indivíduo, sua recuperação e reclassificação social do 

condenado; 

2) classificação – o indivíduo condenado deve ser isolado, primeiramente, da sociedade, 

e, posteriormente, agrupado de acordo com as suas disposições, a gravidade dos seus 

atos, sua idade, as técnicas de correção e o estágio de sua transformação; 

3) modulação das penas – a pena deve ser proporcional, de acordo com a individualidade 

do condenado, considerando seus progressos e suas recaídas; 

4) trabalho como obrigação e como direito – considerado como um princípio 

fundamental na busca pela transformação e da socialização dos indivíduos. Estes 

devem aprender e praticar um ofício, gerando recursos para si e sua família; 

5) educação penitenciária – obrigação para com o detento, promovendo condições de 

instrução geral e profissional; 

6) corpo técnico da detenção – a instituição deve ser gerenciada por pessoas capacitadas, 

que tenha condições morais e técnicas para a formação dos indivíduos; 

7) instituições anexas – o indivíduo deve ser acompanhado por medidas de controle e 

assistência, até que se processe sua readaptação definitiva na sociedade. 

Esses princípios, que se repetem ao longo dos séculos, são para Foucault (1987), a 

formulação aceita de uma reforma fracassada. Pois, o sistema carcerário reúne elementos 

contraditórios em si: “discursos e arquitetos, regulamentos coercitivos e proposições 
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científicas, efeitos sociais reais e utopias invencíveis, programas para corrigir a delinquência e 

mecanismos que solidificam a delinquência” (p. 239). 

O discurso sobre a sua função de reabilitar indivíduos escamoteia a função que lhe é 

priorizada: punir. Como afirma Adorno (1991b, p. 70), “a despeito de propósitos 

reformadores e ressocializadores embutidos na fala dos governantes e na convicção de 

homens aos quais está incumbida a tarefa de administrar massas carcerárias, a prisão não 

consegue dissimular seu avesso: o de ser aparelho exemplarmente punitivo”. 

Não é por acaso que, a arquitetura da maioria dos estabelecimentos penais não 

preveem espaços destinados às atividades consideradas de reabilitação, pois é preciso manter 

absoluta prioridade à disciplina e segurança, a fim de que a ordem seja estabelecida. Quando 

são oferecidas atividades consideradas de reabilitação, como por exemplo, educação escolar, 

cursos, recreação, esportes, elas ficam em segundo plano. Assim, “à convicção arraigada de 

que o criminoso é internado na penitenciária para ser punido, intimidado e recuperado, 

corresponde a certeza tranquila e inconcussa de que a via para obter tais fins é: impedir que o 

preso fuja; e manter em rigorosa disciplina a comunidade carcerária” (THOMPSON, 1976, p. 

40). Há que se considerar que a tarefa de manter a ordem na prisão e de evitar fugas dos 

internos também não é tarefa simples, visto que é preciso controlar um número elevado de 

pessoas em espaços tão limitados. 

O conceito de reabilitação, no sentido de transformar os criminosos em não 

criminosos, vem sendo substituído ou acompanhado por outro termo que emerge dos 

discursos jurídicos: ressocialização. Esse termo, no entanto, é passível de muitos 

questionamentos. Segundo Julião (2009), para que o conceito de ressocialização tenha 

fundamento, é necessário admitir a hipótese de que o indivíduo privado de liberdade esteja 

totalmente fora da sociedade, ou seja, é um indivíduo (des)socializado
22

 ou (a)social, além 

disso,  tal conceito implicaria pensar que ao retornar à sociedade, esse indivíduo participaria, 

realmente, das práticas e atividades sociais que lhe conferem a condição de cidadão, portador 

de deveres e direitos. 

Considerando o ser humano, como ser inacabado, em constante processo de 

socialização, de aprendizagem, o conceito de ressocialização
23

 esvazia-se de sentido. 

Portanto, ao ser entendido erroneamente, o próprio conceito traz em seu bojo uma concepção 

                                                             
22 Goffman (1990, p.23) considera que o termo “dessocialização é muito forte, pois supõe a perda de capacidades 

fundamentais para comunicação e cooperação”.  
23 A partir daqui, todos os termos como ressocialização, reeducação, reintegração e reabilitação comumente 

encontrados na literatura da área jurídica, serão mencionados nessa dissertação com o seu prefixo entre 

parênteses, uma vez que o aprendizado é um processo contínuo. 
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de sujeito que incide diretamente sobre a forma de tratamento, a qual “oculta a verdadeira 

função da prisão em nossa sociedade, que é mais punir do que lhe garantir assistência, que é 

mais isolar os indivíduos e neutralizar suas forças que propriamente integrá-lo à sociedade” 

(JULIÃO, 2009). Por trás de um discurso (re)socializador, existe um propósito político e 

ideológico voltado para a segregação, que se justifica pelo alto grau de periculosidade dos 

sujeitos encarcerados, que devem ser isolados para não representar uma ameaça à ordem 

social. 

As funções de punir e reabilitar parece não ser encaradas na gestão penitenciária como 

um dilema, ao contrário, são, tranquilamente, considerados complementares. Não existiria, 

portanto, na gestão penitenciária, uma contradição entre ambos os aspectos, que convergem 

seus procedimentos e orientações ao fim de socializar os indivíduos punidos à disciplina do 

cárcere, aos códigos que compõem este sistema social (PORTUGUÊS, 2001).  

 
2.1.2 A cultura prisional: a prisonização dos sujeitos 

 

A socialização do condenado ao mundo do cárcere, de que falou Português (2001), é o 

que Clemmer (1960) denomina “prisonização”, que equivale à adoção em maior ou menor 

grau do modo de pensar, dos hábitos, dos costumes, enfim, da cultura prisional. Cabe ressaltar 

que, nem todos os homens sujeitam-se a todos os aspectos dessa cultura, porém, segundo 

Thompson (1976, p. 53), “nenhum escapa a determinadas influências que se poderiam chamar 

de fatores universais de prisonização”, tais como: aceitação de um papel inferior; acumulação 

de fatos concernentes à organização da prisão, desenvolvimento de novos hábitos, no comer, 

vestir, dormir, etc.; adoção do linguajar local; reconhecimento de que nada é devido ao meio 

ambiente, quanto à satisfação de necessidades; eventual desejo de arranjar uma “boa 

ocupação”.    

E não somente os internos, mas os demais participantes da relação penitenciária 

(diretores, terapeutas, agentes) sofrem os efeitos da prisonização, se adequando a essa outra 

realidade e adotando, às vezes, atitudes a partir de valores que não comungam na vida livre 

(THOMPSON, 1976). Isso explicaria, segundo esse autor, as atitudes de funcionários ou 

agentes de aplicar castigos desumanos e humilhantes aos condenados. 

A esses, é imposta uma determinada condição de vida, sujeitada a vários tipos de 

violência (simbólica, física) e repressão. Essa forma de sobrevivência pode ocasionar o que 

Goffman (1990), sociólogo canadense, denomina de mortificação do eu, principal 
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consequência do exercício de uma instituição total. Para Goffman (1990)
24

, a prisão é um 

exemplo claro de uma “instituição total”, definida pelo autor como “um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada” (p. 11). Destarte, as situações da vida livre de um indivíduo, como 

dormir, brincar e trabalhar, que geralmente acontecem em lugares diferentes, reduzem-se à 

apenas um mesmo local, como é o caso, dos conventos, manicômios e prisões.   

Em Goffman (1990), as pessoas submetidas às normas e rotinas das instituições totais, 

como as prisões, vivenciam a mortificação do eu, que se revela na medida em que o sujeito 

privado de sua liberdade participa de acontecimentos simbólicos, intencionais ou não, que o 

despoja da sua concepção anterior do eu – consolidada no seu cotidiano doméstico – fazendo-

o perder suas referências
25

. Os processos que engendram a mortificação do eu, causam o que 

o autor identifica como deformação e desfiguração pessoal e a exposição contaminadora. 

A tensão entre o mundo doméstico e o mundo institucional constitui-se no primeiro 

processo de mortificação do eu, uma barreira estabelecida entre o interno e o mundo exterior. 

Acontece aí o que Goffman (1991, p. 25) denomina de “morte civil”, ou seja, o sujeito está 

vivo, mas perdeu seu direito à cidadania. 

A deformação e desfiguração pessoal são caracterizadas pela perda de um conjunto de 

identidade do indivíduo. Deste são retirados todos os seus bens pessoais que o permite 

apresentar-se aos outros (exemplo: roupas, objetos); o indivíduo perde seu nome e sua 

aparência. As más condições das prisões e o confinamento de muitas pessoas por longo tempo 

deixam marcas visivelmente perceptíveis no corpo do preso, através da sua sujeira e do 

surgimento de manchas, por exemplo. Em muitos estabelecimentos penais, o preso apresenta 

mutilações no corpo e são obrigados a ter uma postura contrária a sua vontade e humilhantes 

para sua imagem (GOFFMAN, 1990). A exposição da pessoa do condenado também se 

mostra através de sua sujeição a outro tipo de violência simbólica, a rejeição de sua 

privacidade, ele não está sozinho, ele é vigiado, visto e ouvido.  

Nessa perspectiva, Goffman (1990) não acredita que uma instituição total, como a 

prisão, exerça a função de crescimento cultural do indivíduo. O sujeito carrega consigo sua 

cultura, “um conjunto de experiência que confirmava uma concepção tolerável do eu e 

                                                             
24 Nessa obra intitulada Manicômios, Prisões e Conventos, o autor trata das características comuns existentes 

nesses três tipos de instituições identificadas como instituições totais. 
25 O autor esclarece que as instituições totais não substituem algo já formado pela cultura específica do 

indivíduo, o que ocorre é um afastamento de algumas oportunidades de comportamento e o fracasso para 

acompanhar mudanças sociais recentes no mundo externo. 
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permitia um conjunto de formas de defesa, exercidas de acordo com sua vontade, para 

enfrentar conflitos, dúvidas e fracassos” (p. 23). Porém, ao se submeter às regras da prisão, o 

condenado acaba, muitas vezes, despindo-se de seus valores, pelo menos enquanto estiver ali.  

Vimos em Foucault (1987) que, mais do que não promover o crescimento cultural do 

indivíduo, o rigor e a arbitrariedade dos processos punitivos, distante de exercerem a função 

de transformar criminosos em “pessoas honestas”, servem, apenas, para “fabricar novos 

criminosos e afundá-los ainda mais na criminalidade” (p. 131-132). Segundo Adorno (1991), 

as práticas de segurança e disciplina da prisão contribuem para a construção subjetiva do 

delinquente. O poder institucional da prisão utiliza de um arbítrio punitivo. Sendo assim, 

é a assimetria nas relações de poder e na distribuição da justiça criminal que 

torna possível a reprodução da delinquência. Trata-se de assimetria reposta 
e assegurada em um mundo onde os conflitos decorrentes de diferenças e 

desigualdades sociais se resolvem no confronto intersubjetivo entre fortes e 

fracos, no qual a vida está sempre sob um fio tênue e prestes a romper. 

(ADORNO, 1991, p.39). 

 

É nesse sentido que a prisonização dificulta os esforços em favor da (re)socialização e, 

além disso, devolve para a sociedade delinquentes mais perigosos, com elevado índice de 

possibilidade para a reincidência. Foucault (1987, p. 234-236) constata que “[...] as prisões 

não diminuem a taxa de criminalidade; [...] a detenção provoca a reincidência;[...] as 

condições dadas aos detentos libertados condenam-nos fatalmente à reincidência; [...]enfim, a 

prisão fabrica indiretamente delinquentes [...]”.  

Diante da constatação de que a prisão produz delinquência, podemos supor o quão é 

controverso tratar da questão do retorno do condenado ao convívio em sociedade. Thompson 

(1976) levanta uma polêmica sobre a forma como o preso é considerado (re)adaptado à vida 

livre. O autor questiona essa (re)adaptação ao identificar que a adaptação do indivíduo ao 

mundo da prisão, avaliado mediante seu bom comportamento, da sua obediência a todas as 

regras que lhe são impostas, é fator determinante para que o mesmo possa ser considerado 

(re)adaptado à vida em sociedade. Ou seja, quanto mais o indivíduo submeter-se às normas do 

cárcere, mais cedo sairá da prisão. Sendo assim, o “bom preso” equivale à preso reabilitado. É 

nesse sentido que concordamos com Thompson (1976), afinal, sob que aspecto, a vida de 

encarceramento se assemelha à vida livre, para que a adaptação da primeira possa levar 

consequentemente à readaptação da segunda? Realmente, é uma discussão que revela, não de 

forma simples, toda a ambiguidade da instituição prisional e do seu papel na sociedade. 
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Para Thompson (1976), a prisão é um sistema social peculiar. Baseado em estudos 

como os de Sykes
26

 (1972), o autor concorda que a prisão “é uma sociedade dentro de uma 

sociedade” (p. 12 apud THOMPSON, 1976, p. 51). Isso porque, nela são alterados numerosos 

aspectos da sociedade livre. A prisão, enquanto sistema social, representa uma tentativa para 

criar e manter um grupamento humano submetido a um regime de controle total, ou quase 

total.  

Esse controle total foi constatado também em Foucault (1987). Para esse autor, a 

prisão possui mecanismos internos coercitivos que regulam todos os movimentos do corpo do 

condenado. 

A prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo. Em vários sentidos: 

deve tomar a seu cargo todos os aspectos do indivíduo, seu treinamento 
físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento cotidiano, sua atitude 

moral, suas disposições [...]. Ela tem que ser a maquinaria mais potente para 

impor uma nova forma ao indivíduo pervertido; seu modo de ação é a coação 

de uma educação total (p. 211).  

 
Os mecanismos da prisão realizam um controle detalhado e minucioso sob o corpo do 

encarcerado, nos seus gestos, hábitos, atitudes, comportamento, etc. A esses mecanismos, 

Foucault (1979) denomina de disciplina ou poder disciplinar, definido como “métodos que 

permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade – utilidade” (p. XVII). A disciplina é, 

então, uma técnica, um mecanismo, um instrumento de poder que incide sobre o corpo do 

indivíduo. Em uma instituição prisional, a vigilância e a punição são exemplos desses 

instrumentos de poder, usados para docilizar e adestrar o corpo do encarcerado, com a 

intenção de fazê-lo adaptar às regras, à vida na prisão. 

Convém esclarecer que o poder disciplinar, em Foucault (1987), pode se dar de forma 

sutil e não fazer uso de violência. Aliás, para esse autor, quanto mais oculto o poder estiver, 

mais eficaz ele será, pois os dominados não perceberão a relação de dominação e assim não 

resistirão. Veiga-Neto (2007) esclarece o conceito de disciplina utilizado por Foucault (1987), 

afirmando que a disciplina fabrica corpos dóceis não significa dizer que ela fabrica corpos 

obedientes. Falar em corpos dóceis é falar em corpos maleáveis e moldáveis, mas não se trata, 

aí, de uma modelagem imposta, feita à força. A disciplina é, então, perspicaz e se cristaliza 

em diversas formas, pode ter ação sob o corpo do indivíduo nos mínimos detalhes, 

                                                             
26 Sykes (1972) aborda o sistema social da prisão de segurança máxima do Estado de New Jersey, mostrando que 

a penitenciária é uma sociedade dentro da sociedade, onde existem regras e um funcionamento específico.  
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apresentando-se como uma “microfísica do poder”. Santos (2005, p.8) elucida ainda mais essa 

ideia, afirmando que: 

A disciplina é a própria (micro)física do poder, instituída para controle e 

sujeição do corpo, com o objetivo de tornar o indivíduo dócil e útil: uma 
política de coerção para domínio do corpo alheio, ensinado a fazer o que 

queremos e a operar como queremos. O objetivo de produzir corpos dóceis e 

úteis é obtido por uma dissociação entre corpo individual, como capacidade 
produtiva, e vontade pessoal, como poder do sujeito sobre a energia do 

corpo.  

 

Na prisão, os indivíduos devem se sujeitar às regras, às autoridades, aos regulamentos, 

devem possuir comportamentos condizentes ao querer da equipe de gestão penitenciária, 

mesmo que tais comportamentos denegrida sua dignidade humana ou engendre processos de 

“mortificação do eu”. Essa operação do encarceramento é possível graças à autonomia do 

pessoal penitenciário, que possui uma independência, um poder de decisão que se justifica 

pelas funções que deve exercer de vigiar e punir. Em outras palavras, “se o princípio da pena 

é sem dúvida uma decisão de justiça, sua gestão, sua qualidade e seus rigores devem pertencer 

a um mecanismo autônomo que controla os efeitos da punição no próprio interior do aparelho 

que os produz” (FOUCAULT, 1987, p. 219). 

Não é por acaso que Foucault (1987) identifica a prisão como “o único lugar onde o 

poder pode se manifestar em estado puro em suas dimensões mais excessivas e se justificar 

como poder moral” (p. 73). Nesse sentido, para esse autor, a prisão fabrica delinquentes pelo 

tipo de existência imposta aos detentos, que ao ficarem isolados nas celas ou realizarem 

trabalho inútil, não pensam no homem em sociedade. Mas, diante dessa realidade, como a 

prisão pode ser considerada um legítimo aparelho de punição? São os regulamentos e o 

funcionamento da prisão que conseguem, possuindo estratégias próprias e suas astúcias, 

assegurar a própria existência e o próprio fracasso. 

Quando Foucault (1987) enfatiza, em seus estudos, que os efeitos do poder são 

também positivos, nos ajuda a entender porque as prisões não foram banidas da nossa 

sociedade. Diz o autor: “temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos 

negativos: ele „exclui‟, „reprime‟, „realça‟, „censura‟, „abstrai‟, „mascara‟, „esconde‟. Na 

verdade o poder produz; ele produz realidade, produz campos de objetos e rituais de verdade” 

(p. 172). O poder assume também um caráter positivo e tem como alvo o corpo, para 

aprimorá-lo e adestrá-lo e não para supliciá-lo e mutilá-lo. 

No caso da prisão, as relações de poder - onde o corpo é o alvo - produz o saber 

científico, capaz de respaldar e legitimar o poder de punir. Segundo Onofre (2002), nessas 
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relações, os indivíduos privados de liberdade são, a todo o momento, vigiados, observados, e 

dessa observação é produzido um saber sobre eles que lhe é reaplicado. 

Para Foucault (1987), a prisão é menos para suprimir as infrações do que para 

diferenciá-las, utilizá-las, com intuito não somente de tornar dócil quem infringir a lei, mas 

tendem a organizar a transgressão das leis numa tática geral das sujeições. “A penalidade seria 

então uma maneira de gerir as ilegalidades, de riscar limites de tolerância, de dar terreno a 

alguns, de fazer pressão sobre outros, de excluir uma parte, de tornar útil outra” (p. 240).  

Além disso, se a prisão fabrica delinquentes, estes são úteis à sociedade. Graças à 

delinquência existe todo um aparato disponível visando à proteção da sociedade: a polícia, as 

indústrias de segurança, etc.  

A cultura prisional é, então, esse „mundo particular‟ que, no conjunto de suas 

características, configura-se a instituição prisão. Constituída de sistemas de conhecimentos, 

mecanismo de sobrevivência, formas de linguagens, normas de convivência, sistema de 

valores e comportamentos que são gerados em seu interior.  

Segundo Thompson (1976, p. 53), essa adaptação ao mundo da prisão “desorganiza” a 

personalidade do encarcerado, dificultando sua integração à sociedade livre, quando a ela 

retorna. Os sujeitos que passam pela polícia e pelo aparelho judiciário vão inscrevendo sua 

trajetória delinquente que se consolida no interior da prisão. Alguns, inclusive, estabelecem 

vínculos afetivos com o aparelho carcerário, fazendo da penitenciária seu território de 

existência (BORDINI; ADORNO, 1986), onde são acordados e incorporados a cultura 

prisional pelos internos, com inclusive ordenação do “papel social” a ser assumido por cada 

membro dos grupos ali existentes. 

 No entanto, cabe ressaltar que estes processos são marcados por uma série de 

contradições, eles não são plenos e nem integrais. Como afirma Português (2001), estes 

processos são marcados por uma série de contradições, onde os prisioneiros encontram e 

constroem formas de resistência
27

. Nessa perspectiva, o interesse em frequentar a escola, 

vislumbrando uma vida diferente da prisão pode se constituir, também, em umas das formas 

de resistência ao processo de prisonização. 

 

2.1.3 A política brasileira de execução penal 

 

                                                             
27 Um exemplo claro de uma dessas formas de resistência, verificadas no sistema prisional brasileiro, é a 

existência de facções criminosas no interior das prisões. Um exemplo de facção é o PCC (Primeiro Comando da 

Capital), nascida em uma prisão do estado de São Paulo, ela é a maior e mais organizada do país e possui como 

um dos seus objetivos combater a opressão dentro do sistema prisional paulista.  
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O Direito Penal brasileiro é constituído por três leis: o Código Penal de 1940, que traz 

a definição de crime e determina a pena para cada tipo de infração; o Código de Processo 

Penal de 1941, conjunto de regras e princípios a serem cumpridos pela Justiça diante da 

ocorrência, desde a investigação policial ao julgamento; e a LEP
28

 de 1984, que define as 

condições para o cumprimento da pena estabelecida por sentença ou decisão criminal. Como 

o Brasil é uma federação, cada estado é responsável pela execução penal em âmbito 

estadual
29

, obedecendo às leis federais que regem tal atividade. Em Minas Gerais, a Secretaria 

de Estado de Defesa Social (SEDS) é o órgão responsável pelas ações referentes à 

administração e segurança nos estabelecimentos penais.  

Conforme o artigo 61 da LEP, são oito órgãos responsáveis pela execução da pena: o 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, subordinado ao Ministério da Justiça, 

tem como incumbências propor diretrizes da política criminal quanto a prevenção do delito, 

administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança; o Juízo 

da Execução, responsável pela aplicação dos casos julgados, zelando pelo correto 

cumprimento da pena e da medida de segurança; o Ministério Público, cuja atribuição é 

fiscalizar a execução da pena; o Conselho Penitenciário, órgão consultivo e fiscalizador da 

execução da pena; os Departamentos Penitenciários, constituídos pelo Departamento 

Penitenciário Nacional e Local, o Departamento Nacional é subordinado ao Ministério da 

Justiça, sendo um órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio 

administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o 

Departamento Local tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais 

do Estado a que pertencer; o Patronato público ou particular tem como atribuição prestar 

assistência aos albergados e aos egressos; o Conselho da Comunidade, este deve possuir como 

atribuições não somente promover serviços de assistência aos presos e egressos do sistema 

prisional, mas também fiscalizar o cumprimento da legislação vigente nos estabelecimentos 

penais de cada comarca; e a Defensoria Pública, que tem como função velar pela regular 

execução da pena, oficiando para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de 

forma individual ou coletiva.   

                                                             
28 A LEP foi criada embasada em um tratado denominado “As Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos”, 

estabelecido no I Congresso da ONU sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, em Genebra, no 

ano de 1955. Como o Brasil é país membro da ONU, promulgou a Lei nº 3.274 de 02/10/1957, estabelecendo as 

Normas Gerais do Regime Penitenciário, revogada posteriormente pela LEP em 1984. 
29 No Brasil conta também com os estabelecimentos penais federais, que são unidades penitenciárias de 

segurança máxima, cuja população carcerária representa alta periculosidade que pode comprometer a ordem e a 

segurança nos seus estados de origem. Esses estabelecimentos são subordinados ao DEPEN do Ministério da 

Justiça. 
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Conforme vimos anteriormente em Foucault (1987), sobre as sete máximas da boa 

condição penitenciária, os princípios norteadores da execução penal no Brasil não são 

diferentes. Um dos primeiros procedimentos que deverá ser adotado na execução da pena é a 

classificação do condenado, mediante exame criminológico, segundo os seus antecedentes e 

personalidade, com vistas à individualização da execução da pena. Essa classificação é 

realizada pela Comissão Técnica de Classificação
30

 (CTC), que elaborará o programa 

individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. 

O Brasil adota o sistema progressivo de cumprimento da pena, que é o modelo de 

execução penal irlandês. Esse modelo transformou a pena em três regimes: o regime fechado, 

cujo princípio é recuperar o condenado; o semiaberto, que objetiva profissionalizar; e o 

regime aberto, que tem como finalidade inserir o apenado na sociedade. O tempo para 

progressão de um regime para o outro varia conforme o crime praticado
31

. A LEP prevê um 

determinado tipo de estabelecimento penal para cada regime de cumprimento da pena. Assim, 

as pessoas que ainda não foram condenadas, os presos provisórios, são recolhidos nas cadeias 

públicas, localizadas próximas aos centros urbanos, para aguardarem o julgamento; aquelas 

que estão em regime fechado deverão cumprir sua pena em penitenciárias, localizadas em 

local distante dos centros urbanos; já os estabelecimentos penais como: colônia agrícola, 

industrial ou similar destinam-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto; e aqueles 

que estão cumprindo sua pena em regime aberto, obedecidos os requisitos previstos na LEP, 

ficarão na Casa do Albergado, localizada em centro urbano. Porém, o número de 

estabelecimentos penais é insuficiente para abrigar mais de 471.254 mil pessoas privadas de 

liberdade.  

Se o quantitativo de penitenciárias não é o bastante, imagine o quão reduzido é o 

número de estabelecimentos destinados ao cumprimento dos dois últimos regimes. Do total de 

1.312 estabelecimentos penais, divulgado em dezembro de 2011 pelo INFOPEN, as 

penitenciárias somavam um total de 491, as colônias agrícolas e similar totalizavam 70 e as 

casas de albergados 65 estabelecimentos; já as cadeias são em maior número, correspondia a 

639 unidades; os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico somavam 32 e o sistema 

                                                             
30 “A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e 

composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se 

tratar de condenado à pena privativa da liberdade” (BRASIL, 1984). 
31 Em caso de crime considerado comuns (furtos, estelionatos, etc.), o condenado cumpre 1/6 da pena em cada 

regime e o restante da pena é realizada no livramento condicional. Já para os condenados reincidentes ou aqueles 

que cometeram crimes considerados hediondos (como latrocínio, estupro de vulnerável, etc.) o tempo para 

progressão em cada regime aumenta para 3/5 do tempo da pena. Vale salientar que, a progressão obedece a dois 

requisitos: um objetivo, ou seja, cumprir a pena naquele determinado tempo; e um subjetivo, que depende do 

comportamento e merecimento do condenado.  
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ainda contava com 15 patronatos. No caso de Minas Gerais, os dados revelam que dos 129 

estabelecimentos penais, 20 são penitenciárias, duas casas de albergados, 103 cadeias 

públicas, quatro hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e nenhuma colônia agrícola. 

Diante desses números, já percebemos a grande dificuldade de fazer cumprir o sistema 

progressivo da pena, cujo propósito é integrar gradativamente o condenado ao convívio 

social, por não possuirmos as condições mínimas necessárias, desde a estrutura física até a 

garantia de direitos humanos mais elementares para a sobrevivência digna desses sujeitos 

privados de liberdade. 

Aliás, todos os direitos desses sujeitos estão respaldados na lei de execução penal, 

norteadora das políticas e programas desenvolvidos para o sistema prisional, amparada pela 

Constituição Federal de 1988. A LEP é considerada o ideal
32

 de execução da pena, ela orienta, 

dentre outros aspectos, sobre os deveres e direitos da população prisional, bem como, das 

assistências que devem ser prestadas a ela.  

As assistências, entendidas como dever do Estado, objetivam “prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade” (BRASIL, 1984), contempla (ou deveria 

contemplar) seis aspectos: material, constará no fornecimento de alimentação, vestuário e 

instalações higiênicas; saúde, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e 

odontológico, de caráter preventivo e curativo; jurídica, destinados aos sujeitos privados de 

liberdade desprovidos de recursos financeiros para constituir advogado; educacional, que 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional, sendo que somente o ensino 

fundamental terá caráter obrigatório; social, prestar assistência social presos e prepará-los 

para o retorno à sociedade; e religiosa, através da permissão da participação nos serviços 

religiosos organizados no estabelecimento penal, com liberdade de culto e de participação em 

tais atividades. É o conjunto dessas ações que contribuem para o processo de 

(res)socialização, termo tão difundido nos meios jurídicos. Entretanto, como veremos a 

seguir, há um grande abismo entre o que preconiza a LEP e a realidade prisional do país. 

 

2.1.4 Diagnóstico da situação do sistema penitenciário brasileiro 

 
A partir dos dados divulgados pelo INFOPEN, referentes ao mês de dezembro de 

2011, podemos traçar, em linhas gerais, o perfil da população do sistema penitenciário, que 

                                                             
32 Utilizamos o adjetivo ideal para explicar que, embora a LEP seja considerada uma das leis mais modernas do 

mundo, na prática ela ainda não é executada plenamente. O Estado não consegue garantir a todos os apenados as 

condições previstas legalmente para o retorno desses à sociedade. 
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totalizava, à época, 471.254 mil presos. Em média, um em cada 405 habitantes
33

 estão 

custodiados em prisões de todo o país, é um dado alarmante, pois ocupamos o quarto 

colocado com maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente dos Estados 

Unidos, China e Rússia. E o Estado de Minas Gerais, por sua vez, ocupa o segundo lugar no 

ranking dos estados que possuem a maior população prisional do país, com 41.569 sujeitos 

privados de liberdade, fica atrás somente do Estado de São Paulo, que contabilizava em 

dezembro de 2011 174.060 sujeitos custodiados pelo sistema penitenciário. 

O Brasil se depara com o crescimento do número de presidiários a cada ano. Em 

dezembro de 2010, segundo dados do Ministério da Justiça, contabilizavam, entre homens e 

mulheres maiores de 18 anos, 445.705 presidiários, em junho de 2011, já somava 464.440; 

seis meses depois, o quantitativo passou a ser de 6.814 pessoas a mais. 

Deparamo-nos com um sistema prisional precário, onde o quantitativo de sujeitos 

presos ultrapassa em 59% o número de vagas disponíveis nas prisões, que chega a 295.413 

vagas. O problema da superlotação é um dos mais graves, pois traz consigo a falta das 

mínimas condições de sobrevivência dos sujeitos aprisionados. Segundo Maia (2009), a 

superlotação: 

afronta a condição humana dos detentos, aumenta a insegurança 

penitenciária, o abuso sexual, o consumo de drogas, diminui as chances de 

reinserção social do sentenciado, além de contrariar as condições mínimas 
de exigências dos organismos internacionais. O que fazer com os 

sentenciados e como corrigi-los sempre assombrou a sociedade (p. 10). 

  

A situação das prisões do Estado de Minas Gerais, no que se refere à superlotação, é 

semelhante à realidade nacional, a população carcerária somava, em dezembro de 2011, 

41.569 pessoas, enquanto o sistema penitenciário disponibilizava 27.488 vagas. Ou seja, o 

número de internos das prisões do Estado excede em 51% o número de vagas.   

Somado a esse fator, nossa sociedade é omissa, ou seja, ela não assume para si a 

responsabilidade do alto índice de criminalidade, fruto também das condições do mercado de 

trabalho e exclusão social. “Para ela é fácil: põe o indivíduo condenado dentro da prisão e 

simplesmente não quer nem ouvir falar disso. [...] Não há nenhuma forma de intercâmbio, 

nenhuma responsabilidade entre a comunidade e os organismos prisionais” (SALLA, 1994, p. 

96). 

Bombardeada por notícias transmitidas nos diversos veículos de comunicação sobre a 

violência e criminalidade, a sociedade em geral se mostra ambígua quando o assunto é 

                                                             
33 Considerando que o país possui 191 milhões de habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010.  
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execução penal e reabilitação. Ao mesmo tempo em que ela anseia pela punição, ela espera 

que a estada do infrator na prisão sirva de exemplo e o ensine a não cometer mais delito; no 

entanto, quando este sai da prisão, depara-se com o preconceito e a discriminação, 

carregando, assim, o estigma de presidiário. Podemos afirmar que o sistema penitenciário 

mascara sua realidade; porém, vivemos em uma sociedade que não se interessa pelo que 

acontece em seu interior. 

Conforme mencionamos anteriormente, a realidade política e administrativa do 

sistema penal no país é gerida por cada estado da federação, por isso, em alguns desses 

aspectos ela assume características diversas. No entanto, o perfil do interno penitenciário é 

bastante homogêneo: são pobres, negros e pardos, com pouca formação escolar e 

desempregados.   

Em sua grande maioria, os internos penitenciários fazem parte da parcela da população 

que não tem seus direitos básicos de cidadãos garantidos. É nesse sentido que Julião (2009) 

reportando-se aos estudos de Wacquant (2001)
34

 presume que o sistema penal foi instituído 

com a finalidade de aprisionar suas “mazelas sociais, escamoteando as chagas abertas pela 

exclusão social e pela ganância por poder geradas pelas lutas de classes” (p. 18). As ações e 

projetos priorizados pelo Governo são voltados para as políticas de execução penal. Pois, 

parece ser mais conveniente “remediar” o problema da criminalidade ao invés de atuar nos 

fatores que geram a criminalidade, investindo em políticas sociais.  

Esclarecemos, entretanto, que não significa afirmar que a pobreza é fator para o crime 

e muito menos considerar como vítimas sociais todos os sujeitos privados de liberdade; 

sabemos que cada indivíduo é único e possui uma forma particular de se relacionar, pensar e 

agir na sociedade. No entanto, é preciso reconhecer que os condenados, em sua grande 

maioria, possuem características sociais em comum que não podem ser desconsideradas, até 

para que sejam implementadas políticas públicas visando diminuir a incidência de crimes.  

De acordo com o INFOPEN, 53% da população carcerária é constituída por jovens, ou 

seja, possui até 29 anos de idade; 18% encontram-se na faixa etária de 30 a 34 anos; e 16% 

tem idade entre 35 a 45 anos e 13% possui  idade superior a 45 anos. Coincidentemente, em 

Minas Gerais, o índice da população carcerária jovem corresponde a 54% dos internos, 

enquanto que a faixa etária entre 30 a 45 anos contabiliza 34% do total, sendo que 18% 

possuem idade entre 30 a 34 anos e 12% superior a 45 anos.  

                                                             
34  WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  
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Com relação à etnia, aqueles que se declaram pardos ou negros totalizam 58% do total, 

enquanto o branco atinge 35% da totalidade carcerária e 7% são amarelos, indígenas ou 

outras. No estado mineiro, o quantitativo de negros e pardos é maior, cerca de 63%, 28% são 

constituídas por pessoas que se declaram de cor branca e 9% são amarelos ou outras. 

Se a execução penal tem objetivo, de acordo com o art. 1º da LEP, não somente fazer 

cumprir a sentença judicial, mas oferecer condições para a integração social do condenado, 

como pode fazê-lo diante da situação do sistema prisional brasileiro?  Para Bitencourt (2008, 

p. 124), a (re)adaptação social não pode ficar à cargo apenas dos órgãos de execução penal, 

pois o trabalho de (re)socializar  abrange uma problemática que vai além dos aspectos penal e 

penitenciário. Não se pode atribuir às disciplinas penais a “responsabilidade exclusiva de 

conseguir a completa ressocialização do delinquente, ignorando a existência de outros 

programas e meios de controle social de que o Estado e a sociedade devem dispor com 

objetivo ressocializador, como a família, a escola, a Igreja, etc.” 

Os dados divulgados pelo INFOPEN mostram o quantitativo de internos participante 

de duas atividades consideradas (res)socializadoras: atividade educacional e atividade 

laborterápica. Conforme mostramos nas páginas anteriores desse trabalho, pouco mais de 10% 

dos encarcerados que ainda não concluíram a Educação Básica têm atendimento educacional. 

No que se refere à atividade laborterápica, 89.125 (18,91%) internos realizam algum trabalho 

interno na prisão, e 20.279 (4,30%) apenados ocupam-se com algum tipo de trabalho externo, 

geralmente fruto de parcerias com iniciativas privadas, Estado, Organizações não-

governamentais. Em Minas Gerais, os apenados que desenvolvem alguma atividade dentro 

das prisões somam-se 8.854 (21,29%); já 2.176 (5,23%) deles realizam trabalho externo.  

O quantitativo de apenados que participam de atividades voltadas ao trabalho no 

estado de Minas Gerais é superior ao índice nacional. Porém sabemos que esse índice é 

preocupante, pois abrange uma parcela mínima da população prisional. Convém ressaltar que 

essas atividades desenvolvidas nas prisões, em sua maioria, exigem baixa qualificação 

profissional e remuneração, inserindo-se assim, em uma problemática maior a qual salienta 

Salla (1994, p. 97): 

 

Não é fácil pensar em reabilitar e ressocializar alguém para uma sociedade 

extremamente complexa e difícil. Ao lado dessa miséria absoluta, toda uma 
economia informal, uma economia paralela que existe na sociedade 

brasileira, que se calcula em nove milhões de dólares ao ano, onde há toda 

dificuldade de recondução desses indivíduos ou para o mercado de trabalho 
ou para qualquer atividade dita decente. Como é que se convence o 

indivíduo a voltar a ganhar um salário mínimo? Como é que se faz para 

inseri-lo na economia formal se uma atividade ilegal lhe rende cinco vezes 
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mais do que ele ganharia se estivesse no mercado de trabalho? Não é 

possível deixar de olhar esse contexto no qual a criminalidade se desenvolve. 

 

 Um dos fatores que indicam o sistema prisional como falido no seu papel de 

(re)abilitar o indivíduo é o seu índice de reincidência. No Brasil não há informações oficiais 

sólidas que confirmem a taxa de reincidência criminal, nem o INFOPEN, responsável por 

divulgar os índices sobre a situação da população carcerária brasileira, traz informações a esse 

respeito. De acordo com Salla (2003, p. 427), os levantamentos parciais realizados pelo 

sistema penitenciário apontam que o índice de reincidência criminal está sempre superior a 

50%.  Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirma que o “sistema comum alcança o 

percentual de 70%” (TJMG, 2011, p. 20), no que se refere à reincidência dos seus egressos.  

No entanto, não deixa claro se esse índice corresponde o nível nacional ou estadual e muito 

menos qual a fonte ou os parâmetros utilizados para divulgar tal índice. 

Esses problemas, que há muito tempo assolam a realidade prisional, faz vigorar o 

ceticismo diante de qualquer perspectiva de mudança que não leve em conta tais condições. 

Considerando essa conjuntura prisional, trazemos à discussão o modelo alternativo de prisão: 

APAC. Será possível que esse modelo de prisão consiga acordar suas duas funções 

irreconciliáveis: punir e (re)abilitar?  

 

2.2 MODELO ALTERNATIVO DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL  

  

Conforme mencionamos anteriormente, o modelo alternativo de instituição prisional 

que tratamos nesse trabalho refere-se à APAC. Baseados, sobretudo, em estudos como de 

Foucault (1987) e Vargas (2011), abordamos essa instituição focando seus aspectos 

históricos, suas finalidades e alguns elementos da cultura gerada em seu interior, bem como 

os aspectos que indicam os contrastes com o modelo convencional de prisão.  

 

2.2.1 Aspectos históricos 

 

A APAC surgiu da iniciativa de um grupo da Pastoral Penitenciária
35

, pertencente à 

Igreja Católica, sob liderança do advogado Doutor Mário Ottoboni. Em 1972, esse grupo 

passou a frequentar o Presídio da Humaitá, localizado na cidade de São José dos Campos, 

                                                             
35 A Pastoral Penitenciária ou Carcerária é uma ação vinculada à Igreja Católica voltada para os sujeitos privados 

de liberdade, possui como objetivos: evangelizar essas pessoas e zelar pelos direitos humanos e pela dignidade 

no sistema prisional. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangeliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dignidade
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visando realizar um trabalho de assistência
36

 junto à população carcerária. Esse trabalho 

consistia, principalmente, na evangelização dos presos, com o objetivo de amenizar as 

preocupações da população daquela região que vivia “sempre sobressaltada com as constantes 

rebeliões e atos de inconformismo dos presos que viviam amontoados no estabelecimento 

situado na região central da cidade” (OTTOBONI, 2001, p. 23). 

A declaração do fundador da APAC faz-nos refletir sobre o sentido do trabalho de 

evangelização dentro de um presídio. Se o objetivo era minimizar o sentimento de revolta, era 

fazer com que os presos se conformassem com a situação precária em que viviam, esse 

trabalho, então, era voltado para, sobretudo, a docilização do indivíduo. Por isso, o papel da 

religião nesse contexto prisional é importante, aqui, ela é um instrumento de controle social, à 

serviço da ordem e da disciplina no interior de um estabelecimento penal. 

  Segundo Ottoboni (2001), após dois anos de trabalho, o grupo de voluntários cristãos 

denominado Amando o próximo Amará a Cristo (APAC), diante das dificuldades para o 

desenvolvimento do trabalho de assistência, que passou a ser baseado em métodos 

experimentados a partir do estudo mais aprofundado sobre o sistema penitenciário, sentiu a 

necessidade de fundar uma entidade juridicamente organizada. Com o apoio do Juiz de 

Execução Penal da Comarca, Silvio Marques Neto, em 15 de junho de 1974, a APAC ganhou 

personalidade jurídica. Constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos
37

, a 

sigla APAC passou a significar: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.  

Segundo Ottoboni (2001), diante dos entraves encontrados pela equipe da pastoral na 

área de segurança do presídio, sobretudo, aqueles agentes que consideravam o trabalho do 

grupo como uma “proteção aos bandidos” (p.32), percebeu-se a necessidade de colocar a 

associação na condição de órgão auxiliar da justiça para obter assim o respaldo do Poder 

Judiciário e o apoio do juiz da comarca. O estatuto social dessa entidade assim a descreve: 

destina-se a auxiliar as autoridades judiciárias e policiais da comarca, em 

todas a tarefas ligadas à recuperação dos sentenciados e fiscalização de 

benefícios penitenciários, exercendo suas atividades especialmente por meio 
da assistência: 

a) à família; 

b) à educação; 
c) à saúde; 

d) ao bem-estar; 

e) à profissionalização; 

f) à reintegração na sociedade; 
g) às pesquisas psicossociais; 

                                                             
36 A assistência, segundo Camargo(1984), consistia em celebração mensal de uma missa, seguida da distribuição   

de produtos como: comestíveis, roupas, objetos de limpeza e material para trabalhos manuais. 
37 Os meios de subsistência das APACs são as parcerias com os Poderes Públicos, entidades, paróquias,                                

contribuições mensais dos seus sócios e recebimentos de doações.  
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h) à recreação; 

i) espiritual ( p. 192). 

 

No prazo de dez anos, o modelo APAC já havia sido implantado em oitenta e oito 

comarcas do país. Camargo (1984), em seu livro “Terapia penal e sociedade”
38

, menciona 

dois fatores que desencadearam tal expansão: o primeiro deles refere-se à divulgação, 

sobretudo no âmbito da Igreja Católica, do engajamento da pastoral carcerária, visto como 

uma proposta de atuação para casais que participam do Movimento de Cursilho da 

Cristandade
39

 no país. Outro fator é a abertura da APAC à participação da sociedade na fase 

de execução da pena, que mesmo sendo de forma incipiente, configurou-se como uma 

oportunidade de aproximação entre a sociedade e os indivíduos privados de liberdade. 

Somado a esses fatores, a divulgação do baixo índice de reincidência
40

 representava um 

resultado muito positivo do trabalho da associação.  

Toda essa expansão, segundo Gurgel (2008), demandou a criação de uma entidade 

superior para zelar não só pelo cumprimento do método APAC, conforme a instituição 

modelo, como também para garantir o suporte técnico e humano necessários ao 

funcionamento adequado dessas unidades. Assim, foi criada, no ano de 1981, a Fraternidade 

Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), reconhecida como sendo de utilidade 

pública, com os objetivos de “orientar, dar cursos, assistir juridicamente, manter a unidade de 

propósitos, além de promover a cada três anos congressos de seus filiados para estudar os 

problemas ligados à socialização do condenado” (OTTOBONI, 1997, p.46). 

Já no ano de 1989, a FBAC filiou-se à Prison Fellowship International (PFI) 

organização não governamental, de personalidade de direito internacional, que atua como 

Órgão Consultivo da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos penitenciários. A 

partir de então, o método Apaqueano passou a ser divulgado para mais de 100 países por meio 

de seminários e congressos.  

Segundo informações da FBAC, a APAC de São José dos Campos é a primeira do 

mundo. Existem 147 APACs constituídas juridicamente, distribuídas em dezessete estados 

brasileiros. Desse total, 95 delas localizam-se no estado de Minas Gerais, sendo que 68 

                                                             
38 A obra de Camargo (1984) é resultado de sua dissertação de mestrado sobre o trabalho desenvolvido pela 
APAC, defendida em junho do mesmo ano. 
39 O Movimento de Cursilho da Cristandade é uma associação religiosa, sem fins lucrativos, pertencente à Igreja 

Católica, que tem por finalidade orientar e coordenar ações de evangelização.  
40 No ano de 1984, enquanto o sistema prisional convencional apresentava o índice de reincidência em torno de 

70%, o índice de reincidência do método APAC era de 5%, segundo Camargo (1984). Essa autora, apesar de 

admitir o baixo índice de reincidência, baseada nas estatísticas divulgadas pelos fundadores do método 

apaqueano, deixa bem claro que doze anos de existência (já que a autora havia feito a pesquisa em 1984) não 

eram suficientes para considerar definitiva essa taxa, pois a APAC atende um número reduzido de presos se 

comparado com a população carcerária total.  
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APACs estão em implantação ou em fase de construção. O método APAC ganhou 

repercussão internacional, atualmente, é adotado em 23 países
41

.   

Atenção particular tem sido dada por parte do poder público estadual às APACs do 

Estado de Minas Gerais, através do “Programa Novos Rumos na Execução Penal”
42

, 

implantado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, consiste na adoção do Método APAC 

como Política Pública de Execução Penal do Estado. A parceria entre o Estado e as APACs 

firmou-se tendo em vista a consolidação e a grande visibilidade da APAC de Itaúna, Minas 

Gerais, como o modelo de boa experiência prisional. A APAC de Itaúna foi criada em 1986 e 

hoje é a APAC “mãe”, já que no ano de 1999 a APAC de São José dos Campos foi fechada
43

. 

Atualmente, a SEDS possui uma diretoria denominada Diretoria de Políticas de APAC e 

Cogestão (DAC), cuja finalidade é administrar o relacionamento entre a SEDS e Entidades da 

sociedade civil, inclusive APACs, para a custódia e (res)socialização de presos através de 

convênios de custeio (manutenção) ou construção, da fiscalização quanto à administração da 

verba repassada a elas, da análise e do acompanhamento do processo, dentre outras 

atribuições. 

 

2.2.2 A organização e finalidades da APAC 

 

A APAC possui seu Estatuto resguardado pelo Código Civil e pela Lei de Execução 

Penal. Assim como toda associação civil, a APAC é constituída por quatro órgãos, 

responsáveis pela administração e pelo funcionamento legal e regular da instituição: 

assembleia geral, conselho deliberativo, diretoria executiva e conselho fiscal, conforme consta 

no organograma a seguir. 

                                                             
41 Adotam o método os seguintes países: Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Colômbia, Costa Rica, Antigua e 

Barbuda, México, Estados Unidos, Canadá, Letônia, Lituana, Belarus, Ucrânia, Moldova, Bulgária, Rússia, 
Paquistão, Quirguistão, Senegal, Nigéria, Uganda e Zimbábue.   
42 No ano de 2001, foi lançado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o “Projeto Novos Rumos na 

Execução Penal”, que tem como objetivo incentivar a criação das APACs, apoiando sua implantação nas 

comarcas ou municípios do Estado, conforme Resolução nº433, publicada em 01 de maio de 2004. Tendo em 

vista a consolidação das ações desse projeto, no ano de 2011, através da resolução Nº 659 de 30 de maio, o 

Projeto Novos Rumos passa a ser denominado Programa Novos Rumos.   
43 De acordo com a revista “Isto É”, de 20 de outubro de 1999, a APAC de São José dos Campos fechou as 

portas por decisão do Conselho de Magistratura de São Paulo, devido à constatação do envolvimento de alguns 

voluntários em um esquema de venda de vagas da entidade. 
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TJMG FBAC SEDS

CONSELHO DELIBERATIVO
CONSELHO 

FISCAL

DIRETORIA EXECUTIVA
PASTORAL 

PENITENCIÁRIA

JUIZO DAS EXECUÇÕES E 

CORREGEDORIA

MINISTÉRIO PÚBLICO

AUTORIDADES

FUNCIONÁRIOS

VOLUNTÁRIOS

RECUPERANDOS

ASSEMBLÉIA GERAL

 
Figura 1 - Organograma da APAC de Minas Gerais 

Fonte: Apresentação em Power Point do curso de formação de educadores sociais – voluntários da APAC, no dia 

18 de junho de 2011. 

  

As APACs são filiadas e assistidas pela FBAC, no caso específico de Minas Gerais, 

conta com o convênio firmado pelo TJMG e SEDS. A criação de uma APAC deve ser apoiada 

pelo juiz da comarca e possuir autorização de funcionamento expedido pela FBAC. A 

Diretoria Executiva, composta por membros da Pastoral Penitenciária, é quem administra e 

dirige a APAC, seu mandato é de dois anos, é composta por: presidente, vice-presidente, 

primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, diretor de 

patrimônio e consultor jurídico. A diretora ou diretor de cada APAC, junto com a equipe de 

funcionários, isto é, secretários e o tesoureiro, e os plantonistas são os únicos que pertencem 

ao quadro de funcionários remunerados, os demais são voluntários que prestam serviços para 

a instituição de forma gratuita. As assembleias gerais são reuniões que acontecem ordinária 

ou extraordinariamente, presidida pelo presidente do conselho deliberativo. O conselho 

deliberativo é órgão soberano, sendo constituído de quinze membros, participam do conselho 

as pessoas que são associadas à entidade e atua por um período de quatro anos. O conselho 

possui como atribuições: eleger, de dois em dois anos, o presidente da APAC e de quatro em 

quatro anos, eleger o conselho fiscal; julgar as contas anualmente prestadas pela diretoria; 

deliberar sobre qualquer transação de compra e venda de bens imóveis; conhecer e julgar, em 

grau de recurso, os atos da diretoria.  O conselho fiscal é composto por três membros: um 

membro, em caráter permanente, indicado pela seção local da OAB e dois membros eleitos 

pelo conselho deliberativo, que sejam preferencialmente técnicos de contabilidade ou 

economistas; tem como função fiscalizar todas as contas, balancetes e balanços e emitir 

parecer sobre os mesmos. 
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Existem três condições para que a pessoa presa possa cumprir sua pena na APAC. São 

elas: ter sido julgado e condenado, ou seja, não pode ser preso provisório; o apenado deve ter 

família residindo na mesma comarca onde cumpre a pena; e para ser submetido ao método 

apaqueano, o condenado deve assinar um termo de compromisso
44

, comprometendo-se a 

cumprir todas as regras e normas previstas.  

Na APAC, os condenados não utilizam uniformes, suas refeições são servidas à mesa, 

o espaço físico é sempre limpo e os dormitórios possuem uma cama para cada condenado 

(conforme figura 2). Além disso, as normas da associação ainda preveem o zelo para com a 

higiene pessoal do condenado e a utilização de crachá de identificação para que sejam 

chamados pelo próprio nome.  

 

 

Figura 2 - Dormitório da APAC de São João del-Rei 

Fonte: Dados da pesquisa. 

É incontestável a forma de tratamento mais digna promovida pela associação se a 

confrontarmos com as condições de sobrevivência do sistema prisional brasileiro. Esse fato é 

visivelmente percebido pela vestimenta e pelas melhores condições de sobrevivência daqueles 

que ali se encontram. 

A entidade não possui policial ou agente armado, os funcionários responsáveis pela 

segurança são chamados de plantonistas. Esses plantonistas não fazem uso de nenhum tipo de 

                                                             
44 São dois tipos de termo de compromisso, um destinado aos presos do regime fechado e o segundo termo 

destinado aos presos do regime semiaberto e aberto. Para o regime fechado são vinte três responsabilidades que 
devem ser assumidas, dentre elas, destacamos: frequentar as aulas de alfabetização, quando necessário; prestar 

fiel observância a todas as normas disciplinares; trajar-se decentemente; cuidar da higiene pessoal; participar de 

todos os cursos e atos socializadores promovidos pela entidade, com interesse e aproveitamento; participar de 

atos religiosos; usar obrigatoriamente o crachá, etc. Já o termo de compromisso dos outros dois regimes consta 

de quarenta e quatro responsabilidades, que além dessas referidas acima, ressaltamos também: assumir a 

condição de condenado da justiça, propondo-se a mudar de vida, cumprindo com responsabilidade as normas da 

APAC, bem como defender a reputação e o bom nome da entidade; ser respeitoso com todos, evitando o uso de 

gírias e conversas sobre crime e vida passada no erro; executar com capricho e amor as tarefas que são 

confiadas, etc. 
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armamento. Todo trabalho é realizado na APAC, com o intuito de conferir responsabilidade 

aos seus custodiados, sem a utilização da força ou violência física. São os próprios apenados, 

representados pelo Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS)
45

, que assumem as chaves 

da associação.  

A APAC é uma entidade que possui um método específico de trabalho voltado para a 

(re)integração do condenado à sociedade. Suas finalidades são: recuperar os condenados, 

proteger a sociedade, promover a justiça e socorrer as vítimas. A “recuperação” dos 

condenados se dá através da sua emenda e nova proposta de vida. A promoção da justiça é 

buscada através da garantia de assistência aos presos, que muitas vezes tem seus direitos 

renegados. O socorro às vítimas é realizado, quando possível, através da assistência social às 

pessoas e suas famílias que sofreram com a ação do infrator. A proteção à sociedade se dá 

através da recuperação do condenado, já que sua recuperação configura-se como um infrator a 

menos na sociedade (OTTOBONI, 2001). Como podemos perceber, a APAC propõe uma 

transformação do comportamento do indivíduo criminoso, e não é somente no sentido de 

garantir seus direitos previstos na LEP, mas como veremos, é propondo uma „reforma‟ no 

homem, através do trabalho com sua consciência.  

Por ser fundada por um grupo da pastoral carcerária, a metodologia apaqueana é 

alicerçada na religião, sobretudo a católica, a qual pertence os fundadores. Desse modo, 

Ottoboni define a APAC como: 

uma entidade que dispõe de “um método de valorização humana, portanto 

de evangelização, para oferecer ao condenado condições de recuperar-se, 
logrando, dessa forma, o propósito de proteger a sociedade e promover a 

justiça.” (OTTOBONI, 2001, p. 29) 

 

Nessa mesma perspectiva, a filosofia da APAC é regida pela expressão: “matar o 

criminoso e salvar o homem” (OTTOBONI, 2001,  p.45), o homem preso é visto em sua 

dimensão espiritualista e a sua salvação remete-nos à redenção trazida por Jesus Cristo. 

Entretanto, como pode uma instituição prisional ter como característica basilar a doutrina 

religiosa em um Estado laico? Ottoboni (1997) justifica que se o trabalho da APAC se 

restringisse apenas a assistência religiosa, já lhe estaria constitucionalmente assegurado seu 

exercício de evangelização, pois se encontra respaldado pela LEP, que trata como uma de 

suas assistências, a religião.  

                                                             
45  O CSS é um órgão auxiliar da APAC formado por oito apenados, cujas atribuições estão descritas nas páginas 

seguintes. 
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Regida pelas expressões: “Aqui entra o homem e o crime fica de fora” e “Todo 

homem é maior do que seu erro”, a metodologia apaqueana revela a crença de seus 

fundadores na humanização da pena e na recuperação do homem preso. Para Ottoboni (1997), 

“não existem condenados irrecuperáveis mas, tão somente, os que não receberam tratamento 

adequado” (p.50). Tendo em vista tais princípios, todos os indivíduos privados de liberdade 

recebem, na APAC, a denominação eufemística, de recuperando, em substituição aos termos 

preso, recluso, detento, etc. Segundo os fundadores da Associação, estas denominações já 

carregam em si o estigma e o preconceito de estarem nessa condição de aprisionamento. Já o 

termo recuperando é utilizado porque: “recupera-se a saúde, recupera-se o toxicômano, 

recupera-se o alcoólatra; recupera-se o homem no sentido lato: educando-o, valorizando-o, 

alfabetizando-o, profissionalizando-o e revelando-lhe Deus” (OTTOBONI, 2001, p.101). 

Porém, o termo recuperando traz em seu bojo uma série de contradições e questionamentos, 

porque leva-nos a entender que as causas da criminalidade é somente o desvio pessoal, 

desconsiderando que, na maioria das vezes, ela também é fruto da própria estrutura da 

sociedade desigual.   

 A denominação recuperando faz pressupor que o indivíduo se submeterá a um 

processo de tratamento. Na concepção de Ottoboni (1997), a utilização do termo tratamento 

socializador é adequada para explicar o conjunto de medidas adotadas para recuperar o 

delinquente, porque esse, via de regra, é um doente, com implicações de saúde orgânica ou 

mental. Para o autor, o delinquente é um doente “gerado no ventre da ausência de afeto e de 

amor, do desemprego, da falta de moradia, do desequilíbrio social (...) dos preconceitos que, 

no estabelecimento penal, vê agravada essa condição” (p. 73). Embora admita que existem 

controvérsias e dúvidas, nos meios jurídicos, ao definir o condenado como doente, Ottoboni 

(1997) constata que os presos, ao passar por exame médico, apresentam algum tipo de 

anomalia, seja ela, orgânica ou mental. Assim, explica que se o condenado, ao cometer a 

infração, agiu por impulso, não sendo sua ação consequência de alguma anomalia, ao viver na 

prisão, inevitavelmente, não ficará imune dos problemas de saúde advindos daquele universo, 

sejam eles de ordem psicológica ou física. 

 Nesse sentido, a delinquência é definida por Ottoboni (1997, p. 72) como “um desvio 

de personalidade, sintoma de desequilíbrio, de doença emocional, no mesmo nível de 

manifestações histéricas, esquizofrênicas e maníaco-depressivas”. Sendo o preso um doente é 

justificável submeter-lhe a um tratamento. Mas, até que ponto é possível e permitido invadir a 

liberdade do indivíduo? É referente a essa questão que alguns estudos concentram-se suas 
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críticas, como o de Camargo
46

 (1984) e Vargas (2011)
 47

, como veremos no decorrer das 

discussões. 

 

2.2.3 A cultura prisional: a produção do sujeito “apaqueano” 

  

Enquanto instituição, a APAC tem uma cultura prisional; ou seja, suas práticas, 

sistemas de comportamentos, hábitos, modos de pensar, formas de linguagem, práticas 

prisionais, normas de convivência, sistema de valores, etc., são diferentes da prisão de modelo 

convencional.  

 Podemos compreender alguns aspectos dessa cultura prisional, a partir de sua 

metodologia, que consiste no trabalho baseado em dozes elementos (conforme figura 3), são 

eles: participação da comunidade; o recuperando ajudando o recuperando; trabalho; religião; 

assistência jurídica; assistência a saúde; valorização humana; família; o voluntariado e o curso 

para sua formação; centro de reintegração social; mérito; jornada de libertação com Cristo. A 

apresentação da metodologia apaqueana não é feita somente no curso de voluntário. Os 

próprios recuperandos também participam de cursos para conhecer mais profundamente sobre 

o trabalho da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 

 

 

Fonte: Apresentação em Power Point do curso de formação de educadores sociais – voluntários da APAC. 

                                                             
46 Encontramos apenas oito trabalhos acadêmicos, cujo tema é a APAC, no entanto, apenas dois trabalhos, a 

dissertação de mestrado de Camargo(1984) e a tese de doutoramento de Vargas (2011),  tecem críticas e 

questionamentos com relação ao método apaqueano. Os outros seis trabalhos são mais descritivos e não 

questiona a metodologia desenvolvida pela associação. 
47 A colombiana Laura Ordóñez Vargas traz importantes contribuições e questionamentos sobre o método da 

APAC em sua tese de doutorado intitulada: “É possível humanizar a vida atrás das grades?: Uma etnografia do 

Método APAC de gestão carcerária”, defendida no mês de abril de 2011 pela Universidade de Brasília. 

1. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

3. TRABALHO
A - O trabalho no regime Fechado

B – O trabalho no regime Semi-Aberto

C – O trabalho no regime Aberto (Prisão albergue)

D – O Trabalho com ex-recuperandos

5. ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

9. O VOLUNTÁRIO E O CURSO 

PARA A SUA FORMAÇÃO

Casais Padrinhos

11. MÉRITO

C.T.C – Comissão Técnica de 

Classificação
7. VALORIZAÇÃO HUMANA

12. JORNADA DE LIBERTAÇÃO 

COM CRISTO

10.  CRS. Centro de Reintegração 

Social

4. RELIGIÃO – A importância de  se fazer 

a experiência de Deus

6. ASSISTÊNCIA A SAÚDE (Psicológica,

Física, Mental, Odontológica, Etc.

2. O RECUPERANDO AJUDANDO O RECUPERANDO

A – Representação de cela;

B – C.S.S. – Conselho de Sinceridade e Solidariedade

8. A FAMÍLIA
A - Recuperando

B - Vítima

MÉTODO A.P.A.C.
(COM MAIS DE 30 ANOS DE ESTUDOS E EVOLUÇÃO)

APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

 

Figura 3- Método APAC 
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De acordo com os dirigentes da APAC, apesar de a figura mostrar uma ordenação 

desses elementos, eles são considerados como um todo, em uma relação de interdependência, 

ou seja, todos os elementos têm a mesma importância. No entanto, percebemos que o aspecto 

religioso é considerado fundamental no trabalho de (re)integração social do recuperando. 

Como verificado na figura 3, dois dos doze elementos são de cunho religioso: o elemento 4 - 

“religião”, e o elemento 12 - “jornada de libertação com Cristo”, denotando a importância da 

religião no trabalho de socialização junto ao condenado.  

Sintetizamos os elementos da metodologia apaqueana fazendo um paralelo com as 

características do modelo convencional de encarceramento. 

 

A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA 

 

O trabalho voluntário na APAC é o sustentáculo para o funcionamento da entidade. A 

participação da comunidade na execução da pena corrobora a tese de que o Estado, sozinho, 

não dá conta de desenvolver o trabalho que vise à (re)socialização do apenado, sendo 

necessário o envolvimento da sociedade, conforme preconiza a LEP. 

 No caso da APAC, a comunidade não só auxilia na execução da pena, ela é a 

principal responsável por essa tarefa, ou seja, o “Estado delega seu poder burocrático e 

administrativo à comunidade” (VARGAS, 2011, p. 97), sendo legitimada sua intervenção 

juntamente aos sujeitos privados de liberdade.  

Para atuar na APAC, o voluntário deverá participar de um curso
48

 chamado “Curso de 

Formação de Educadores Sociais – Voluntário da APAC”. Nesse curso são discutidas e 

estudadas questões como os aspectos históricos da APAC, seu papel na sociedade, sua 

metodologia, a atuação do voluntário na instituição, além de questões relacionadas ao sistema 

de execução penal brasileiro. 

Ademais, segundo Ottoboni (2001), como a maioria dos presos são provenientes de 

“lares desestruturados”
49

 (p. 86),  a APAC desenvolve um trabalho de incentivo à presença de 

“casais padrinhos” (p. 93). O casal padrinho tem a atribuição de receber um ou mais 

recuperando, conforme disponibilidade, como afilhados, com o objetivo de auxiliar tanto 

materialmente quanto afetivamente. Sendo assim, o casal aparece como protótipo ideal de 

                                                             
48 Geralmente, o curso é desenvolvido em 42 aulas com duração de uma hora e 30 minutos, perfazendo um carga     

horária total de 55 horas. A FBAC recomenda que sejam ministradas duas aulas por semana. 
49 Ottoboni (2001, p. 86) clarifica: “são lares desestruturados, em todos os aspectos, que vivem à margem da 

religião, da ética, da moral, da cultura, etc. Sofrem a exclusão social e acabam, por isso mesmo, se tornando 

fonte geradora de delinquência”. 
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família. O casal padrinho deve ser de “cristãos convictos” (p. 94) e, preferencialmente, 

oriundos do casamento, no entanto, não há impedimentos de que caso seja formado por 

pessoas solteiras ou viúvas. Camargo (1984) questiona essa forma de assistência, 

argumentando que “diante dele (do casal padrinho), o reeducando tem que abandonar tudo o 

que é diferente, todo o seu universo cultural, o seu passado. “Tem que se dessolidarizar do seu 

meio e viver na dependência da APAC e dos padrões que ela veicula” (p. 52). 

Em contraste ao presídio, a APAC desenvolve seu trabalho de modo a incluir as 

famílias dos recuperandos no processo de tratamento. De acordo com Ottoboni (2001), a 

família não deve ser excluída do método APAC, uma vez que:  

todos os dados estatísticos nos dão conta de que, entre os fatores 
determinantes da criminalidade, a família comparece com 98%. São lares 

desestruturados, em todos os aspectos, que vivem à margem da religião, da 

ética, da moral, da cultura, etc. Sofrem a exclusão social e acabam, por isso 
mesmo, se tornando fonte geradora de delinquência. Por esse motivo, a 

família do recuperando precisa receber atenção especial do Método APAC 

(p. 86). 

Essa atenção às famílias é dispensada através do oferecimento de retiros espirituais, 

cursos de formação e valorização humana e visitas nos finais de semana e em dias festivos, 

com o intuito de promover o estreitamento dos vínculos afetivos entre recuperando e sua 

família (OTTOBONI, 2001).  

 

A ARQUITETURA DA APAC 

 

O prédio das APACs também é designado “Centro de Reintegração Social” e recebe o 

nome de “Franz de Castro Holzwarth”
50

. Seu ambiente revela a diferença mais claramente 

perceptível e inquestionável, se comparado com as instituições prisionais de modelo 

convencional. A grande maioria das prisões brasileiras apresenta como características a 

grande movimentação dos agentes, a superlotação, as precárias condições de sobrevivência. Já 

a APAC possui como características distintivas o bom estado de suas condições físicas, a 

limpeza e a organização de suas instalações. Devemos ressaltar, no entanto, que, ao contrário 

da prisão comum, não existe superlotação, é oferecido um determinado número de vagas que 

não pode ser excedido, fator que viabiliza muito o seu trabalho com os recuperandos. Já o 

                                                             
50 Franz é um dos fundadores da APAC; foi morto em uma rebelião na cadeia de São Paulo, sendo considerado o 

primeiro mártir da APAC. A denominação “Centro de Reintegração Social Franz de Castro Holzwarth”, 

geralmente, é escrito na fachada ou na entrada do prédio das Associações. 
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sistema comum tem que abrigar, sob quaisquer condições, todos aqueles que foram 

condenados (ou ainda não, no caso de preso provisório) pela justiça. 

 A APAC poder ser caracterizada como uma prisão de pequeno porte e de segurança 

mínima, onde são garantidos os direitos de sobrevivência, aspectos que sinalizam o respeito 

ao ser humano. Sua arquitetura desafia o modelo convencional de instituição prisional. A 

ausência de muralhas, a previsão de espaços de integração entre a comunidade e os 

recuperandos, rompe com a ideia de isolamento e segregação social do condenado 

(VARGAS, 2011).  

O gerenciamento e trabalho de assistência junto aos presos, em uma prisão de modelo 

convencional são realizados pelos representantes do Estado, os quais possuem legítimo poder 

para punir. Os agentes, sempre armados, uniformizados, materializam-se como a força 

punitiva do Estado. Os responsáveis pela segurança na APAC, denominados plantonistas, 

realizam seu trabalho desprovidos de uniformes ou armas de fogo.  

 

O TRABALHO DISCIPLINAR DA APAC 

 

A metodologia da APAC utiliza de estratégias que rompem definitivamente com a 

lógica de funcionamento das prisões convencionais; é concedida aos recuperandos parte do 

controle, da segurança e da disciplina da instituição, sob a justificativa de que são eles os 

conhecedores das regras e códigos do mundo do crime, portanto, são eles os mais indicados a 

desarticulá-las (VARGAS, 2011). Nesse sentido, sob o argumento de que é necessário 

despertar sentimentos de ajuda mútua, de cooperação, o elemento do método denominado 

“recuperando ajudando recuperando”, prevê a organização de equipes de recuperandos, que 

devem zelar pelo bom funcionamento da instituição, como por exemplo, a Representação de 

Cela e o CSS.  

A Representação da Cela é formada por três recuperandos - representante, vice-

representante e o secretário. As atribuições de cada um de seus membros estão determinadas 

no documento intitulado “regulamento de cela”. Segundo Ottoboni (2001, p. 68), a 

representação de cela tem a seguinte finalidade: 

manter a disciplina e a harmonia entre os recuperandos, a limpeza e higiene 

pessoal e da cela, o treinamento de líderes, acentuando o rompimento do 

“código de honra” existente entre a população prisional, em que os mais 

fortes subjugam os mais fracos. A entidade deve promover incentivos para 
manter a qualidade das celas, dentro do princípio de que, quando a cela vai 

bem, todo o presídio vai bem. 
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Cabe destacar que, a relação dos recuperandos com os plantonistas ou com a equipe 

dirigente é estabelecida de forma menos hostil e impessoal. É nesse sentido que, para Vargas 

(2011, p. 202), a concepção do espaço prisional, é vista “como um espaço que promove laços 

de solidariedade e de proximidade entre seus membros, que se constrói sob um propósito 

comum, o de humanizar e recuperar aos condenados, a partir do amor, da confiança e do 

acolhimento deve ser ressaltado”. Diferentemente das prisões brasileiras, onde a relação é 

marcada por tensões, onde o apenado deve dar sinal de obediência e submissão, facilmente 

percebido pelas atitudes rotineiras de, por exemplo, colocar as mãos para trás e baixar a 

cabeça, sempre que for necessário se movimentar dentro da instituição. 

Um aspecto peculiar na APAC é a não aceitação do que, na prisão do sistema comum, 

é denominado „código de honra prisional‟
51

, ou seja, todos deverão conviver de maneira 

pacífica. A não observância dessa norma pode custar-lhe uma penalização, podendo acarretar 

sua volta à prisão convencional.  

Já o CSS, segundo Gurgel (2008), é um órgão que, apesar de não ter poder de decisão, 

auxilia a administração da APAC, no sentido de opinar “acerca da disciplina, segurança, 

distribuição de tarefas, realização de reformas, promoção de festas, celebrações, fiscalização 

do trabalho para o cálculo de remição de penas, etc.” (OTTOBONI, 2001, p.69). 

Também instituído através de um regulamento, o CSS é responsável pela organização, 

limpeza e disciplina da associação. Esse conselho, constituído pelos próprios recuperandos, 

com a função de zelar pelas determinações oficiais de disciplina e controle na entidade, 

desestabiliza a lógica de funcionamento de qualquer prisão do sistema comum, pois são os 

próprios presos os responsáveis pela manutenção do bom funcionamento da instituição.  

Podemos afirmar que as atribuições exercidas por esse conselho aproximam-se do que 

Foucault (1987) denominava de recursos para um bom adestramento. Esses recursos fazem 

parte do exercício do poder disciplinar, esse poder que não necessita de grandes 

procedimentos, mas se exerce por meio de instrumentos simples: a vigilância hierárquica, a 

sanção normalizadora e o exame, os quais podemos identificar no trabalho disciplinar da 

APAC. 

No que se refere à vigilância, podemos afirmar que ela não é exercida somente pela 

equipe dirigente da instituição, mas sim, pelos próprios recuperandos representados pelo 

CSS. Tal vigilância vem da necessidade de manter sempre a ordem na associação e o zelo por 

                                                             
51 O código de honra prisional é um conjunto de regras estipuladas pelos presos para comandar a vida dessa 

população nos aspectos em que os regulamentos penais não penetram. O não cumprimento das normas prevê 

punição que pode chegar à morte. 
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todas as regras e normas institucionais. Na APAC, os mínimos atos desviantes do indivíduo 

são passíveis de penalização, mediante correção ou punição. O quadro disciplinar (figura 4), 

utilizado em todas as instituições apaqueanas, é um exemplo claro dessa constatação.  

 

 

Figura 4 - Quadro de avaliação disciplinar 

      Fonte: Apresentação em Power Point do curso de formação de educadores sociais – voluntários da APAC. 

 

O quadro de avaliação disciplinar é uma ferramenta utilizada em todas as APACs. 

Afixado em um local visível dentro da instituição, todos os nomes são colocados no quadro de 

acordo com sua cela. Se o recuperando comete alguma infração, em frente ao seu nome 

coloca-se um ponto negativo
52

 que varia de cor conforme o ato cometido. O número de faltas 

cometidas por cada apenado é visivelmente identificado por todos da instituição, bem como 

por aqueles que adentram a instituição.  

A APAC conta ainda com a aplicação de um regime disciplinar exigente e severo, 

perceptível na rotina da instituição e nos comportamentos exigidos dos apenados, dos 

voluntários e funcionários da instituição.  

A participação do recuperando, na maioria das atividades desenvolvidas pela entidade, 

é obrigatória, como por exemplo, a oração diária, utilização de crachá para identificação, 

participação de cursos ou atos socializadores promovidos pela entidade, etc. Sabemos que 

muitas normas devem ser obedecidas para garantir o funcionamento da instituição; no entanto, 

parece questionável o fato de ser obrigatória, por exemplo, a participação em atos religiosos 

ou em atividades que de certa forma acaba por ferir a liberdade de expressão, de consciência 

                                                             
52 O ponto amarelo significa um ponto negativo (o recuperando ficará de “castigo” por um dia); o ponto  

vermelho significa cinco pontos negativos (o recuperando deverá permanecer dez dias no dormitório); o ponto 

azul equivale a dez pontos negativos (o recuperando retornará ao presídio). Os pontos negativos são referentes a 

um determinado mês, não sendo cumulativos para o mês seguinte. Ressaltamos, também, que a vigilância e a 

identificação da falta são realizadas não só pelos dirigentes da APAC, mas pelos próprios recuperandos.  
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ou de religião. Essa forma de tratamento se assemelha com uma concepção ou tendência 

tradicional de tratamento penitenciário, onde o apenado é visto apenas como um objeto de 

intervenção imposta pela instituição prisional. Alguns estudos na área da Criminologia, como 

de Rodrigues (2001), consideram o infrator como um sujeito de direitos. Dessa forma, todos 

os direitos lhe seriam disponibilizados e não impostos.  

O segundo instrumento da disciplina é a sanção normalizadora, ou seja, o poder de 

regulamentação, que leva, em certo sentido, à homogeneidade que é a regra direcionada para 

todos; mas individualiza, permitindo medir os atos desviantes, determinar os níveis. Na 

APAC funciona como repressora toda uma micropenalidade, existente conforme identificado 

por Foucault (1987) em oficinas, escola e exército. É chamada de micropenalidade, pois 

penaliza atitudes mínimas, exercendo um controle minucioso sobre o corpo do indivíduo
53

.  

De acordo com os estudos foucaultianos, o primeiro dos grandes feitos da disciplina é 

a “constituição de „quadros vivos‟ que transformam as multidões confusas, inúteis e perigosas 

em multiplicidades organizadas” (p. 135). Talvez essa seja uma das primeiras intenções do 

regime disciplinar na APAC, estabelecer um controle detalhado como uma das estratégias 

para organizar o grupo de recuperandos. A rotina da instituição segue rigorosamente um 

horário estabelecido.  Podemos perceber, conforme menciona Foucault (1987), o poder se 

articulando sobre o tempo; o planejamento de uma série de atividades possibilita um controle 

e uma intervenção a cada momento do tempo. Nas instituições prisionais convencionais, o que 

se verifica é a ociosidade do tempo dos detentos trancafiados em sua cela; no caso da APAC, 

o tempo é organizado de forma a mantê-lo ocupado em grande parte do seu dia. 

O terceiro e último recurso para o bom adestramento refere-se ao exame, instrumento 

utilizado para individualizar os sujeitos, diferenciá-los. Alguns procedimentos levados à cabo 

na APAC são claros exemplos da utilização desse recurso, tais como:  

 o exame de classificação realizado pela CTC
54

, que individualiza o 

cumprimento da pena a ser cumprida pelo condenado;  

 o destaque no quadro disciplinar do nome do recuperando “exemplar” do mês, 

ou seja, que teve bom comportamento, bem como a cela, mais e menos 

                                                             
53 O método exige regras rígidas de convivência nas celas, que são coisas simples no mundo de fora, mas que 

dentro da prisão geram a maior parte dos conflitos entre a população presa e, por isso, devem ser evitados. 

Arrumar a cama, não deixar objeto nenhum em cima das camas próprias nem dos outros (toalhas, cinzeiros etc.), 

não comparecer a um ato socializador, não dar descarga no vaso sanitário exemplificam as faltas consideradas 

leves (VARGAS, 2011).  
54 Assim como as demais prisões, a APAC também possui a CTC, com o objetivo de classificar o recuperando 

quanto à necessidade de receber tratamento individualizado, ou para recomendar exames exigidos para 

progressão de regime, cessação de periculosidade e insanidade mental.  
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organizada, configura-se em uma maneira de diferenciar indivíduos perante os 

demais, os modelos de comportamentos tidos como exemplares devem servir 

de incentivo para todo o grupo prisional; 

 o mérito
55

, que corresponde ao critério subjetivo necessário para a progressão 

no regime de cumprimento da pena e depende do bom comportamento do 

recuperando.  Sendo assim, o mérito é um instrumento capaz de individualizar 

o sujeito, de diferenciá-lo dos demais, de torná-lo o único responsável pelos 

seus atos e ações. Para Foucault, o mérito ou a recompensa tem mais efeito 

individualizante que a punição; vigiar e punir, mas também recompensar. 

Como afirma o autor, “todo um regime de punições e de recompensas que não 

é simplesmente uma maneira de fazer respeitar o regulamento da prisão, mas 

de tornar efetiva a ação da prisão sobre os detentos” (FOUCAULT, 1987, P. 

219). 

Os recursos para o bom adestramento funcionam com vistas a moldar “um sujeito 

apaqueano” (VARGAS, 2011, P. 171), obediente às normas e com um propósito de levar uma 

„vida honesta‟, cristã e baseada nos preceitos da instituição. Tendo em vista as formas de 

sujeição dos indivíduos às normas da APAC, as estratégias de poder percebidas através da 

imposição de suas regras, a concessão de relativa autoridade aos recuperandos (representados 

pelo CSS), enfim, de toda essa dinâmica de funcionamento da instituição, alcançam não 

somente o corpo do individuo preso, mas a sua consciência.  

Nos dois modelos de instituição prisional, a forma de punição, bem como o trabalho 

realizado para (re)integrar o indivíduo preso à sociedade, são permeados por uma tecnologia 

de poder que incide sobre o corpo do indivíduo: o poder disciplinar ou a disciplina. Esta, por 

sua vez, “é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 

objetos e como instrumentos de seu exercício” (FOUCAULT, 1987, p. 153). No entanto, o 

poder disciplinar, permeado nas relações, não se dá da mesma forma nessas duas instituições. 

Na prisão convencional, o poder disciplinar é revelado em suas formas mais excessivas, 

através da subjugação do indivíduo ao poder e direito do Estado em punir, no uso da violência 

física e simbólica, muitas vezes, explícita. Na APAC, o indivíduo é subjugado à metodologia 

dessa instituição, sob a justificativa de recuperá-lo, sua disciplinarização está presente nos 

mínimos detalhes, ela também se exerce de maneira mais sutil e tendo por alvo não somente o 

                                                             
55 O mérito corresponde ao critério subjetivo, citado anteriormente, necessário para a progressão do regime de 

cumprimento da pena.  
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corpo, mas a consciência do indivíduo preso. Em termos foucaultianos, a APAC é muito mais 

“disciplinadora” que a prisão de modelo convencional; pois é exatamente com sutileza visível 

e invisível que o poder disciplinar se impõe. 

Em meio a essas disciplinarizações e „produções‟ do sujeito, o termo autonomia 

parece ser desconsiderado. São convenientes as colocações de Salla (1994) a esse respeito, 

que afirma: 

Quando falamos da autonomia dos indivíduos, da autonomia ao respeito para 

o indivíduo condenado, tanto a partir da legislação como a partir dos 
aspectos internos da prisão, significa oferecer um tratamento penitenciário e 

haver livre adesão do indivíduo a esse tratamento, não, simplesmente, por 

determinação legal. Um aspecto derivado disso é, hoje em dia, reconhecer 
que haveria absoluta necessidade de se desvincular todo e qualquer 

tratamento, qualquer programa de atividades para presos do esquema 

disciplinar das prisões (p. 95). 

  

A afirmação de Salla (1994) é muito pertinente e nos faz refletir não só sobre o 

respeito à autonomia dos apenados com relação a sua adesão a algum programa de tratamento, 

mas também da contradição em se conciliar tratamento e esquema disciplinar, que no caso das 

prisões, é marcado pela violência explícita e consentida. Mas será que, na APAC, o direito à 

autonomia é observado? Até que ponto essa autonomia é, de fato, respeitada?  

 

O TRABALHO 

 

Ottoboni (2001) aponta para a necessidade de definir os objetivos do trabalho de 

acordo com o regime em que o recuperando se encontra. Consideramos imperioso discutir o 

sentido e significado do trabalho nas instituições prisionais. Verificamos que a atividade 

laboral desenvolvida dentro da prisão, na maioria das vezes, tem como finalidade principal 

retirar o preso da ociosidade. Assim, quando findar sua pena, ele volta para a mesma condição 

que se encontrava antes de ir para prisão: sem trabalho e sem profissão. Somado a isso, a cada 

dia, o mercado de trabalho busca mão-de-obra mais preparada e qualificada e, como o 

apenado não encontrou condições para sua qualificação, poucas chances terá de entrar ou 

retornar ao mercado de trabalho. Esse é um dos fatores que contribuem significativamente 

para sua reincidência no mundo do crime.   

É nesse sentido que Foucault (1987) questiona a utilidade do trabalho penal. Para esse 

autor, o trabalho nas prisões não tem por objetivo desenvolver uma habilidade, mas é apenas 

uma forma de submissão e docilização do indivíduo ao esquema de funcionamento dos 

estabelecimentos penais. 
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Na APAC, o trabalho varia de acordo com o regime penal. Como o objetivo do regime 

fechado deve ser o autoconhecimento, a melhora da autoimagem e a reciclagem dos valores 

de cada recuperando, é recomendado que, nesse regime, sejam desenvolvidas habilidades 

advindas não somente dos trabalhos laborterápicos, mas, quando possível, de outros tipos de 

atividades
56

 ou realização de “pequenos cursos”
57

 (p. 74).  Ottoboni (2001) ainda alerta que, 

principalmente os trabalhos laborterápicos, tais como: artesanato, tapeçaria, pinturas de 

azulejo, grafite, etc., tenham sentido, através, também, de sua comercialização.  

No regime semiaberto, são propostas oportunidades para aqueles que não têm 

profissão definida fazerem um curso profissionalizante. E, finalmente, no regime aberto, 

através de convênios estabelecidos com prefeituras, empresas privadas ou demais órgãos 

públicos, busca-se a (re)inserção do recuperando na sociedade, sendo ele capaz, com o seu 

trabalho, de colaborar com a sua família. Nesse sentido, podemos inferir que a proposta de 

trabalho no método APAC distancia-se do trabalho no sistema prisional comum; pois, 

enquanto neste a função do trabalho é mais de inutilidade, sem objetivo; na APAC busca-se 

que o apenado aprenda um ofício.  

Porém, todo esse esforço empreendido pela APAC através dessa proposta de trabalho, 

nem sempre, garante oportunidades concretas de emprego fora das prisões. Em outras 

palavras, tanto os egressos da APAC quanto os do sistema convencional encontram 

dificuldades de arrumar emprego. Isto porque as ações voltadas para assistir aqueles que saem 

da prisão, são ainda muito incipientes
58

.  

 

AS ASSISTÊNCIAS 

 

Conforme orientação na LEP, a APAC assiste ao condenado em seis aspectos: 

material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. As assistências são realizadas 

mediante o trabalho voluntário dos profissionais das áreas específicas. 

A assistência educacional, por exemplo, acontece da seguinte forma: geralmente há 

um convênio entre as APACs e prefeituras, no qual os professores da rede municipal dão 

atendimento em nível de alfabetização; nessa fase os recuperandos são obrigados a estudar; 

em algumas APACs outros níveis de ensino da educação básica são oferecidos em salas onde 

                                                             
56 Essas atividades podem ser: “cabeleireiro, auxiliar de enfermagem, garçom, músico, monitor de alfabetização , 

etc.” (p. 74). 
57 Os cursos podem ser de: “violinista, eletricista, encanador e outros” (p. 74). 
58 Com exceção da APAC de Itaúna, Minas Gerais, que segundo Vargas (2011), devido ao seu tempo de 

funcionamento e consolidação, apresenta maiores possibilidades de emprego aos egressos, graças aos vários 

convênios com firmas e empresas dessa cidade.     
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são transmitidos os telecursos, porém, sua frequência não é obrigatória. Somente na APAC de 

São João del-Rei foi implantada uma escola da rede estadual de ensino. 

Outra assistência que gostaríamos de destacar é a religiosa. A nomenclatura APAC, 

em sua versão espiritual, é expressa pelos dizeres: Amando o Próximo, Amarás a Cristo. Os 

livros escritos pelo fundador, Mário Ottoboni, são imbuídos da sua fé e religiosidade, apesar 

de reconhecer que, assim como os outros elementos, a religião, por si só, não prepara o preso 

para o retorno à sociedade. 

Essa proposta de valorização humana, a partir da evangelização, já foi alvo de duras 

críticas feitas por Camargo
59

 (1984) em sua dissertação de mestrado, ao investigar a APAC de 

São José dos Campos. Camargo (1984), ao observar que as atividades da APAC, sobretudo 

aquelas de cunho religioso, eram impostas aos presos, denuncia que essa instituição se 

enquadra no que Goffman (1990) denomina de “instituição total”. Através da imposição de 

comportamentos, ideias e valores, a instituição total causa a mortificação do indivíduo. 

No que se refere à religião, a APAC encontra respaldo jurídico na própria Lei de 

Execução Penal (LEP) e também na Constituição (Art. 5, inciso VI), onde consta: “É 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos e garantidas na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de suas 

liturgias”. No entanto, no que se refere à liberdade de crença, cabe questionar se a APAC, na 

prática do dia-a-dia, não acaba por violar o que preconiza a própria Constituição Federal.  

Outro elemento constante na metodologia da APAC é denominada “jornada de 

libertação com Cristo”, considerado o ponto alto do método. Segundo Ottoboni (2001), são 

três dias de reflexão e interiorização com os recuperandos. A jornada se divide em duas 

etapas: a primeira, cujo tema é Jesus Cristo, e a segunda etapa, que consiste em uma reflexão 

sobre a vida do recuperando, seu encontro com Deus e com o próximo. Esse elemento é tema 

de um livro de Ottoboni, intitulado Parceiros da Ressurreição. Esse último elemento deixa 

claro que, assim como afirma Vargas (2011), a pessoa não pode escolher entre adotar ou não a 

moral Cristã, pois não existe liberdade de escolha da profissão de fé. 

Tanto na APAC, quanto nas prisões convencionais, a religião é uma das estratégias 

utilizadas para transformar as pessoas. O discurso religioso cristão é utilizado como 

ferramenta para transformar as pessoas, o que, muitas vezes, acaba por ferir a liberdade de 

consciência do próprio recuperando. Já, na maioria das prisões brasileiras, mormente, o 

                                                             
59 Encontramos apenas oito trabalhos acadêmicos, cujo tema é a APAC, no entanto, apenas dois trabalhos, a  

dissertação de mestrado de Camargo(1984) e o artigo de Vargas (no prelo)  tecem críticas e questionamentos 

com relação ao método apaqueano. Os outros seis trabalhos são mais descritivos e não questiona a metodologia 

desenvolvida pela associação. 
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discurso evangélico é utilizado, muitas vezes, de maneira abusiva com a intenção também de 

transformar o comportamento dos sujeitos presos. Nas duas instituições, a religião tem como 

uma de suas funções o controle social. 

 

A VALORIZAÇÃO HUMANA 

 

A valorização humana é, segundo seus fundadores, a base do método APAC. Por isso, 

Ottoboni (2001) destaca a importância do trabalho voluntário voltado para o 

autoconhecimento dos recuperandos, ao amor próprio e ao próximo, para que assim, sintam-

se acolhidos pela sociedade. Além disso, os procedimentos da rotina da APAC, como: chamar 

os recuperandos pelo nome; visitas das suas famílias; sentar-se à mesa para fazer suas 

refeições, utilizando talheres, a proibição de qualquer tipo de violência etc., buscam devolver 

um pouco da dignidade desses sujeitos, perdida ao passar pela prisão do Estado. 

Tendo por base o trabalho etnográfico realizado em três APACs do estado de Minas 

Gerais, bem como, entrevistas com os recuperandos, Vargas (2011, p.212) constata que essas 

prisões rompem com os ciclos de violências, comumente verificados no sistema convencional 

de prisão. Nesse sentido, podemos dizer que o mérito da APAC é fazer com que as pessoas 

não saiam piores do que entraram na prisão. E mais do que isso: 

Ao transformar suas prisões em espaços de pacificação social e ao fornecer 
ferramentas discursivas, mesmo limitadas ao discurso cristão, as APACs 

promovem outros parâmetros de consciência e reflexividade, trazendo 

questionamentos profundos nos recuperandos e elementos para se pensarem 

a si mesmos, pensar no crime que cometeram e na vida antes e depois da 
prisão. As APACs tentam mostrar por todos os meios e de todas as formas 

que o crime não compensa, nada compensa ficar preso (VARGAS, 2011, p. 

211).  
 

O trabalho realizado pela Associação tem por objetivo não somente fazer com que o 

recuperando não reincida no crime, mas que se proponha a mudar, incorporando valores 

como a família, trabalho, religião, etc. Esse trabalho parte de uma perspectiva 

multidimensional, onde a recuperação deve atingir todas as dimensões da pessoa (físico, 

social, espiritual etc.). Para explicarem o processo de recuperação do indivíduo, Ferreira e 

Ottoboni (2004) fazem uso de um esquema do cérebro humano (conforme figura 5) a fim de 

mostrar que o êxito desse processo depende do sujeito privado de liberdade; é ele o 

responsável por sua história, por sua mudança, por sua recuperação.    
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Figura 5 - O cérebro humano 

                             Fonte: Ferreira e Ottoboni (2004) 

 

Depois de acurados estudos, baseados em Freud e seus seguidores, visando 

facilitar o entendimento dos recuperandos, concluímos um painel que divide 

o cérebro humano em quatro partes, assim denominadas: 1) força da mente, 
2) vontade (livre arbítrio); 3) consciente (consciência); e 4) inconsciente. A 

vontade (livre arbítrio) é soberana, a que determina; é a responsável por tudo 

o que fazemos ou deixamos de fazer. Todas as demais partes estão a ela 
submissas. A vontade faz a nossa história: boa ou má, vitoriosa ou 

fracassada. Caminhamos e realizamos tudo segundo a nossa vontade. A 

força da mente realiza, indiferente a tudo, as ordens que lhes são dadas. É 
obediente, cega, forte e capaz de superar qualquer obstáculo. A consciência 

é a parte na qual se procede à última avaliação. Local onde Deus está alojado 

e faz, antes que a ordem de nossa vontade seja executada pela força da 

mente, a advertência fraternal, desaconselhando a realização de atos que 
ferem a moral e os bons costumes. Algum de vocês antes de praticar um 

furto ou um assalto, percebem um sinal, uma voz vindo da consciência, 

dizendo: “Não faça isso! Cuidado! Isso não vai dar certo”! É Deus que nos 
ama, avisando que devemos evitar o erro, que nos quer melhores, sem 

complicações. E nós, quantas vezes, como se fôssemos um trator, passamos 

por cima desse chamado carinhoso e afetivo de Deus? Somos filhos ingratos! 

O inconsciente é parte importantíssima de nosso cérebro, pois queiramos ou 
não ele a todo assiste, filma e grava: atos, omissões, sonhos e pensamentos. 

[...] Agora temos absoluta certeza de que ninguém acusará outros por causa 

dos próprios erros. O que você fez ou fará é de sua inteira responsabilidade. 
O que você fez é de sua inteira responsabilidade. Sua má companhia é a 

ausência de Deus. O que muita gente precisa é de amor próprio. Assuma 

suas faltas (FERREIRA E OTTOBONI, 2004, p. 129-130). 
 

No entanto, cabe problematizar a explicação de Ferreira e Ottoboni (2004), uma vez 

que reúne discursos antagônicos. Para Vargas (2011), a garantia da cientificidade do método 

APAC é dada, porque a religião convive com outros discursos. Segundo a autora, o método 
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APAC é constituído por um conjunto de discursos
60

 advindos não só do evangelho, mas 

também do direito penal e da psicanálise. Assim, 

ao se apropriar de um conjunto de discursos - religiosos, terapêuticos e 

criminológicos – o Método APAC, por um lado, elabora um arcabouço 
discursivo  capaz de explicar e dar sentido ao comportamento e às 

experiências da pessoa, neste caso, do „criminoso‟. Por outro, também, 

pretende agir sobre ela, neste caso, transformá-la ou recuperá-la. (...) Esse 
hibridismo de linguagens, aparentemente antitéticas, com o qual a retórica da 

APAC joga, misturando em um mesmo lugar uma teoria católica do livre 

arbítrio, uma teoria freudiana da psique, e a junção de teorias criminológicas, 
aparentemente incongruentes e irreconciliáveis, talvez, seja um modo de 

negociação ao qual a matriz católica se sujeita, dada a impossibilidade de 

monopolizar integralmente as vias de acesso ao bem e à salvação (p. 13-14).   

  

Tendo em vista essa base “científica”, a aplicação da metodologia apaqueana constitui 

as estratégias e ações que produzem o que Vargas (2011, p. 171) denomina de “sujeito preso 

apaqueano”, isto é, “a produção de certa vida sujeitada (no sentido de submetida, mas também 

no sentido de constituída enquanto um particular tipo de sujeito), por um específico 

paradigma de poder”.  

  Além disso, como podemos notar, essa „produção‟ ou formação do „sujeito 

apaqueano‟ não se dá sob uma forma de violência explícita. Mas, muitas vezes, através da 

submissão do recuperando às ações de rigoroso disciplinamento, vigilância, participação a 

contra gosto das atividades obrigatórias, colocam-se outras formas de violência e 

constrangimentos, mais sutis e de igual eficiência. É nessa perspectiva que Vargas (2011) 

questiona a produção do humano e da humanização contida na proposta apaqueana.  

Sendo assim, ela humaniza, no sentido criar vínculos de amizade e de 

companheirismo. Todavia, as reflexões de Vargas (2011) nos atenta para o fato de que, 

garantir aos condenados seus direitos mínimos de sobrevivência, não é suficiente para conferir 

a APAC o caráter de prisão humanizada. Pois, utilizar o conceito de humanização, tendo por 

base apenas a garantia ou não de determinados direitos, é uma redução simplista, 

principalmente, se entendemos por humanização o que Perez-Gomez (2007) designa de 

“enriquecimento da condição humana”. 

Devemos admitir que na APAC busca-se garantir os direitos mínimos da pessoa, 

através do oferecimento de melhores condições de vida. As relações interpessoais entre os 

diferentes grupos de sujeitos são estabelecidas de forma menos impessoal, de maior 

solidariedade e proximidade. É segundo essas formas de se relacionar e de acreditar na 

                                                             
60 Para Vargas (no prelo, p.12) esses discursos proveem da formação de seus fundadores: Mario Ottoboni é 

formado em ciências jurídicas e sociais; Silvio Marques Neto é formado em direito; e Valdeci Ferreira, leigo 

missionário comboiano, formado também em ciências jurídicas e ciências teológicas.  
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recuperação do ser humano, que de acordo com Vargas (2011, p. 203) “as APACs concebem 

o espaço prisional como um lugar em que se tenta genuinamente quebrar, o que a meu ver, 

constitui o maior paradoxo da pena privativa de liberdade: ensinar as pessoas a conviver em 

sociedade estando isoladas dela”. Neste sentido, completa a autora que se por humanização 

entendemos esse estabelecimento de relações de amizade e companheirismo, a  APAC, então, 

é uma instituição que humaniza. 

 

AS FUNÇÕES PUNIR E REABILITAR 

 

Cabe destacar que, ambas as instituições prisionais, de modelo convencional e 

alternativo, visam punir e reabilitar o indivíduo. Vargas (2011) comenta sobre o trabalho 

apaqueano apontando que, 

[...] a novidade trazida pela metodologia apaqueana é que, de seu modo 

particular e criativo, foi construindo-se e inventando-se com o objetivo de 

atingir resultados genuinamente terapêuticos nos presos, tentando conciliar 
discursiva e operacionalmente algo que desde o surgimento da prisão se 

mostrou como irreconciliável: a função retributiva e recuperativa da prisão 

(p. 128).  

  

Essa autora, desacreditada da pena privativa de liberdade como forma de punição, 

considera a APAC como uma instituição prisional reformada, no sentido que Foucault (1987) 

menciona, ou seja, uma reforma que aparentemente deveria corrigi-la, mas que faz parte da 

própria existência da prisão. Não queremos, aqui, discutir a conveniência ou não da pena 

privativa de liberdade, por dois motivos: primeiro, porque não temos formação para tal 

estudo; e, segundo, porque não é esse nosso objetivo nessa dissertação. Porém, é conveniente 

as discussões de Vargas (2011) sobre a APAC enquanto instituição prisional reformada , no 

sentido de que, por mais que essa Associação possua uma organização e um tratamento 

diferenciado para com o condenado, ela não deixa de ser uma prisão e não deixa de possuir as 

duas funções irreconciliáveis: punir e recuperar. A diferença é que a prisão produz mais o 

sujeito delinquente, e a APAC produz o “sujeito apaqueano”, ambos com suas sujeições e 

resistências. 

As duas prisões diferenciam-se, então, com relação a sua organização institucional, 

bem como aos procedimentos adotados para fazer cumprir tais funções. Os resultados desses 

dois modelos de instituições prisionais podem ser mensurados, dentre outros aspectos, a partir 

de seus índices de reincidência criminal. Estima-se que a reincidência entre os egressos das 

unidades APAC gire em torno de 15%, enquanto no sistema comum alcança o percentual de 
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70%
61

 (TJMG, 2011, p. 20). Tal percentual é divulgado por seus fundadores como 

justificativa do seu sucesso enquanto experiência prisional mais humanizada. Mesmo 

apresentando resultados positivos, é importante ressaltar que a APAC atinge um número 

reduzido de presos, se considerarmos a população carcerária brasileira, que hoje totaliza mais 

de 470 mil pessoas.  

 Devemos admitir que a APAC, em meio aos questionamentos, que se fazem 

necessários, sobre alguns aspectos de sua metodologia, e em face da profunda crise que se 

encontra nossas prisões, representa, segundo Vargas (2011), uma ponta de esperança no que 

se refere às possibilidades de mudança do sistema prisional brasileiro.  

Baseados nos aspectos que demarcam as particularidades e regularidades dos dois 

modelos de prisões, é manifesto afirmarmos que uma mesma escola apresenta características 

peculiares de acordo com cada instituição prisional em que está situada, assim como 

apresenta, independente do contexto prisional, semelhanças próprias de uma instituição 

escolar. Desvendar tais características é achar respostas para questões como: como é 

comportamento dos alunos nos dois contextos? Quais as condições de trabalho docente nessas 

duas realidades? Como é o espaço e o tempo escolar nesses dois ambientes? Como se dá a 

relação entre a escola e os dois contextos prisionais? Quais as funções da escola nesses dois 

ambientes? Tais questões serão discutidas a partir do ponto de vista daqueles que atuam na 

escola nessas duas realidades: os professores.  

 

2.3 O PRESÍDIO E A APAC DE SÃO JOÃO DEL REI: OS DIFERENTES CONTEXTOS 

PRISIONAIS DA ESCOLA 

 

Apresentamos a seguir, algumas características dos contextos prisionais do município 

de São João del-Rei, aos quais a EEDMAS está situada. 

 

2.3.1 O presídio 

 

Foi em 19 de julho de 2007 que a então Cadeia Pública “do Mambengo”
62

 recebeu a 

denominação de Presídio Regional de São João del-Rei (figura 6), cuja administração passa a 

ser responsabilidade da Secretaria de Defesa Social.  

                                                             
61 Há muitos questionamentos com relação à medição desses dados, que parece não ser precisa.  
62 A Cadeia Pública de São João del-Rei foi fundada no dia 19 de abril do ano de 1988, ficava sob administração 

da Polícia Civil de Minas Gerais. Com a promulgação da Lei 13720, de 27 de setembro de 2000, todas as 
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Figura 6- Foto da fachada do Presídio Regional de São João del-Rei. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Localizada em uma região afastada do centro urbano, o Presídio Regional de São João 

del-Rei, no dia 03 de novembro de 2011,  possuía, sob sua custódia, 432 presos, sendo que 

sua capacidade é de 159 vagas. Isso significa que é uma prisão considerada superlotada, pois 

abriga quase o triplo de sua demanda; situação idêntica às demais prisões do país. O presídio 

conta com 124 funcionários e 115 agentes de segurança. Dentre os agentes, têm aqueles que, 

especificamente, são responsáveis pela movimentação do preso dentro ou fora do presídio, 

são chamados Grupo de Intervenções Táticas (GIT).  

O presídio é composto por três diretorias: a diretoria geral (diretor geral do presídio); 

diretoria de segurança e a diretoria de ressocialização e atendimento. Os funcionários dessa 

última diretoria respondem pelo trabalho e pela escola. 

Participam, em média, de atividades laborais 56 condenados, sendo que 42 deles 

trabalham na construção da nova APAC e os demais trabalham como auxiliar de serviços 

gerais dentro do presídio. Outros 70 internos fazem trabalho de artesanato dentro da própria 

cela, que, posteriormente, é comercializado por seus parentes ou amigos fora da prisão.  

Como podemos verificar, similar à realidade prisional brasileira, o artesanato é uma das 

atividades predominantes no presídio. No caso de Minas Gerais, é a segunda maior ocupação 

nas prisões, ficando atrás somente das atividades de apoio ao estabelecimento penal
63

. Dessa 

                                                                                                                                                                                              
Unidades Prisionais que eram administradas pela Polícia Civil passaram a ser de responsabilidade da SEDS. 

Essa Secretaria, em 19 de abril de 2007, assume a 42ª unidade, que é a Cadeia Pública do Mambengo, passando 

a ser denominada de “Presídio Regional de São João del-Rei”  (EEDMAS, 2008). 
63 As atividades de apoio referem-se ao trabalho desenvolvido pelos condenados a favor do estabelecimento 

penal, como: serviços gerais, construção ou reforma do prédio, etc. 
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forma, é perceptível que o programa laborterápico tem como função apenas retirar o 

condenado da ociosidade; e o trabalho desenvolvido fora das celas, como constatou Julião 

(2009), tem mais a haver com o esforço físico e não com atividade intelectual.  

A estrutura física precária contribui para que o índice de participação em atividades 

consideradas (res)socializadoras, como escola e trabalho, seja baixo. O presídio de São João 

del-Rei não possui galpão destinado ao trabalho em seu interior e a escola funciona apenas 

com três salas de aula. Daí percebe-se que a ocupação do espaço físico é um claro exemplo de 

que a pena de prisão existe muito mais para punir e vigiar do que para (res)socializar o 

indivíduo.  

Quanto aos sujeitos privados de liberdade, todos recebem quatro refeições ao dia: café 

da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. É permitido a entrada nas celas de uma televisão e 

um rádio, fator que contribui para que o interno não fique totalmente à margem da sociedade e 

possa manter-se informado sobre acontecimentos e notícias do país e do mundo.  

O Presídio de São João del-Rei é visto por alguns professores da EEDMAS como um 

lugar „tranquilo‟, no que se refere à população carcerária, se comparado com penitenciárias de 

grande porte, onde acontecem motins, rebeliões noticiadas pela imprensa escrita ou televisiva. 

No entanto, cabe salientar que as relações que são estabelecidas em seu interior não deixam 

de ser tensas, cujas marcas do poder institucional revezam-se entre punição, vigilância e 

correção. 

Convém destacar que as informações com relação ao presídio não são de fácil acesso, 

como bem afirma Adorno (1991, p. 27), “a prisão, como outras instituições de controle 

repressivo da ordem pública, não é transparente, sendo pouco acessível à visibilidade 

externa”. Ao menos, algumas informações dessa instituição prisional ajudam-nos a conhecer 

um pouco da realidade desses alunos, a qual afeta diretamente a dinâmica de funcionamento 

da escola. 

 

2.3.2 A APAC  

    

A APAC de São João del-Rei é recente, data do ano de 2008 e fica localizada no 

centro da cidade (conforme figura 7). Ao contrário do presídio, o acesso às informações sobre 

a instituição revela-se de maneira bem menos burocrática. Ao adentrar a instituição, o próprio 

recuperando, pertencente ao CSS, apresenta-nos as dependências da Associação, bem como o 

trabalho lá realizado.  
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Figura 7- Foto da fachada da APAC de São João del-Rei. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa associação possui 57 condenados sob sua custódia, sendo que um deles está em 

regime fechado e os demais (56) em regime semiaberto. Nessa prisão, o número de 

condenados não pode ultrapassar o número de vagas oferecidas (no caso de São João del-Rei, 

são 57 vagas). Isso porque, conforme ressalta o presidente da APAC, comprometeria a 

aplicação do método, que preza, sobretudo, pela valorização humana. Devido a sua pequena 

estrutura física, a APAC atende prioritariamente no regime semiaberto, mas o método 

apaqueano é estendido aos condenados custodiados na Casa do Albergado de São João del-

Rei, que estão em regime aberto do cumprimento de pena. 

A transferência do preso para a APAC depende sempre da autorização judicial. É o 

Juiz da Execução Penal quem autoriza essa transferência, porém, o condenado deverá 

manifestar interesse em ser transferido para a Associação, caso não queira, continuará 

cumprindo sua pena no presídio.  

Com relação à metodologia, sua aplicação é adaptada à realidade da instituição. Como 

o espaço é pequeno e improvisado, a metodologia sofre alteração, porque não é iniciada desde 

o regime fechado, ela se inicia, para a maioria deles, no regime semiaberto. Alguns elementos 

do método da APAC ainda não se efetivaram como é o caso: da jornada de libertação com 

Cristo e do atendimento às famílias das vítimas. Com relação à jornada, os recuperandos de 

São João del-Rei são levados para a APAC de outra cidade para participarem do curso. Já o 

atendimento às famílias das vítimas, foi realizado algumas vezes, no entanto, segundo o 
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presidente “tem que ser um trabalho mais elaborado, com psicólogo, assistente social, 

entendeu? Eu acho que esse é o mais difícil pra nós trabalharmos”. Tal trabalho depende, 

então, de mais apoio voluntário de profissionais ligados a essa área. 

No caso da APAC de São João del-Rei, que já recebe o condenado no regime 

semiaberto, o trabalho nessas três dimensões é adaptado. Assim, mesmo que o condenado 

chegue ao segundo regime, ele realiza o trabalho laborterápico até o momento em que é 

avaliado e considerado apto para a profissionalização. 

Outra característica marcante na APAC é a disciplina. Exemplo disso são alguns tipos 

de faltas disciplinares registradas no mês de novembro de 2011 na APAC de São João del-

Rei: faltou à reunião, não orou, riu durante a oração, alimentou-se no corredor, etc. A punição 

dos mínimos detalhes é uma forma de sujeitar os indivíduos às regras da APAC, tornando-os 

obedientes, mantendo, assim, a ordem e o bom funcionamento da instituição.   

A disciplina, o método é, a gente fala tem duas coisas importantes: disciplina 

com amor e amor com disciplina, primeira coisa é ter muita regra, muita 

disciplina, entendeu? Porque quando o preso vai preso, uma das questões 
que as pessoas vão presas é porque elas não têm disciplina, não têm regra na 

vida, então a gente vai pegar, a primeira coisa, tem que ter disciplina, tem 

que ter hora pra dormir, pra comer, pra levantar, pra rezar, pra estudar, tem 

que arrumar sua cama, tem que lavar sua roupa, tem que cozinhar, tem que 
lavar, tem que varrer a casa, tem que lavar sua cueca, sua meia, isso tudo é 

regra, disciplina, então, é, nós temos o regimento disciplinar que é 

justamente isso: tem regra pra tudo. Muitos deles fala que é melhor cumprir 
pena no presídio que na APAC, porque a APAC é cheia de regra, uma das 

questões primordiais são regras, disciplina e nós, todo mundo, trabalhando 

com elas, nós, os plantonistas, o gerente, todo mundo que trabalha na casa, 
nós que somos da direção trabalha com muita regra e disciplina, se você fura 

uma regra eles falam” Alá, furou” (Entrevista com o presidente da APAC de 

São João del-Rei). 

 

De acordo com essa fala do presidente da entidade em São João del-Rei,  a disciplina é 

característica básica para aplicação do método na instituição. Assim como a disciplina, a 

religião, conforme mencionado, é um dos pilares do método. 

Devido também ao espaço da instituição alguns trabalhos desenvolvidos em seu 

interior ficam comprometidos, como o trabalho escolar, por exemplo. A escola não possui 

espaço reservado, as aulas são dadas no turno da noite em espaços que, durante o dia, são 

utilizados pela APAC, como sala de televisão, sala do CSS, oficina de trabalhos manuais, 

varandas, etc.  

O problema do espaço físico da APAC tende a ser resolvido nos próximos anos. Está 

sendo construída nova sede da Associação, agora longe do centro da cidade e próximo ao 

presídio, com previsão de funcionamento para o ano de 2013. O espaço, já em construção, 
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prevê 130 vagas, distribuídas para os três regimes, o que dará condições de aplicar o método 

em todos os regimes da pena. A nova APAC prevê, também, um espaço específico destinado 

à escola, como afirma com entusiasmo o seu presidente : 

nós temos salas de aula nos três regimes, eu fiz, sala grande, bonita, pra não 

ter problema, tem oito salas, só que lá é diferente, você ainda não viu a 

planta não? Tem espaços, tem auditório, tem tudo. Tem as salas lá de cima, é 
outra coisa (Entrevista com o presidente da APAC). 

 

Hoje, mesmo funcionando em condições precárias, para o presidente da APAC, a 

escola é uma conquista muito importante para a instituição, principalmente, do ponto de vista 

social; pois, segundo ele, é necessário “resgatar essa cidadania que eles não tiveram”. Cabe 

salientar que, a APAC de São João del-Rei é a única das APACs que possui Escola Estadual, 

concedida  através da autorização de funcionamento como segundo endereço da escola 

localizada no presídio.  

A criação da escola desde o presídio até suas extensões para os demais endereços 

prisionais deu-se, sobretudo, através do engajamento e influência política do presidente da 

associação a favor da educação escolar, apoiado pela Superintendência Regional de Ensino do 

município. Pedagogo e mestre em educação, o presidente considera que a educação é um dos 

pilares do método na instituição. 
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CAPÍTULO III - A ESCOLA NAS PRISÕES DO BRASIL: DESCOMPASSO ENTRE 

O PROPOSTO E O VIVIDO 

 

Como temos mostrado ao longo desse estudo, para entender a escola não podemos 

considerá-la apenas em seu microuniverso e pensar que o seu funcionamento depende apenas 

dos atores sociais envolvidos. É necessário que valorizemos as dimensões contextuais mais 

gerais para compreendermos a vida da escola e inseri-la na discussão mais ampla que é a 

educação escolar nas prisões.  

Tendo em vista tais pressupostos, dividimos esse capítulo em três seções, abordando 

três pontos de discussão, que nos permitem problematizar essa temática, revelando o 

descompasso entre o que é proposto e o vivido nas escolas das prisões. 

 A primeira seção refere-se às funções da escola situada em uma instituição prisional. 

Pois, a definição do papel da escola, de suas atribuições e necessidades é tarefa fundamental 

para a realização do trabalho educativo. Por isso, pensamos que um dos principais desafios 

enfrentado pelos educadores que nela atuam, especialmente na escola da prisão, está 

justamente na necessidade de discutir e se chegar a um consenso com relação a essas 

questões. Como afirma Pérez Gómez (2001), a escola deve refletir sobre si mesma para poder 

se oferecer como plataforma educativa, buscando, assim, elucidar o sentido e os mecanismos 

que utiliza para educar os alunos. Não é tarefa fácil, mas torna-se imprescindível para 

significar a escola e definir o papel que cada sujeito assume nesse contexto.  

A segunda seção traz o panorama da educação nas prisões do país. Através dos dados 

divulgados pelo INFOPEN referente a dezembro de 2011, trouxemos a situação do 

atendimento educacional nas prisões brasileiras e ainda, a contextualização acerca da temática 

da educação em estabelecimentos penais, baseada em autores que revelam possibilidades, 

limites e desafios dessa realidade educacional. 

Pensamos também ser necessário entender as características da escola “em relação às 

determinações da política educativa que as diferentes e superpostas instâncias administrativas 

vão elaborando para acomodar as práticas escolares às exigências do cenário político e 

econômico de cada época e de cada lugar” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 131). Compreender a 

escola na prisão requer, portanto, estabelecer a relação com a política educativa vigente. 

Logo, propusemo-nos discutir, na última seção desse capítulo, aspectos do ato normativo 

norteador da Educação para Jovens e Adultos privados de liberdade: a Resolução CNE/CEB 

nº2/2010, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para a EJA nas prisões, bem como a Lei nº 

12.433 de 2011, que trata sobre a remição da pena por tempo de estudo. E, mais 
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especificamente, tratamos das políticas públicas do Estado de Minas Gerais que orientam a 

organização da educação escolar nos estabelecimentos penais. 

 

3.1 ENTRE CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES: REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO 

DA ESCOLA NA PRISÃO 

 

Pensar a escola na prisão é pensar nas contradições que perpassam seus objetivos. 

Enquanto a educação visa o desenvolvimento das habilidades físicas, intelectuais e morais do 

sujeito; na prisão de modelo convencional, a função de punir se sobressai. Lidar com essas 

contradições implica, também, atentar não somente para as possibilidades da escola para a 

vida dos encarcerados, como para os limites da educação nesse contexto. Esses limites estão 

ligados às normas, ao ambiente, aos procedimentos que fazem parte da vida prisional e que, 

inevitavelmente, de alguma forma, interfere no trabalho educativo escolar e o limita. Por isso, 

concordamos com Pérez Gómez (2001) quando afirma ser necessário compreender a relação 

complexa e interativa entre as finalidades da escola e as exigências e determinações dos 

diferentes contextos. 

Ao tratarmos da educação escolar nas prisões é importante esclarecer sobre qual 

educação estamos nos referindo. Trata-se da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

modalidade educativa “destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996, p. 32).  

   A consolidação da EJA como política pública teve origem nos movimentos populares - 

os quais, segundo Soares (1996), se intensificaram a partir do final da década de 1950 e início 

da década de 1960 – e é fruto de uma democratização tardia do país. Tem ligação com as 

políticas públicas em âmbito internacional
64

 e reflete a preocupação do Estado com a 

instrução que atendesse às novas exigências da sociedade urbana e industrial.  

Segundo Di Pierro e Haddad (2000), originalmente, os programas de educação de 

jovens e adultos tinham como finalidade democratizar oportunidades formativas a adultos 

                                                             
64 De acordo com Graciano (2010), a EJA foi tema da: I Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – 

Elsínore (Dinamarca, 1949); II Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – Montreal (Canadá, 
1960); Convenção relativa à luta contra a discriminação na esfera do ensino – adotada em 14 de dezembro de 

1960, pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; III 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – Tóquio (Japão, 1972); IV Conferência Internacional 

sobre Educação de Adultos – Paris (França, 1985); Declaração e o Plano de Ação de Educação para Todos- 

Jomtien (Tailândia, 1990); Conferência Mundial de Direitos Humanos – Viena (Áustria, 1993); Declaração de 

Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial – Salamanca (Espanha, 1994); V 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – Hamburgo (Alemanha, 1997); Cúpula Mundial de 

Educação – Dakar (Senegal, 2000); VI Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – Belém (Brasil, 

2009). 
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trabalhadores; a preocupação, décadas atrás, era com o analfabetismo que atingia a população, 

em sua maioria, adulta. Nos dias de hoje, o perfil dos alunos da EJA tem mudado. Apesar de 

apresentarem, como característica comum, o seu pertencimento às classes sociais mais 

desfavorecidas, ou seja, geralmente advindos de um contexto de exclusão social, hoje, 

constata-se uma “juvenilização” desse público (RIBEIRO et. al. 2001, p. 64). A demanda da 

EJA vem se tornando mais jovem e urbana, em decorrência, principalmente, das deficiências 

do sistema escolar público e das exigências do mercado de trabalho. Hoje, a consequência das 

altas taxas de reprovação e evasão, decorrentes de um sistema escolar público deficiente, 

acarreta a defasagem entre a idade e série. A EJA passa a cumprir funções de aceleração de 

estudos de jovens com defasagem série-idade, e de regularização do fluxo escolar (DI 

PIERRO, HADDAD, 2000). 

Para atender a esse novo perfil de alunos, que exige a reflexão sobre metodologias e 

currículos, muitas discussões têm sido realizadas no campo educacional.  Ao tratar sobre o 

atendimento na EJA, Haddad (2008) coloca a necessidade de reconhecer que parte da 

população não pode privar-se dos conteúdos e bens simbólicos acumulados historicamente e 

transmitidos pela escola; no entanto, atenta para o fato de que isso não é suficiente; “para ir 

adiante na construção de um novo olhar, é necessário reconhecer os sujeitos históricos que 

compõem as classes de EJA na sua condição de mandatários de direitos, onde o direito à 

educação é parte deles” (p. 83). Essa afirmação é importante, pois reforça a necessidade de 

uma nova concepção de EJA, que tenta superar uma tendência tradicionalista, baseada apenas 

na reposição de conteúdos perdidos aos alunos, onde estes eram vistos como meros objetos de 

um programa de educação de cunho assistencialista. 

Reconhecer o discente como sujeito de direitos, de sua história, de sua cultura, que 

busca suprir as necessidades de aprendizagem no/do presente, deverá se estender em um 

trabalho educativo na EJA que, nas palavras de Haddad (2008), prima pela participação 

efetiva do educando, garantindo que o aprendizado seja resultado dessa ação participativa. 

Nessa perspectiva, em se tratando dos alunos da prisão, pensamos ser necessário, 

primeiramente, desconstruir nosso preconceito, baseado no senso comum, em relação a eles. 

Isso significa pensar que, independente das razões que os levaram à condição de privação de 

liberdade, são sujeitos histórico-sociais, capazes de, em um permanente processo de busca, 

reinventarem a si mesmos. 

O Parecer nº. 11/2000, ao dispor sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos, estabelece três funções dessa modalidade de ensino: 

reparadora, equalizadora e qualificadora. Reconhecendo que o analfabetismo tem raízes 
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histórico-sociais, a EJA representa a reparação da dívida social do Estado com todas as 

pessoas que não tiveram acesso à escola. A função equalizadora refere-se à igualdade de 

oportunidades para todos, inclusive, para os sujeitos privados de liberdade, no sentido de 

possibilitar o oferecimento de novas inserções no mundo do trabalho, na vida social. Já a 

função qualificadora diz respeito à tarefa de proporcionar a todos a atualização de 

conhecimentos para toda a vida, com base no caráter inconcluso do ser humano, cujo 

potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em espaços escolares e não-

escolares (BRASIL, 2000).  

Como podemos perceber, através dessas diretrizes, é garantida aos jovens e aos 

adultos uma educação que visa, principalmente, a igualdade de oportunidades para sua 

participação nas mais variadas esferas da vida social. No entanto, existe um grande abismo 

entre o que preconiza a resolução e o que efetivamente tem sido a EJA no país. A oferta do 

ensino obrigatório gratuito e a universalização do ensino médio não garantem a qualidade da 

educação. Os desafios com relação à EJA referem-se ao currículo, que necessita ser discutido 

e aprimorado; à formação específica desses professores para atuarem nessa modalidade de 

ensino; ao material didático e às metodologias adequadas destinados a esse público de alunos, 

etc.  

Esses desafios não são diferentes da EJA na prisão. Por isso, a discussão sobre a 

escola no contexto prisional, seus limites e dificuldades, dizem respeito, evidentemente, à 

discussão sobre a escola pública no Brasil. Porém, devemos ressaltar que, devido à realidade a 

qual está situada, a escola na prisão apresenta características que lhe são próprias e se justifica 

não somente pelo fato de contribuir para a integração do aluno preso na sociedade, mas por 

configurar-se como um direito humano fundamental a ser garantido para todas as pessoas. 

 

3.1.1 As funções da escola na prisão  

 

Por ser a escola uma instituição social e histórica e que, portanto, só pode ser 

entendida no contexto espaço/temporal no qual está situada, o ambiente prisional, ao qual esse 

aluno da EJA está inserido, é condição fundamental para se discutir sobre importantes 

aspectos da escola, tais como: seu significado e função.  

Diante da especificidade do contexto prisional, qual devem ser, então, as funções da 

escola? Christov (1994) contribui para uma primeira reflexão, afirmando que a escola da 

prisão “é uma escola que tem um papel e um conjunto de objetivos e de concepções que 

devem ser idênticos aos de qualquer escola, como possui um conjunto de práticas e de 
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preocupações próprias, específicas de uma rede escolar de presídios” (p. 50). Isso implica 

afirmar que uma das atribuições da escola é a formação do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania. No entanto, em se tratando de uma escola situada em uma prisão, 

como é possível pensar em cidadãos? 

Freire (2001) tece algumas considerações a respeito do conceito de cidadania, que 

convém destacarmos aqui. 

A cidadania está referida diretamente à história das pessoas e tem que ver 

com uma outra coisa muito mais exigente, que é a assunção da história da 
pessoa. Tem que ver com o assumir a sua história na mão, quer dizer, não há 

cidadania sobre quem faz a história. [...] A história não é feita de indivíduos, 

ela é socialmente feita por nós todos e a cidadania é o máximo de uma 
presença crítica no mundo da história por ela narrada. [...] O conceito de 

cidadania vem casado com o conceito de participação, de ingerência nos 

destinos históricos e sociais do contexto onde a gente está. (p. 129-131).  
 

O conceito de cidadania é passível de muitas discussões, pois, em uma sociedade onde 

prevalecem as desigualdades sociais, onde nem todas as pessoas têm acesso aos serviços, 

como saúde, alimentação, moradia, lazer, o que é ser cidadão? Em se tratando de sujeitos 

privados de liberdade que já possuem seus direitos civis e políticos suspensos e, ainda, vivem 

em um contexto onde não podem intervir em sua realidade, nem podem ser sujeitos de sua 

história, como pode a escola formar cidadãos? Por outro lado, ao sair da prisão, esses 

indivíduos podem, quem sabe, resgatar essa cidadania tolhida. E a escola é uma, das demais 

instituições, que pode contribuir para esse processo. 

A escola da prisão também se parece com qualquer outra escola enquanto espaço onde 

se promove a socialização. O conceito de socialização é entendido por Pérez Gómez (2007) 

como o processo de aquisição por parte das novas gerações das conquistas sociais, no qual 

implica, entre outros, a interiorização de normas, valores, costumes, códigos de comunicação 

e convivência para adaptação ao meio. A socialização
65

 entendida, então, como o processo de 

integração do indivíduo na sociedade jamais se finda, é um processo contínuo. Pensando 

dessa forma, o termo (res)socialização, muito utilizado nos meios jurídicos, esvazia-se mais 

uma vez de sentido. Daí a inconsistência quando se pensa em educação na prisão como um 

                                                             
65 A socialização é dividida em primária e secundária.  A socialização primária é primeira socialização que o 
indivíduo experimenta na infância, onde aprende e interioriza a linguagem, as regras básicas da sociedade, os 

costumes, a moral e os modelos e comportamento do grupo ao qual faz parte. A socialização primária acontece, 

principalmente na família e é a base para toda vida do indivíduo. Já a socialização secundária é todo e qualquer 

processo subsequente que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo da sua 

sociedade (na escola, nos grupos de amigos, no trabalho, nas atividades dos países para os quais visita ou emigra, 

etc.), existindo uma aprendizagem das expectativas que a sociedade ou o grupo depositam no indivíduo 

relativamente ao seu desempenho, assim como dos novos papéis que ele assumirá nos vários grupos a que 

poderá pertencer e nas várias situações em que pode ser colocado (BERGER;LUCKMANN, 2002). 
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instrumento que pode contribuir no processo de ressocialização do indivíduo; a educação 

escolar pode contribuir, então, para a integração do indivíduo na sociedade. 

Na escola, o aperfeiçoamento dos processos de socialização dos alunos se desenvolve 

através das atividades instrutivas, dos processos de ensino-aprendizagem e dos modos de 

organização da convivência e das relações interindividuais (PÉREZ GÓMEZ, 2001). No 

entanto, esses processos não são neutros, carregam concepções, valores, comportamentos de 

uma determinada cultura. 

Sob outra perspectiva, Freire (1988) entende que todo processo educativo, por ser de 

cunho político, nunca será neutro. A escola, enquanto instituição social e histórica inserida em 

um determinado contexto, sempre vai estar a serviço de algum projeto da sociedade 

(ARAÚJO, 2005). 

O mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza política 

do processo educativo e a tomá-lo como um que fazer puro, em que nos 
engajamos a serviço da humanidade entendida como uma abstração, é o 

ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre uma 

prática ingênua, uma prática “astuta” e outra crítica (FREIRE, 1988, p. 23). 

 

Em se tratando de educação nas prisões, cabe pensarmos a favor de quem ela se 

exerce, se é a favor do condenado, para que se configure como um instrumento importante 

para sua integração social, ou se é a favor de uma política de execução penal, podendo servir 

apenas como um mecanismo de controle social ou de adaptação do indivíduo ao mundo do 

cárcere.  

A educação escolar, que se orienta por um processo de transmissão do conhecimento 

de forma passiva, acrítica, antidialógica e sem vinculação com a realidade dos alunos, pode, 

também, contribuir para a adaptação do indivíduo a sua vida no cárcere. Freire (1981) critica 

com veemência esse modelo tradicional de educação, o que denomina de educação bancária, 

em que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno aquele que nada sabe; a 

consciência discente não passa de um mero depósito de saberes prontos, acabados e 

inquestionáveis. Assim, o autor completa: “quanto mais se exercitem os educandos no 

arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a 

consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. 

Como sujeitos.” (p. 68). Nesse sentido, a prática educacional que não dialoga, não respeita e 

nem leva em consideração a experiência do aluno, contribui para a sua desumanização 

acomodando-os ao mundo da repressão.  

Para Pérez Gómez (2001), o modelo tradicional de transmissão e aprendizagem de 

conteúdos serve apenas para cumprir exigências a nível escolar, ou seja, os alunos aprendem 
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para passar nos exames e esquecem depois. Esse modelo tradicional seria inviável na prisão, 

pois pouco contribuiria para a vida dos educandos presos, para o seu processo de 

desprisonização. Afinal, como pode a escola transformar-se em um contexto significativo de 

aprendizagem, se o trabalho educativo distancia-se da vida e dos problemas dos alunos no 

contexto prisional?  

Entretanto, convém esclarecer que a aprendizagem de teorias, disposições e condutas 

na escola não se dá apenas mediante a transmissão de conhecimentos presentes no currículo 

oficial, mas, também, “como consequência das práticas sociais, das relações sociais que se 

estabelecem e se desenvolvem em tal grupo social, em tal cenário institucional” (PÉREZ 

GÓMEZ, 2007, p. 17). Por envolver relações e práticas sociais, podemos perceber que o 

processo de socialização na escola tem um caráter complexo e plural.  

É nesse sentido que, para superar esse modelo tradicional de transmissão de conteúdos 

da cultura, Pérez Gómez (2001) propõe a função educativa da escola, qual seja, 

a atividade da escola é educativa quando todo este conjunto de materiais, 

conhecimentos, experiências e elaborações simbólicas, ou seja, a cultura 

acadêmica, sirva para que o individuo reconstrua de modo consciente seu 
pensamento e atuação, através de um longo processo de descentralização e 

reflexão crítica sobre a própria experiência e a comunicação alheia (p. 263). 

A atividade educativa, em Pérez Gómez (2007), pressupõe a construção de um espaço 

educativo que aproxime o contexto vivencial do educando e as estruturas disciplinares, 

observando duas condições: partir da cultura experiencial do aluno e criar, na aula, um espaço 

de conhecimento compartilhado. Ter a cultura experiencial do aluno como ponto de partida do 

trabalho requer o reconhecimento de que a aquisição da cultura acadêmica é um processo de 

reconstrução, não de justaposição dos conteúdos. 

Para o autor, a função educativa da escola “se caracteriza precisamente pela análise 

crítica dos próprios processos e influxos socializadores, inclusive legitimados 

democraticamente” (p. 264); propondo-se, portanto, a utilizar o conhecimento e a experiência 

da comunidade humana para “favorecer o desenvolvimento consciente e autônomo nos 

indivíduos de modos próprios de pensar, sentir, atuar” (idem). Isso é, para Pérez Gómez 

(2001, p. 264), a potenciação do sujeito. 

Assim como Pérez Gómez (2001), Freire (1981, 1993, 2006) também considera que o 

ponto de partida do trabalho educativo é a cultura experiencial do aluno. Para Freire (2006), 

isso implica na assunção cultural que a prática educativo-crítica possibilita, enquanto 

condição de que os educandos, na sua relação uns com os outros, com os professores e, ainda, 

consigo próprios, assumam a sua própria cultura. É uma “questão de identidade cultural, de 
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que faz parte a dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente 

fundamental na prática educativa progressista” (p. 41-42). 

Vislumbramos, em Freire (1981, 1993, 2006), Fiori (1991) e Onofre (2002, 2011) 

reflexões que nos ajudam a pensar nas possibilidades da educação escolar nas prisões. Para 

esses autores, a educação, baseada no diálogo, na reflexão crítica da realidade e na busca por 

transformação, pode ser instrumento capaz de fomentar o processo de libertação do homem, 

tornando-o sujeito de sua história.  

A práxis educativa, ancorada no projeto de educação como prática da liberdade
66

, 

sendo um ato político, deve ser capaz de promover a conscientização dos educandos, na 

consciência que não é a do depósito de conteúdos, mas a da “problematização dos homens em 

suas relações com o mundo” (FREIRE, 1981, p. 77). Esse processo, também chamado de 

educação problematizadora, é aquele que tem como ponto de partida a realidade do educando, 

valorizando sua experiência de vida; e pauta-se no diálogo, no processo permanente através 

do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo.  Nesse 

sentido, a educação problematizadora, segundo Freire (1981, 1993, 2006) e Fiori (1991), 

aparece como uma possibilidade da educação enquanto processo para a libertação e 

humanização do educando.  

Pautada na educação problematizadora, por meio da participação dos alunos no 

processo educativo, no diálogo, na valorização e respeito ao ser humano, a escola na prisão 

pode significar possibilidades para a vida dos indivíduos privados de sua liberdade.  Um dos 

pontos marcantes dos escritos de Paulo Freire é a sua concepção de ato educativo como um 

ato de interação entre os humanos. Para Freire (1981,1993, 2006), educador e educando se 

tornam sujeitos no processo educativo, ambos educam e são educados, é o educar-se em 

comunhão que tem como eixo principal o diálogo. Esse, por sua vez, 

[...] é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidariza o 

refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito 

no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 
consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1981, p. 95). 

 

Nesse sentido, não há dúvida de que os processos educativos não são individuais; mas, ao 

contrário, são sempre sociais.  Para Gadotti (1993, p.253), a obra de Paulo Freire é  

                                                             
66 A educação como prática da liberdade ou educação libertadora é compreendida aqui na perspectiva de Freire 

(1981). A educação libertadora opõe-se à educação bancária; ela não impõe o saber e sim estimula o pensar 

autêntico, orientando-se no sentido da humanização de educadores e educandos. A educação libertadora 

envolve a ação e reflexão dos seres humanos sobre o mundo para transformá-lo, estimulando uma visão crítica.  
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voltada para uma teoria do conhecimento aplicada à educação, sustentada 

por uma concepção dialética em que educador e educando aprendem juntos 

numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta 
essa teoria, num processo de constante aperfeiçoamento.   

 

Tal concepção requer, primeiramente, enxergar o aluno privado de sua liberdade como 

sujeito de direitos e não como objeto de intervenção. É acreditar em sua capacidade de fazer e 

refazer, criar, em sua vocação de ser mais, mesmo vivendo em um contexto de repressão, pois 

como bem afirma Fiori (1991, p. 71):  

[...] até a mais feroz dominação não é capaz de coisificar totalmente o 

homem: sempre há de lhe sobrar suficiente subjetividade para integrar 
funcionalmente o sistema da dominação. Desde aí, esta pequena faixa de luz, 

de subjetividade, poderá passar pelas brechas estruturais do sistema, crescer, 

fazer-se consciência crítica e práxis libertadora. 

 

Acreditar nessa pequena “faixa de luz”, acreditar no homem, é acreditar na prática 

educativa no interior das prisões, é fazer com que os próprios alunos reconheçam sua 

subjetividade; pois, muitas vezes, nem eles próprios se veem como sujeito de sua história. A 

valorização dos educandos como construtores de seu conhecimento é condição indispensável 

para se pensar em uma educação humanizadora. Esta, por sua vez,  

requer um processo educativo capaz de compreender que as pessoas são 

mediadas pelas realidades que apreendem e que, ao apreendê-las, elas 
atingem um nível de consciência, de ação e de reflexão. Desse modo, elas 

refazem e reconstroem sua realidade, evidenciando outras possibilidades de 

marcar suas presenças no e com o mundo (ONOFRE, 2011, p.293). 

 

É nesse sentido que, em uma instituição prisional deve ser resgatada “a função 

primeira da escola: mediar saberes, culturas e a realidade” (ONOFRE, 2002, p. 173). O 

trabalho educativo deve partir de um currículo contextualizado, onde a condição de privação 

de liberdade dos alunos não seja desconsiderada. Por outro lado, cabe, também, ao educador 

criar situações pedagógicas que vão além da vida na prisão, para que o aluno se reconheça 

“como participante da sociedade que por um momento o excluiu, mas que agora, a partir da 

oportunidade educativa propiciada pela escola, oferece-lhe a possibilidade de reintegrar-se a 

ela, buscando transformá-la” (SCARFÓ, 2003, apud ONOFRE, 2011, p. 290).  

Em se tratando da educação escolar nas prisões, é importante salientar que não 

podemos desconsiderar a escola desse contexto de anulação e subjugação do indivíduo. O 

ambiente prisional obstaculiza a ocorrência de processos educativos, que dentre seus 

propósitos, é permitir que os sujeitos tomem suas próprias decisões (ONOFRE, 2011).  
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Não podemos, por outro lado, cairmos na armadilha do pessimismo e achar que a 

educação nada pode fazer para aquele aluno, pois mesmo “não podendo tudo, a prática 

educativa pode alguma coisa” (FREIRE, 1993, p. 96). Scarfó (2003, apud ONOFRE, 2011, p. 

291) aponta três objetivos imediatos da escola na prisão:  

manter o aluno envolvido em atividades,  de maneira proveitosa; 
melhorar sua qualidade de vida e criar condições para que a  experiência 

educativa lhe traga resultados úteis (trabalho, conhecimento, compreensão, 

atitudes sociais e comportamentos desejáveis) que perdurem e lhe 
permitam acesso ao  mercado de trabalho e continuidade  nos  estudos.  

Esta educação poderá reduzir a reincidência, reintegrando-o eficazmente à 

sociedade. 

 

  Nesse sentido, ao envolver os alunos em atividades mais proveitosas e retirá-los da 

ociosidade; ao criar situações de aprendizagem que possam permitir acesso ao mercado de 

trabalho ou continuidade nos estudos; a escola na prisão poderá contribuir para o processo de 

integração social dos homens em situação de privação de liberdade. Convém acrescentar que, 

a educação no contexto prisional pode contribuir para o processo de mudança de valores e 

atitudes dos seus alunos, como bem mostra Onofre (2011). 

na escola, o aluno adquire um capital que não é roubado, exercitando um 

outro modo de ser ao se relacionar afetivamente com o professor. Na medida 

em que a escola o acolhe, ele passa a pertencer a um lugar, e esse 

pertencimento lhe oferece a possibilidade de aprender outra postura e um 
conteúdo ou uma habilidade que se constituem em forma de emancipação (p. 

287).  

 

A escola, independente de sua localização, como afirma Pérez Gómez (2001), se 

configura como uma organização orientada para valores, não como um instrumento de 

finalidades externas, mas como um espaço para praticar, viver e desenvolver os valores que se 

consideram essenciais para o indivíduo e para a coletividade. 

Convém ressaltar que a possibilidade de mudança de valores, posturas, por parte dos 

alunos, não se dá sem contradições.  O objetivo de punir na prisão sobressai ao objetivo de 

(re)abilitar o indivíduo. O ambiente prisional é marcado por regras e valores que são 

contraditórios aos da escola. Ademais, a escola é uma instituição social, e como qualquer 

outra, já é marcada por diversos interesses e valores em confronto. Nem sempre os valores 

que a escola busca desenvolver condizem com os valores dos educandos presos. Temos que 

reconhecer, então, que os educadores vão lidar constantemente com contradições.  

Como afirma Gadotti (1994, p. 143), “a característica fundamental da pedagogia do 

educador em presídios é a contradição, é saber lidar com conflitos, saber trabalhar as 

contradições à exaustão, e mesmo assim existem limites”.  Essas contradições vividas pelos 
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educadores, ao nosso ver, devem ser constantemente alvos de reflexão crítica sobre a 

realidade, no sentido de buscar amenizá-las e fazer da escola um espaço formativo, onde a 

sala de aula se configure em um espaço rico de interações e aprendizagens. 

Enfim, em meio às contradições e limitações da escola na prisão que precisam ser 

pensadas, analisadas, discutidas e, até certo ponto, superadas, é pertinente a visão de Luckesi 

(1989) sobre a função da educação, ao afirmar que a mesma não tem condições, em suas mais 

diversas modalidades, de resolver nossos problemas e satisfazer todas as nossas necessidades. 

Ela não salva a sociedade, porém ao lado de outras instâncias sociais, a educação tem o papel 

fundamental no processo de distanciamento da incultura, da acriticidade e na construção de 

um processo civilizatório mais digno do que esse que vivemos. 

Concordamos com Onofre (2011, p. 283) que, ao destacar a especificidade da escola 

na prisão, afirma que “o papel da educação é mais amplo, pois permite a liberdade e a 

esperança de transformação da realidade do mundo prisional”. A escola na prisão pode 

contribuir no desenvolvimento de capacidades cognitiva, afetiva, de relação interpessoal e de 

inserção social do educando preso.  

Essa breve discussão denota o quanto é complexo tratar das funções da escola em 

contexto prisional e o quanto ela é imprescindível para se definir qual educação queremos na 

prisão. A definição dessas funções, que deve levar em consideração as características do 

contexto prisional, deverá subsidiar ações como a discussão sobre o currículo dessa escola, 

bem como, a prática educativa do professor em sala de aula, para não cairmos na armadilha de 

considerar a educação apenas como uma técnica penitenciária, como identifica Foucault 

(1987). 

 

3.2 O PANORAMA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NAS PRISÕES NO BRASIL 

 

Nessa seção, nos detivemos a retratar a realidade da educação escolar no sistema 

penitenciário brasileiro, abordando primeiramente os dados sobre o atendimento educacional 

divulgados pela INFOPEN e, em um segundo momento, tratando das pesquisas que têm como 

tema de investigação a educação nas prisões. 

Apesar de não tecer maiores detalhes, Teixeira (2007) afirma que há registros da 

existência da educação nos presídios nos anos de 1960. No entanto, devido à falta de 

informações oficiais ou dados consistentes sobre a experiência de educação nos 

estabelecimentos penais do país, não foi possível, para nós, fazermos uma abordagem 

histórica sobre a escola nas prisões.  
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As primeiras iniciativas para a garantia do acesso à educação nos estabelecimentos 

penais nos estados brasileiros não se deram na mesma época; enquanto estados como Rio de 

Janeiro e São Paulo já desenvolviam atividades escolares nas prisões antes mesmo da década 

de 1980, outros estados da região norte e nordeste, segundo Julião (2009), iniciaram essas 

atividades somente após incentivo do MEC e do Ministério da Justiça para a implantação do 

projeto “Educando para a Liberdade”, no ano de 2006.  

 

3.2.1 Atendimento educacional nas prisões 

 

De acordo com os dados, oficiais divulgados pelo INFOPEN, conforme tabela 1, com 

relação ao nível de escolaridade, os índices são preocupantes, 64% da população prisional do 

país possuem até o ensino fundamental incompleto, em Minas Gerais esse número aumenta 

para 68,3% da totalidade de indivíduos presos.  

Tabela 1- Quantitativo de presos por grau de instrução no Brasil e em Minas Gerais 

GRAU DE INSTRUÇÃO QUANTITATIVO 

DE PRESOS NO 

BRASIL  

PORCENTAGEM 

DE PRESOS NO 

BRASIL 

QUANTITATIVO 

DE PRESOS EM 

MINAS GERAIS 

PORCENTAGEM 

DE PRESOS EM 

MINAS GERAIS 

Analfabeto 26.434 5,61% 1.386 3,33% 

Alfabetizado 58.417 12,40% 3.717 8,94% 

Ensino Fundamental 

incompleto 

216.870 46,02% 23.305 56,06% 

Ensino Fundamental 

completo 

59.101 12,54% 4.001 9,63% 

Ensino Médio incompleto 52.907 11,23% 4.247 10,22% 

Ensino Médio completo 36.353 7,71% 2.399 5,78% 

Ensino Superior incompleto 3.766 0,80% 232 0,55% 

Ensino Superior completo 1.910 0,41% 123 0,29% 

Ensino acima de Superior 
completo 

152 0,03% 11 0,03% 

Não informado 19.879 4,22% 220 0,53% 

Valor automático de 

correção de itens 
inconsistentes67 

-4.535 -0,96% 1.928 4,64% 

Total 471.254 100% 41.569 100% 

Fonte: Dados divulgados pelo INFOPEN em dezembro de 2011. 

 

Podemos verificar, a partir dos dados expostos, que um percentual mínimo de pessoas 

privadas de liberdade concluiu o ensino superior, menos de 1% da população carcerária, 

idêntica à realidade do Estado de Minas Gerais. Além disso, do total de 471.254 presos, 

somente 36.353, ou seja, 7,71% dessa população concluíram a educação básica. Já em Minas 

                                                             
67 Em alguns indicadores do relatório da INFOPEN as informações são imprecisas, ou seja, a soma dos 

quantitativos não coincide com o seu total, isso faz com que o Sistema gere automaticamente um valor de 

correção. 
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Gerais, esse quantitativo diminui para 5,77%, correspondendo a 2.399 presos de um total de 

41.569. São dados preocupantes que comprovam o perfil dos encarcerados do nosso país, 

como sendo de baixa escolaridade.  

Mais preocupante, ainda, é saber que a assistência educacional abrange um número 

bem limitado de internos, apenas 48.050 participam de algum tipo de atividade educacional, 

seja ela, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior ou cursos técnicos. 

Esse quantitativo representa pouco mais de 10% do universo prisional e se concentra 

principalmente no Ensino Fundamental, conforme gráfico 1 a seguir. 

 

Gráfico 1- Porcentagem de presos em atividade educacional a nível nacional. 

Fonte: Dados divulgados pelo INFOPEN em dezembro de 201168. 

 

Como podemos observar, o ensino fundamental apresenta o maior número de alunos, 

totalizando 28.441 presos, pois é o nível de maior defasagem entre os encarcerados. Em 

segundo lugar, está a alfabetização com 10.037, o ensino médio com 7.755 apenados e por 

último o ensino superior com 93 alunos. Em Minas Gerais são 5.179 presos participantes das 

atividades educacionais, que correspondem a 12,4% da população carcerária, ou seja, pouco 

mais que a média nacional. 

 

Gráfico 2- Presos em atividade educacional em Minas Gerais. 

Fonte: dados do INFOPEN. 

                                                             
68 Os dados divulgados pela INFOPENS está disponível em 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.ht

m. Acesso em 20 de abril de 2012. 

  

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm
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Podemos notar que a grande maioria do atendimento educacional nas prisões mineiras 

concentra-se no Ensino Fundamental com 3.900 apenados, na Alfabetização são atendidas 

644 pessoas, no Ensino Médio e Cursos Técnicos foram atendidas, respectivamente, 490 e 

126 apenados. Segundo Julião (2009), as experiências educacionais nas prisões do país, 

predominantemente, vão até o ensino fundamental. A implantação do Ensino Médio nas 

prisões é recente. A primeira experiência no país com o Ensino Médio, de acordo com o autor, 

iniciou-se da década de 2000 no Rio de Janeiro, na então Penitenciária Lemos de Brito. 

Se compararmos essas porcentagens de atendimento educacional referentes ao mês 

dezembro de 2011 e aquelas de dezembro de 2009, ou seja, anterior à publicação da 

Resolução nº02, do CNE/CEB, verificaremos que ela sofre pouca alteração. Assim, dos 

417.112 presos custodiados pelo sistema prisional em dezembro de 2009, 42.888 

participavam de atividades educacionais, ou seja, pouco mais de 10% dos condenados.  

Podemos considerar que com um ano de publicação da Resolução, sobre a oferta de 

ensino nas prisões brasileiras, ainda podemos perceber poucas mudanças no sentido de 

ampliação desse atendimento para a população carcerária. Convém ressaltar que, os dados 

sobre o atendimento educacional divulgados pela INFOPEN, desde dezembro de 2008 

apresentam pequenas oscilações
69

 até aqui, isso significa dizer que, de acordo com esses 

dados, não está havendo uma perspectiva de ampliação progressiva desse atendimento, e esse 

fator não é decorrente somente do crescimento, a cada ano, da população carcerária, mas 

acreditamos que seja por um conjunto de fatores
70

 que faz com que o próprio número do 

atendimento educacional decaia ou aumente. 

 

3.2.2 Escolas em instituições prisionais no Brasil: o que as pesquisas evidenciam 

 

Em sua pesquisa, Português (2001) investigou, em uma unidade prisional do estado de 

São Paulo, “as possibilidades e as contradições da inserção do processo educativo nos 

programas de reabilitação dos encarcerados” (p.10), através da análise de prontuários dos 

encarcerados, bem como, entrevistas realizadas com o corpo funcional e dirigente e de 

questionários aplicados aos alunos. As contradições do processo educativo no interior das 

                                                             
69 Os cinco consolidados referentes aos meses de dezembro de 2008, junho e dezembro dos anos de 2009 e 2010 

apresentam as seguintes porcentagens com relação à participação em atividades educacionais, respectivamente: 

9%, 9,6%, 10%, 10,1% e 8,9%.  Demonstrando que a participação nessas atividades não se dá de forma 

crescente. É necessário ressaltar que, apesar do INFOPEN divulgar os dados com relação ao sistema prisional 

desde dezembro de 2005, só foi a partir de dezembro de 2008 que as informações sobre atendimento educacional 

passou a fazer parte desse consolidado.  
70 Um dos fatores pode estar relacionada à alta rotatividade dos alunos, por estarem em regime de progressão de 

pena; pode estar relacionada também às desistências dos alunos em prosseguir os estudos, etc. 
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prisões, verificadas por esse pesquisador, se referem às contradições entre o papel da 

educação e o papel da reabilitação penal. Enquanto a educação visa a “formação dos sujeitos, 

a ampliação de sua leitura de mundo, o despertar da criatividade e da participação para a 

construção de conhecimentos, a transformação e a superação de sua condição” (p. 198); as 

propostas e programas de reabilitação penal
71

 subsidiam a organização penitenciária em “suas 

prioridades de manutenção da ordem interna, de controle e dominação da massa encarcerada, 

contribuindo com os processos de ajustamento dos indivíduos ao sistema social do cárcere” 

(p. 197). Em outras palavras, enquanto a educação visa à busca da transformação e autonomia 

do sujeito, a reabilitação penal objetiva sua adequação e submissão ao sistema carcerário, 

objetivos até então irreconciliáveis.    

Por não ser um processo neutro, para que a educação nas prisões seja compreendida, 

segundo Onofre (2002), “é necessário que se entenda como o poder se constitui na sociedade 

e a serviço de quem está atuando” (p. 176). Imersa no ambiente de privação de liberdade, a 

educação pode funcionar tanto como um processo indispensável para a formação dos sujeitos 

punidos, como pode, ao contrário, servir como estratégia para a manutenção da realidade 

prisional, na medida em que contribui para a adaptação do encarcerado nesse sistema 

(PORTUGUÊS, 2001; ONOFRE, 2002; ARAÚJO, 2005; LOURENÇO, 2005; PENNA 

2003). Por isso, delimitar qual função deverá ser desempenhada pela escola é tarefa elementar 

para subsidiar o trabalho pedagógico no interior das prisões.  

Conforme mencionado no capítulo dois, a própria forma de execução penal, através da 

privação da liberdade, carrega duas finalidades concomitantes e irreconciliáveis: punir e 

(re)abilitar, sendo que a primeira se sobressai à segunda. No entanto, é necessário 

considerarmos que diante dessas formas de subjugação e adaptação, o indivíduo encarcerado 

encontra e constrói formas de resistência, e a escola pode se configurar como um espaço 

diferenciado das regulações carcerárias de controle e dominação. 

Ao questionar os objetivos contraditórios atribuídos à pena privativa de liberdade, uma 

vez que se pretende punir o delinquente e, ao mesmo tempo, regenerá-lo, Thompson (1976) 

assume uma postura desacreditada em relação à educação nos presídios, afirmando que “punir 

é castigar, fazer sofrer. A intimidação, a ser obtida pelo castigo, demanda que este seja apto a 

                                                             
71 Para tratar do papel desempenhado pela reabilitação penal, Português (2001) baseia-se em Thompson (1976). 

Esse, por sua vez, questiona o significado do termo reabilitação ao constatar que o indivíduo é considerado 

reabilitado na medida em que se adequa ao mundo do cárcere. Ou seja, quanto mais o indivíduo submeter-se às 

normas do cárcere, mais cedo sairá da prisão. O “bom preso” equivale, para o sistema penitenciário, a preso 

reabilitado. Nesse sentido, Português (2001) entende que os programas de reabilitação penal contribuem nos 

processos de ajustamento do indivíduo apenado ao mundo da prisão. 
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causar terror. Ora, tais condições são reconhecidamente impeditivas de levar ao sucesso uma 

ação pedagógica” (p. 38). O autor é categórico em sua afirmação, porém, concordamos com 

Português (2001), quando afirma que a escola deve se configurar em um espaço diferenciado 

no interior das prisões. Isso requer a desvinculação de procedimentos de vigilância, disciplina 

e controle que visam à adaptação dos indivíduos na prisão. E a atuação do educador é fator 

determinante na efetivação do papel dessa escola. 

Ao acreditar que a escola pode se configurar em um espaço distinto da técnica 

penitenciária, Onofre (2002), militante em favor da educação nas prisões, como um dos 

resultados de sua pesquisa, a qual buscou aprofundar as discussões, inclusive aquelas trazidas 

por Português (2001), sobre as possibilidades e limites da educação escolar no sistema 

prisional, identifica que uma das possibilidades de inserção da escola no interior das prisões 

reside no fato de que nela é oferecida ao preso outra forma de se relacionar, diferente das 

relações tensas estabelecidas na prisão. As tensões no ambiente escolar são mais amenizadas, 

configurando-se como um 

local de comunicação, de interações pessoais, onde o aprisionado pode se 
mostrar sem máscaras, afigura-se, portanto, como oportunidade de 

socialização, na medida em que oferece ao aluno outras possibilidades 

referenciais de construção de sua identidade e de resgate da cidadania 

perdida. (ONOFRE, 2002, p. 174). 

 

Após a realização da pesquisa junto a professores e alunos da escola localizada em 

uma penitenciária do Estado de São Paulo, bem como, de observações do seu cotidiano, essa 

autora constatou que as relações estabelecidas na escola da prisão contribuem para a 

“desconstrução da identidade de criminoso” (p.173). Essa “desconstrução” se dá, sobretudo, 

nas relações estabelecidas no espaço da sala de aula, entre os alunos e desses com o educador, 

pautadas no respeito, no diálogo, na tolerância, e no conhecimento construído através da 

participação individual ou em grupo, dos questionamentos, debates e reflexões. 

Como um dos limites de atuação da escola na prisão, Onofre (2002) constatou que 

alguns problemas vivenciados nessa realidade são semelhantes aos de outros espaços 

escolares, referentes, por exemplo, ao trabalho educativo, valorização do professor pelas 

instâncias superiores e as relações de poder. Nesse sentido, a autora acredita que “alguns 

passos podem ser dados” (p. 178), visto que não estão ligados especificamente ao contexto 

prisional.  

Concordamos com Onofre (2002) quando afirma que alguns problemas das escolas 

intramuros são idênticos às escolas extramuros, ambas são públicas e, por isso mesmo, suas 

dificuldades são de ampla complexidade. Julião (2009) também cita alguns desafios, já 
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discutidos em vários estudos, enfrentados pelas escolas públicas, tais como: não atende os 

interesses de seus alunos; as escolas não acompanham os avanços tecnológicos e sociais da 

atualidade; os profissionais da área da educação estão desmotivados e desatualizados quanto a 

conteúdos e metodologias; jovens e adultos não vislumbram expectativas sociais através da 

escola; etc. Sendo assim, a luta por uma educação pública de qualidade deve incluir a 

educação prisional, que, além de abarcar os problemas da maioria das escolas públicas, ainda 

está inserida em um contexto repressor, de vigilância e de controle.   

Lourenço (2005) também acredita na possibilidade do trabalho pedagógico que pode 

ser desenvolvido na escola prisional, mas não deixa de ressaltar que os processos de 

escolarização existentes no interior da prisão “obedecem a esquemas bastante rígidos de 

disciplina e estabelecem rituais visando à impossibilidade de ocorrências que desestabilizem a 

própria escola e o presídio” (p.134). É nesse sentido que, autores como Português (2001) e 

Leme (2007) afirmam que as atividades voltadas para a (res)socialização do apenado ficam 

em segundo plano se comparadas aos sistema de controle da prisão, que prima pela adequação 

à realidade prisional e pela condescendência dos apenados para com as autoridades.  Sendo 

assim, nossa visão com relação ao trabalho pedagógico desenvolvido no interior das prisões 

não pode ser ingênua, não podemos achar que a escola deverá ter sua autonomia garantida, 

desvinculada das normas da prisão. Por mais que almejamos uma educação que cumpra seu 

papel, no sentido anteriormente exposto, não podemos esquecer que ela está inserida em um 

contexto prisional, onde se preza pela segurança. A escola na prisão não é, e nem consegue 

ser, uma instituição independente e alheia às normas do sistema prisional, pois está situada no 

interior desse sistema. Porém, a relação estabelecida entre prisão e escola não pode coibir a 

atividade educativa de exercer sua função, que é o propiciar o desenvolvimento das 

faculdades intelectuais, morais e psíquicas da pessoa do aluno, bem como a ampliação de sua 

cultura. 

Embora, ao traçarmos o perfil geral das prisões do país, saibamos da situação precária 

das prisões brasileiras e admitamos ser a prisão um espaço marcado não só pelo controle, 

repressão e vigilância sobre a população carcerária, mas pelo zelo à segurança, é importante 

salientarmos que cada instituição prisional apresenta essas características de forma mais 

acentuada ou mais amena, conforme sua administração. Nesse sentido, podemos nos deparar 

com prisões em que a administração dê maior prioridade à segurança e repressão dos 

apenados, ou com prisões em que o pessoal dirigente investe em programas de (re)inserção 

social. Enfim, apesar das condições gerais, cada instituição prisional, assim como qualquer 

outra instituição, tem suas particularidades, que no caso da prisão interfere diretamente nos 
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processos educacionais desenvolvidos no seu interior, conforme constatou Lourenço (2005). 

Este comparou os processos educacionais desenvolvidos em duas instituições prisionais com 

características semelhantes. Percebeu diferenças e semelhanças nas duas escolas investigadas 

no que se refere ao espaço, tempo, organização e práticas escolares, concluindo que tais 

fatores relativos 

à escola do mundo livre são transportados na medida do possível para um 
certo espaço físico no interior do cárcere e para um determinado tempo que 

“demora a passar”. Essa transposição sofre as interferências relativas aos 

projetos arquitetônicos das prisões, bem como das peculiaridades da 
“instituição total”, e também, das concepções e atitudes pessoais de cada 

uma daquelas pessoas que têm a incumbência social de gerir as penas de 

privação de liberdade (p. 130). 

 

São as características das duas instituições prisionais, como: aspectos físicos e 

arquitetônicos, equipe de dirigentes e o conjunto de seus funcionários, bem como, as relações 

estabelecidas e as formas de resistências, que, de acordo com Lourenço (2005), marcam as 

diferenças em seus processos educacionais. A partir dessas constatações, Lourenço (2005) 

questiona o próprio conceito de “sistema penitenciário” afirmando que o mesmo se sustenta 

pela lógica de funcionamento no que se refere à: disciplina, segurança, trancamento, 

isolamento e submissão dos sujeitos encarcerados a um poder institucional. No entanto, no 

que diz respeito a sua administração, ou seja, a sua equipe dirigente e ao corpo de 

funcionários, cada unidade prisional tem a sua particularidade, podendo até se apresentarem 

mais flexíveis com relação às regras e normas institucionais, o que sucumbe o conceito de 

sistema. 

Os estudos de Penna (2003), Silva (2004) e Vieira (2008) trazem alguns apontamentos 

sobre a educação prisional sob outra perspectiva. Trataram de analisar, especificamente, o 

trabalho docente realizado na escola situada em uma instituição prisional. Os achados de 

pesquisa de Penna (2003) apontaram as ambiguidades do trabalho docente exercido por 

monitores-presos
72

 em uma escola da penitenciária da Grande São Paulo. Já os estudos de 

Silva (2004) e Vieira (2008) trazem os limites e desafios referentes ao trabalho docente 

desenvolvido em uma escola prisional localizada, respectivamente, no estado de Pernambuco 

e no Rio de Janeiro. 

                                                             
72 De acordo com Julião (2009, p. 280), o estado de São Paulo é o único do país que desenvolve regularmente 

suas ações com monitores-presos, substituindo professores em salas de aulas. Outros estados, esses monitores 

auxiliam os professores, mas não os substituem. A experiência paulista tem sido alvo de muitas controvérsias, 

pois não se efetiva simplesmente como uma proposta pedagógica que valoriza a participação do monitor, mas 

seria utilizada para resolver os problemas de ausência de professores.  
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Silva (2004), utilizando-se de observações em salas de aula, questionários com alunos 

e professores e entrevistas conclui que a prática docente exercida na escola do presídio de 

Caruaru tem característica reprodutiva, pois reproduz de forma acrítica “a ideologia 

subjacente ao livro didático através dos conteúdos e procedimentos utilizados, sem levar em 

consideração as reais necessidades e interesses dos presos/alunos” (p. 242), inviabilizando 

assim, os objetivos traçados para a escolarização dos alunos presos, quais sejam, o 

desenvolvimento da consciência crítica dos alunos, propício para o exercício da cidadania e 

ao desempenho profissional, bem como, promover a (res)socialização e (re)integração dos 

sujeitos presos à sociedade. Segundo a autora, esses objetivos constam em documentos 

oficiais que norteiam o trabalho educativo da escola que são: o Manual de Atendimento ao 

Reeducando e Projeto Político Pedagógico. Silva (2004) faz uma crítica pertinente com 

relação à elaboração desses documentos que tem por foco o trabalho educativo escolar, por 

não contar com a colaboração dos sujeitos envolvidos no processo, no caso, os professores. 

Baseada em observações e entrevistas com dez professores, Vieira (2008) destaca que 

as difíceis situações
73

 enfrentadas por esses profissionais no exercício de sua profissão em 

outras escolas os fazem sentir satisfeitos por trabalhar na prisão, espaço marcado pelo 

controle e limite, mesmo enfrentando a insuficiência de recursos e de conhecimento para 

atuarem nessa escola. Essa satisfação é evidenciada não somente pela relação professor e 

aluno, conforme destacou esses entrevistados, mas também por vivenciarem uma situação 

mais confortável, identificada por fatores, como: são enaltecidos pelos alunos e seus 

familiares pelo fato de trabalhar na prisão; a carga horária de trabalho é menor; além disso, 

devido ao esquecimento das condições de trabalho
74

 desses profissionais por parte das 

autoridades responsáveis, possuem mais autonomia e liberdade no trabalho, além de não 

serem cobrados com relação à atualização profissional.   

Para que a educação escolar possa contribuir para a (re)integração social, Silva (2004) 

e Vieira (2008) consideram que é necessário o enfrentamento de alguns desafios, como: 

melhores condições de trabalho docente, investimento na formação inicial e continuada desse 

                                                             
73 Os professores entrevistados por Vieira (2008) se encontravam na faixa etária entre 37 anos a 56 anos, 
possuíam certo tempo de experiência em outras escolas e enfrentam na sua rotina de trabalho extramuros uma 

sobrecarga de trabalho, esgotamento profissional, advindo, também, da não valorização de seu trabalho e dos 

problemas disciplinares com os alunos. 
74 Cabe aqui salientar que em todos os estudos, anteriores a 2010, uma das limitações apontadas pelos 

pesquisadores era a falta de políticas públicas voltada especificamente para a educação prisional. Com a 

promulgação das diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos privados de liberdade nos 

estabelecimentos penais, as discussões atuais giram em torno da busca pela efetivação da lei e do aprimoramento 

das práticas educativas para esse público. 
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profissional para atuar em espaços específicos, além da necessidade de aliar a educação a 

outros programas de reinserção social. 

Não só essas autoras, mas também os pesquisadores da área da educação prisional 

destacam a necessidade de uma formação específica para a atuação em espaços de privação de 

liberdade, como é o caso de Português (2001), Onofre (2002), Leme (2007, 2011), Araújo 

(2005), Abreu (2008), etc., pois, “uma política pública para educação nas prisões demanda um 

processo contínuo de formação e capacitação dos educadores, a fim de proporcionar 

condições que permitam a consolidação de uma educação autêntica” (PORTUGUÊS, 2001, p. 

201). 

Em se tratando de atuação docente em espaço prisional, contribuições importantes 

foram trazidas por Penna (2003), ao pesquisar o trabalho docente realizado por monitores 

presos. Através de observações e entrevistas realizadas com esses monitores internos, Penna 

(2003) revela as ambiguidades da prática docente exercida pelos mesmos. A primeira delas 

refere-se ao hiato entre o papel do professor, historicamente construído pela sociedade, e o 

que efetivamente se concretiza na prática da sala de aula em uma realidade prisional. Espera-

se, através do exercício da docência, a promoção dos sujeitos nela envolvidos; porém, a 

realidade na qual a atividade se desenvolve é limitada pelas determinações sociais, às quais 

estão submetidos. Essas determinações, muitas vezes, primam por promover a anulação do 

sujeito (PENNA, 2003).   

 Outra ambiguidade identificada por Penna (2003) diz respeito à relação professor-

aluno. Essa relação envolve uma “autoridade moral em um mundo formalmente administrado, 

em que o medo permanece e se impõe aos homens na busca por sua sobrevivência” (p. 119). 

Nesse caso, o professor se encontra na mesma condição do aluno, está em situação de 

privação de liberdade, está inserido no ambiente de opressão vivido na prisão e nas relações 

de poder que permeiam esse ambiente. A autora verificou que as relações de poder 

estabelecidas na prisão se apresentam na escola, que, no entanto, em função da especificidade 

do seu papel nesse universo, acaba por se configurar em um espaço diferenciado da prisão, 

onde as tensões são mais amenizadas.   

Outro dado interessante trazido na pesquisa de Penna (2003) é que a escola apresenta 

maiores possibilidades para os monitores que para os alunos. Isso porque, os monitores 

possuem mais privilégios e oportunidades por exercerem a atividade docente. Aliás, são esses 

privilégios, como: mais acesso a informações, aos serviços disponíveis (assistente social, 

médico, dentista), prestígio frente aos diretores e funcionários, respeito dos alunos, circulação, 

melhor salário, os fatores motivadores para o exercício da docência. Mais do que o acesso aos 
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privilégios concedidos no interior da prisão, Penna (2003) vislumbra outras possibilidades 

para esses monitores: a realização do objetivo educacional escolar exige dos monitores que 

“reflitam sobre o papel que lhes cabe desempenhar, e o envolvimento com a atividade escolar 

pode significar transformações, despontando como possibilidade de resistência, e, no limite, 

promoção da autonomia” (130).  

Através da fala dos monitores, essa autora constata que poucos alunos frequentam a 

escola porque gostam de estudar. A maioria deles estuda por outros interesses, como: sair de 

cela, aprender a escrever uma carta, passar o tempo, etc. Nesse sentido, a educação surge 

como “uma mediação no interior das prisões não só em relação ao processo de ensino-

aprendizagem específico, mas também para outras necessidades subjetivas dos prisioneiros” 

(LEME, 2007, p. 152). Penna (2003) posiciona-se com relação a sua constatação, afirmando 

que a escola na prisão "diz respeito muito mais à promoção da adaptação, voltando-se à 

solução de problemas concretos da vida dos detentos” (p. 117), o que, segundo a autora, já 

representa muita coisa, dadas as difíceis condições de vida dessas pessoas. Concordamos com 

Penna (2003), no sentido de que as ações voltadas para a resolução de problemas no cotidiano 

da prisão são significativas; porém, ressaltamos, que não podemos contentar-nos com o fato 

de a escola contribuir para a adaptação do indivíduo ao mundo do cárcere; pois, nesse sentido, 

ela estaria legitimando a cultura prisional na qual o indivíduo é subjugado.  

As diversas motivações dos apenados em frequentar as salas de aulas da prisão 

também é destacado nos estudos de Leme (2007) e Santos (2007), que buscaram refletir sobre 

o sentido da educação escolar nos presídios, através das falas dos alunos, ou seja, dos sujeitos 

privados de liberdade. De forma criativa, Leme (2007) denomina de “cela de aula” (p. 116), a 

sala de aula localizada no interior de uma prisão, no sentido de mostrar que é um espaço 

específico, de realidade distinta, mas onde se espera ocorrer o aprendizado escolar de maneira 

formal, como qualquer outra escola. 

Leme (2007) constatou, através da realização de entrevistas com 22 alunos 

encarcerados, que a escola é percebida como um lugar diferenciado dos demais espaços do 

presídio.  Apesar de esses alunos reconhecerem que, por meio da educação, é possível buscar 

uma melhor condição de vida, os fatores que os motivaram a frequentar a escola, segundo 

Leme (2007) e Santos (2007), são os mais diversos: o desejo de aprender, encontrar-se com 

outras pessoas, passar o tempo, ou mesmo, a busca de um parecer positivo no laudo 

criminológico. 

Santos (2007) ainda revela que realizar a pesquisa com alunos detentos não é tarefa 

fácil, primeiro, por estar dando voz àquelas pessoas que são consideradas, no espaço prisional, 
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mais como objetos do que como sujeitos no processo de (re)abilitação; segundo, porque a 

própria fala desses sujeitos, muitas vezes, é forjada por uma nova imagem, que reflete em sua 

capacidade de mentir e dissimular. Comumente, esses sujeitos se referem à escola como um 

ambiente que possibilita o acesso ao conhecimento e aprendizado; porém, tal discurso, como 

avaliações positivas sobre a educação, nem sempre condiz com o que realmente pensam e 

sentem. Muitos deles, sujeitos à vigilância e controle do cárcere, desenvolvem 

comportamentos e atitudes para sua “sobrevivência” naquele ambiente. 

Por isso, a importância da postura do pesquisador, que segundo Adorno (1991b) não 

deve ser de muita proximidade, nem de muito distanciamento, ou seja, que não vá de um 

extremo ao outro, para que a pesquisa não seja comprometida com visões errôneas e 

superficiais, mas que encontre um meio termo, isso, realmente, não é trabalho simples. 

A pesquisa de Abreu (2008) buscou compreender como se realiza a educação 

ministrada na Escola do Complexo Penitenciário do Amapá. Comprovou, parcialmente, o 

autor que a escola, apesar da falta de condições adequadas
75

 para a realização do trabalho 

educativo, ajuda na (res)socialização desse detento, na medida em que oferece oportunidades 

para a conclusão da educação básica e desperta o interesse para dar seguimento aos estudos.  

Logicamente, devemos lutar para que a educação contribua para a (re)integração do 

apenado à sociedade, no entanto, sabemos que a busca pela (re)inserção social envolve a 

combinação das demais assistências ao condenado; quais sejam, material, saúde, jurídica, 

social e religiosa. Em se tratando de (re)inserção social, é necessário destacar algumas 

considerações importantes trazidas por Julião (2009) em um amplo estudo empreendido na 

sua tese de doutoramento. Pesquisador e profissional engajado na luta pela educação de 

jovens e adultos presos, Julião (2009) verificou o impacto da educação e do trabalho na 

reinserção social do apenado das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro. Para atingir 

esse objetivo, aplicou questionários aos profissionais das unidades prisionais e da escola, bem 

como, realizou entrevistas com  internos
76

 e egressos do sistema penitenciário. 

Fundamentando-se na estatística, através da utilização do modelo multivariado de 

reincidência, Julião (2009) mostrou que a taxa de reincidência entre os internos que 

participam das atividades educacionais e laborativas na prisão é menor dos que não 

participam. No entanto, o efeito da educação, no que se refere a essa redução, é menor que o 

                                                             
 75 Abreu (2008) verifica a falta de recursos didáticos, além da ausência de um projeto político-pedagógico que 

leve em consideração a realidade do presídio.  
76Julião (2009) delimitou dois perfis distintos: internos que estudavam, e trabalhavam e internos que não 

estudavam e nem trabalhavam.  
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trabalho. Em termos percentuais, enquanto o trabalho na prisão diminui a probabilidade de 

reincidência em 48%, o estudo no cárcere diminui essa probabilidade em 39%. 

O fato de o trabalho apresentar índice de probabilidade maior, pode estar relacionado 

com o fato de que este representa a oportunidade de aprender um ofício. O perfil geral dos 

internos penitenciários mostra que são pessoas de classes sociais desfavorecidas e sem 

ocupação profissional. Na medida em que aprende um ofício e se (re)insere no mundo do 

trabalho, o condenado tem maior probabilidade de ser “respeitado” pela sociedade e garantir 

sua sobrevivência de forma mais digna. Contraditoriamente, como dissemos anteriormente, o 

sistema penitenciário é falido, em muitas prisões os trabalhos exercidos tem como função 

apenas ocupar o tempo, são atividades, muitas vezes, manuais e não qualificadas, 

inviabilizando sua reinserção no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. 

 Outro fator que ajuda a explicar a diferença entre os percentuais com relação ao 

trabalho e a educação refere-se ao fato de que o número de vagas destinadas à escola são bem 

reduzidas. Portanto, a quantidade de condenados que participam das atividades laborativas é 

maior do que aqueles que participam de atividades educacionais, possibilitando, assim, um 

aumento do percentual de probabilidade do primeiro sobre o segundo.  

Como vimos nas páginas anteriores, em dezembro de 2011, de acordo com o 

INFOPEN, 109.404 detentos participavam de alguma atividade laborterápica enquanto que 

48.050 condenados eram atendidos em alguma atividade educacional. Em sua pesquisa, 

Santos (2007) afirma que é comum encontrar na escola do presídio um número reduzido de 

alunos, pois, entre estudar e trabalhar, os apenados preferem a segunda atividade, a qual 

possibilita alguma remuneração e permite a redução de sua sentença
77

. Portanto, não só nas 

escolas extramuros, mas também na escola da prisão existe o embate entre escola versus 

trabalho, que não é de fácil resolução (SANTOS, 2007). 

Julião (2009), a partir das análises dos dados evidenciados em seu estudo, conclui que  

os internos que participam dos projetos educacionais e laborativos 

apresentam “predisposição à ressocialização”, assim como também 

apresentam características distintivas daqueles que não estudam e nem 

trabalham [...] em linhas gerais, através dos resultados deste estudo podemos 
afirmar que (trabalho e estudo) apresentam um papel significativo na 

reinserção social dos apenados, diminuindo consideravelmente a sua 

reincidência. Ou que quem tem disposição para se reinserir tem mais 
predisposição a estudar e trabalhar (p. 414).  

 

                                                             
77 Conforme veremos nas páginas posteriores dessa dissertação, a remição da pena através do estudo passou a ser 

válida em todo território nacional somente a partir de junho de 2011. Anterior a essa data, a decisão da remição 

da pena, por meio da atividade escolar, caberia ao juiz de cada comarca.  
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No contexto pesquisado, tanto o trabalho como o estudo cumprem função importante 

na (re)inserção social dos sujeitos privados de liberdade, no entanto, Julião (2009), assim 

como Maeyer (2006), alertam para que essas atividades não sejam implementadas somente 

para este fim, mas que “sejam garantidos como direitos elementares dos privados de liberdade 

como pessoas humanas” (p. 420).  O acesso à educação escolar é direito público subjetivo e o 

seu oferecimento nas prisões (mediante condições mais adequadas, como: uma estrutura 

física, material didático apropriado, professores mais preparados para lidar com a 

especificidade da realidade prisional, etc.) contribui para a (re)inserção social do apenado na 

medida em que poderá oportunizar melhores condições de vida quando o mesmo sair da 

prisão, através não somente da aquisição de conhecimentos escolares, mas, também, de outras 

competências e habilidades para a vida em sociedade, do resgate da autoestima e da esperança 

de uma nova perspectiva de vida. 

Julião (2009), ao constatar que a escola, bem como as oficinas de trabalho, têm uma 

atuação isolada
78

 dentro do contexto prisional, sugere que essas assistências façam parte da 

proposta política de execução penal integradas a outras ações e assistências que visam a 

(res)socialização do apenado. A integração deverá se pautar, então, na 

implementação de uma cultura em que realmente se privilegie uma política 

interdisciplinar de atendimento ao interno, onde não se torne utópico a 

participação, por exemplo, do assistente social na escola, do professor na 
assistência jurídica e vice versa (p. 422). 

 

O argumento sobre a necessidade de integração das diversas áreas de assistência, 

através da consolidação de uma política interdisciplinar de atendimento
79

 ao apenado, tendo 

por base a participação da sociedade e de vários órgãos do Estado, descaracterizaria a prisão 

enquanto “instituição total”, ou seja, ela não mais gozaria da sua hegemonia sobre os sujeitos 

privados de liberdade (JULIÃO, 2009). 

O documento da Relatoria Nacional para o Direito à Educação, fruto de uma pesquisa 

desenvolvida nas prisões de alguns estados brasileiros
80

, traz a situação da educação nesses 

espaços. Dentre as principais dificuldades detectadas na educação escolar nesse contexto, 

destacam-se: o conflito cotidiano entre a garantia do direito à educação e o modelo vigente de 

prisão, marcado pela superlotação, por violações múltiplas e cotidianas de direitos e pelo 

                                                             
78 Conforme detalhamos no quarto capítulo, em nossa pesquisa também percebemos uma „desconexão‟ entre a 

instituição escolar e o presídio, é notável a ausência de uma relação mais próxima entre essas duas instituições.  
79 Esse atendimento deve ser dado não só pelos dirigentes e profissionais que atuam nas políticas de execução 

penal, mas pela sociedade como um todo. 
80  A pesquisa in loco sobre o atendimento educacional no sistema prisional, foi realizada pela  relatora Denise 

Carreira, de outubro de 2008 a março de 2009, em alguns estados brasileiros (Pernambuco, São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Pará e Distrito Federal). 
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superdimensionamento da segurança e de medidas disciplinares; o baixo índice de 

atendimento, atingindo apenas 10% a 20% da população encarcerada nas unidades 

pesquisadas; problemas com relação à qualidade, uma vez que o processo educacional é 

descontínuo e atropelado pelas medidas de segurança; jornadas reduzidas, falta de projeto 

pedagógico, materiais e infraestrutura inadequados e falta de profissionais de educação 

capazes de responder às necessidades educacionais dos encarcerados; apresenta-se como algo 

estranho ao sistema prisional, configurando-se como um ambiente hostil sentido por muitos 

professores e professoras; constitui-se, muitas vezes, em “moeda de troca” entre, de um lado, 

gestores e agentes prisionais e, do outro, encarcerados, visando à manutenção da ordem 

disciplinar (CARREIRA, 2009). 

Diante do exposto, podemos notar que a discussão sobre a educação nas prisões traz 

em seu bojo uma série de limitações, desafios e contradições da escola situada nesse contexto, 

mas também de possibilidades aos condenados. Em suma, o diálogo com esses autores, a 

partir dos seus achados de pesquisa, contribui significativamente, ampliando nossa 

compreensão a respeito da EEDMAS por nós investigada. 

 

3.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESCOLAR NAS PRISÕES DO              

BRASIL 

 

É fato que, como um serviço público, o acesso à educação deve ser direito de todo ser 

humano; pois, segundo Pérez Gómez (2001, p. 141-142), “é precisamente sua universalização 

que legitima a estrutura social democrática das sociedades, ao garantir, ao menos 

teoricamente, uma mínima igualdade de oportunidades”. Portanto, é necessário que o discurso 

dos governantes seja a favor da universalização da educação, da igualdade de oportunidades 

para todos, inclusive para os sujeitos marginalizados, que sobrevivem nos espaços de privação 

de liberdade. 

A educação é um instrumento político e, obviamente, nunca neutro. As políticas 

públicas que norteiam a oferta da educação são resultados das relações sociais que envolvem 

interesses diversos e, às vezes, conflitantes, dos diferentes setores da sociedade. É partindo 

dessa premissa que pensamos as políticas públicas voltadas para a educação nos espaços de 

privação de liberdade. Elas não foram elaboradas partindo, apenas, da consciência da 

educação como ferramenta indispensável para a emancipação dos sujeitos, mas, também, para 

tornar legítimo o discurso oficial de que vivemos em uma estrutura social democrática. 
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Todavia, essas políticas representam o embasamento legal necessário para exigir a efetivação 

de uma educação de qualidade.   

Conforme mencionamos na Introdução desse estudo, anterior à promulgação das 

diretrizes nacionais para oferta de educação aos sujeitos privados de liberdade, a assistência 

educacional era efetivada nas prisões de acordo com as possibilidades ou vontade política dos 

governos estaduais e dirigentes das unidades prisionais. Assim, a educação escolar era vista 

menos como um direito do que privilégio que podia ser restringido ou extinguido ao livre 

arbítrio da administração prisional.  

No ano de 2005, um importante passo foi dado rumo à construção de políticas públicas 

para a educação nas prisões do país; os Ministérios da Justiça e da Educação firmaram uma 

proposta de articulação para construir uma estratégia comum na busca pela implementação de 

do Programa Nacional de Educação para o Sistema Penitenciário, visando à expansão da 

oferta de educação em espaços de privação de liberdade. 

 Dessa articulação entre os Ministérios nasceu, a partir do referido ano, o projeto 

“Educando para a Liberdade”
81

 em parceria com a UNESCO e financiado pelo governo do 

Japão, cuja proposta foi ampliar a oferta de educação para a população carcerária, investindo 

na elaboração de políticas estaduais de educação prisional e repasse de recursos financeiros.  

Algumas ações com relação ao atendimento educacional nos espaços de privação de 

liberdade, também, foram empreendidas por iniciativa do Ministério da Justiça. No ano de 

2007, foi lançado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), 

cujo objetivo era a prevenção, controle e repressão da criminalidade. O programa, segundo 

Julião (2009), propõe o desenvolvimento de políticas para a melhoria do sistema prisional e 

apoio à implementação de projetos educativos e profissionalizantes para os sujeitos privados 

de liberdade e egressos do sistema prisional. No ano seguinte, esse Ministério, através do 

Depen, criou, em parceria com os Estados, um Plano Diretor do Sistema Penitenciário, o qual 

consta de 22 metas. Cada Estado, a partir do diagnóstico de sua situação prisional, elaborou 

seu plano diretor baseado em ações definidas para cada uma das 22 metas que o compõe. 

Duas metas são referentes à assistência educacional nas prisões; a meta 15 refere-se à 

educação e profissionalização – através da adesão a projetos de instrução escolar, 

alfabetização e formação profissional e a meta 16 diz respeito à criação de espaços literários e 

formação de acervo.   

                                                             
81 O projeto, inicialmente, contemplou seis estados, dentre eles, Ceará, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio 

de Janeiro e Tocantins no ano de 2005. Já no ano seguinte, atendeu mais seis estados: Acre, Pará, Maranhão, 

Pernambuco, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.  
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Entretanto, apesar de constar, na pauta dos órgãos responsáveis pela política criminal 

brasileira, projetos e metas para a implementação do atendimento educacional nos 

estabelecimentos penais, eles não foram suficientes para efetivar esse atendimento no 

contexto prisional do país. Concordamos com Julião (2008, p.41) quando afirma que, dentre 

os principais problemas identificados na oferta da educação no cenário prisional brasileiro 

permanece a ausência de uma política pública de educação que atenda essa realidade, a 

precariedade de recursos materiais e espaços físicos para o desenvolvimento das ações 

educativas na maioria das unidades prisionais, a inexistência de uma proposta curricular e 

metodológica definida para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, a ausência de 

profissionais capacitados para atuarem no ambiente prisional e a falta de compreensão, por 

parte dos profissionais penitenciários, da importância da educação para os fins do tratamento 

penitenciário. 

De uma forma geral, podemos observar que os convênios, projetos, orientações, 

parcerias, elaboração de metas que intencionavam estabelecer o atendimento educacional 

formam um conjunto de iniciativas, anúncios e intenções de alcance pontual e limitado devido 

à ausência tanto de programas de acompanhamentos e avaliação das iniciativas existentes, 

como de diretriz nacional que oriente a educação nos estabelecimentos penais. 

 Segundo Carreira (2009), como parte do projeto “Educando para a liberdade”, em 

julho de 2006, ocorreu em Brasília o primeiro Seminário Nacional sobre Educação nas 

Prisões, o qual resultou na elaboração de uma proposta de diretrizes nacionais para a oferta de 

educação no sistema penitenciário. O segundo Seminário Nacional de “Educação nas 

Prisões”, ocorrido em 2007, ampliou os debates, anteriormente, empreendidos e encaminhou 

aos Ministérios proposições para subsidiar a elaboração de uma proposta de Plano nacional de 

Educação nas Prisões. Após análise do documento que continham as propostas encaminhadas 

pelo Plenário do I Seminário Nacional de Educação nas Prisões ao CNE e Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) foram, enfim, aprovadas. Em março de 2009, o 

documento foi aprovado no CNPCP sob a Resolução nº3 que dispõe sobre as “Diretrizes 

Nacionais para a oferta de educação nos estabelecimentos penais” e, em seguida, foi 

submetido às discussões no Conselho Nacional de Educação, sendo aprovado em maio de 

2010 sob a Resolução nº02, a qual estabelece as “Diretrizes Nacionais para a Oferta de 

Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade nos Estabelecimentos 

Penais”. Além disso, a LEP foi alterada, resguardando aos alunos privados de liberdade o 

direito de diminuírem a sua pena baseado nas horas de estudo.  
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Vale ressaltar também que as discussões sobre a Educação de Jovens e Adultos em 

espaços de privação de liberdade vêm ganhando amplitude em âmbito internacional e 

influenciaram sobremaneira os debates e a implementação de políticas públicas voltadas para 

esse público no Brasil. Ela foi tema no ano de 2006, do primeiro encontro de redes 

Eurosocial
82

. Alguns países Latinos Americanos, como o Brasil, Uruguai, Argentina, El 

Salvador, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, México, Peru e Paraguai, introduziram 

a temática da educação no contexto de encarceramento como uma das questões substantivas 

do Projeto Eurosocial/Educação, criando a Rede Latino-americana de Educação em Contexto 

de Encarceramento (REDLECE). A REDLECE possui dentre outros objetivos, impulsionar 

políticas públicas que favoreçam a atenção para a educação em espaços de privação de 

liberdade, concebida como um direito ao longo da vida; trocar experiências e informações, 

desenvolvendo pesquisas e cooperação técnica entre os países; atuar como um interlocutor 

regional para o diálogo e a reflexão política com outras redes em nível internacional 

(JULIÃO, 2009).  

Ademais, as duas últimas Conferências Internacionais sobre Educação de Adultos (V e 

VI CONFINTEA), que aconteceram, respectivamente, na cidade de Hamburgo, na Alemanha 

no ano de 1997, e na cidade de Belém, no Brasil no ano de 2009, também reforçaram a 

necessidade do oferecimento de educação escolar aos adultos presos, colocando a 

“preocupação de estimular oportunidades de aprendizagem a todos, em particular, os 

marginalizados e excluídos” (UNESCO, 1997, item 11). Da Conferência em Hamburgo 

resultou o Plano de Ação para o Futuro, o qual garante o reconhecimento do direito à 

aprendizagem de todas as pessoas encarceradas, proporcionando-lhes informações e acesso 

aos diferentes níveis de ensino e formação, elaboração e implementação de programas de 

educação com a participação dos presos e estimulando iniciativas de organizações não-

governamentais, professores e demais responsáveis pela atividade educativa para que 

trabalhem nas prisões.   

                                                             
82 Eurosocial é um programa de cooperação técnica da União Europeia que objetiva contribuir na promoção da 
coesão social na América Latina através do fortalecimento de políticas públicas e da capacidade institucional 

para executá-las. Seu método principal de trabalho é o intercâmbio de experiências, conhecimentos e boas 

práticas entre administrações públicas europeias e latino-americanas em cinco setores prioritários: justiça, 

educação, saúde, fiscalidade e emprego. Esse programa parte do convencimento de que é possível contribuir para 

melhorar a eficácia e a eficiências das políticas públicas como mecanismos geradores de coesão social através da 

sensibilização dos líderes políticos e dos intercâmbios de experiências entre funcionários públicos europeus e 

latino-americanos com capacidade de tomar decisões. A finalidade principal dos intercâmbios de experiência é a 

introdução de orientações, métodos ou procedimentos inovadores de gestão que tem sido utilizados em outros 

países (JULIÃO, 2009, p. 251).  
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Com a aprovação das diretrizes nacionais para oferta da educação nos espaços de 

privação de liberdade, o Brasil vive o momento de encarar outro desafio: implementá-las. Tal 

desafio já foi tema do “Seminário Internacional Educação em Prisões: convergências e 

perspectivas”, sediado no Brasil, dias após a promulgação dessas diretrizes, no dia 07 de 

junho de 2010. Promovido pelo MJ e MEC em parceria com a Organização dos Estados 

Ibero-americanos, representou um importante espaço de discussões e debates, que destacou 

dentre outros aspectos, a consolidação da educação nas prisões no país.  

Em suma, a Resolução CNE/CEB nº 2, ratifica a assunção da responsabilidade do 

Estado para com a educação nos espaços de privação de liberdade, resultado de um longo 

processo de discussão, ações e mobilização nacional, que vinha ocorrendo a partir do ano de 

2006, envolvendo organizações da sociedade civil, Ministérios da Educação e da Justiça, 

secretarias estaduais de educação e órgãos de administração penitenciária e UNESCO.   

  

3.3.1 As Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação para Jovens e Adultos em situação 

de privação de liberdade 

 

A Resolução nº2/2010 traça as diretrizes para oferta de educação para jovens e adultos 

privados de liberdade, sejam presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional ou 

aqueles que cumprem medidas de segurança. Dessa forma, a orientação amplia o atendimento 

educacional à população carcerária que, na maioria das vezes, era restrita aos condenados.  

 A normatização da educação nos estabelecimentos penais põe fim ao caráter arbitrário 

e privado de gestão das prisões quanto ao atendimento educacional, que segundo Graciano e 

Shilling (2008), dependia da vontade diretores das unidades prisionais ou dos governos 

estaduais. Hoje, a resolução, orientada pela legislação educacional vigente no Brasil e pela 

LEP, deixa claro que a responsabilidade quanto à oferta da educação em estabelecimentos 

penais é “do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito Federal (Secretaria de 

Educação ou órgão equivalente) e deverá ser realizada em articulação com os órgãos 

responsáveis pela sua administração penitenciária” (BRASIL, 2010). E acrescenta, ainda, que 

são os Conselhos Estaduais de Educação e Penitenciários que atuarão na implementação e 

fiscalização destas diretrizes.  

Acreditamos que a articulação entre as duas Secretarias do Estado (Educação e 

Administração Penitenciária) são de extrema importância para a consolidação do trabalho 

pedagógico. As pesquisas têm mostrado que a escola, assim como as oficinas de trabalho, tem 

uma atuação isolada dentro do contexto prisional (JULIÃO, 2009) ou, ainda, as atividades 
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voltadas para a (res)socialização do apenado ficam em segundo plano se comparadas ao 

sistema de controle da prisão, ao qual prima pela adequação à realidade prisional 

(PORTUGUÊS, 2001; LEME, 2007). A articulação entre as duas Secretarias Estaduais, ao 

nosso ver, deveria se estender a uma parceria entre unidade prisional e unidade escolar, onde a 

escola não seja vista como um incômodo aos funcionários das prisões e nem as prisões seja 

considerada o grande obstáculo ao trabalho pedagógico. 

A educação nos espaços de privação de liberdade deve ser fruto de parcerias, também, 

com organizações da sociedade civil, visando “à formulação, execução monitoramento e 

avaliação das políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de 

liberdade” (BRASIL, 2010). Essa orientação trazida pela Resolução nº02/2010 também cobra 

a participação da sociedade nos espaços de privação de liberdade. Essa participação pode ser 

capaz de deslegitimar a prisão enquanto instituição total, fechada, conforme afirmava 

Goffman (1990). 

De acordo com as Diretrizes Nacionais, os órgãos responsáveis pela política de 

execução penal nos estados são incumbidos de “propiciar espaços físicos adequados às 

atividades educacionais, esportivas, culturais, de formação profissional e de lazer, integrando-

as às rotinas dos estabelecimentos penais” (BRASIL, 2010). Como sabemos, grande parte das 

prisões brasileiras não foram projetadas e construídas levando em consideração a previsão das 

atividades de (res)socialização. Tal situação faz-nos crer na constatação de Foucault (1987), 

de que o fracasso parece fazer parte do aparato prisional. De toda forma, para um país que 

enfrenta graves problemas em seu sistema penitenciário, a começar pela superlotação, a 

questão do espaço físico representa um grande obstáculo para a implantação da escola no 

interior das unidades prisionais. Nesse sentido, não é por acaso, que as diretrizes também 

orientam que a oferta de educação poderá ser realizada mediante vinculação a escolas e a 

programas que funcionam fora dos estabelecimentos penais. 

Outro importante ponto nessa Resolução refere-se ao financiamento da EJA nas 

prisões. Dentre as fontes de recursos públicos destaca-se o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), que já era uma das reivindicações do segundo Seminário Nacional de Educação 

nas Prisões.  

Com relação às condições para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, o ato 

normativo, referente às diretrizes, responsabiliza os Estados e a União pela produção de 

materiais didáticos e a implementação de novas metodologias e tecnologias educacionais, 

além de programas na modalidade de Educação à Distancia (EAD). E, ainda, complementa 
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em seu artigo oitavo: “As ações, projetos e programas governamentais destinados a EJA, 

incluindo o provimento de materiais didáticos e escolares, apoio pedagógico, alimentação e 

saúde dos estudantes, contemplarão as instituições e programas educacionais dos 

estabelecimentos penais” (BRASIL, 2010). A falta de material didático; a restrição da 

utilização de novos recursos e metodologias de ensino, seja pela falta destes, seja pela 

formação profissional defasada dos professores, seja pela limitação de sua utilização nas 

prisões por medidas de segurança; são problemas sérios que acabam por limitar a prática 

pedagógica em sala de aula.  

Ainda sobre o trabalho pedagógico, a Resolução CNE/CEB nº2 determina que deverá 

promover  

o envolvimento da comunidade e dos familiares dos indivíduos em situação 

de privação de liberdade e preverá atendimento diferenciado de acordo com  
as especificidades de cada medida e/ou regime prisional, considerando as 

necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de 

gênero, raça e etnia, credo, idade e condição social da população atendida 
(BRASIL, 2010). 

 

A participação da comunidade e, sobretudo, da família, na escola situada em um 

estabelecimento penal pode contribuir, significativamente, para o processo de aprendizagem 

do educando. Na prisão, se torna ainda mais relevante, pois o contato com sua família é bem 

restrito. Quanto ao atendimento diferenciado, a Resolução faz-nos supor que a função da 

escola varia de acordo com o regime penal. Mas o problema que se coloca é: como realizar 

um atendimento educacional diferenciado em um mesmo espaço? 

Outro ponto a destacar é que a educação nas prisões, a partir dessas diretrizes, não 

restringe a educação apenas educação formal, mas, também, propostas de educação não-

formal, bem como de educação para o trabalho. Destaca que a oferta de educação profissional 

nos estabelecimentos penais deve ser orientada pelas diretrizes curriculares nacionais 

definidas pelo CNE. Coloca também a necessidade de ser garantidas condições de acesso e 

permanência na Educação Superior propiciando condições para a participação em exames que 

demandam esse nível de ensino e respeitando as normas dos regimes de cumprimento da 

pena. A edição 2011 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) recebeu um total de 

14.118 inscrições
83

 das 715 unidades prisionais, incluindo as pessoas privadas de liberdade e 

                                                             
83 O estado com maior número de inscritos é São Paulo, com 6.878 inscritos, seguido do Rio Grande do Sul com 

934, Paraná com 879 e Minas Gerais teve 797 inscrições. Para a realização do ENEM, as unidades prisionais 

devem ter escola e condições de segurança. As unidades aptas a participar do exame são indicadas pela 

Secretaria de Segurança pública de cada estado da federação. Ofertado nas prisões desde 2004, o número de 

inscritos no ano de 2011 decaiu se comparado ao ano de 2010 que recebeu 14.473 inscrições de internos em 

cerca de 500 presídios e instituições correcionais. 
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os jovens sob medida socioeducativa, de acordo com as informações publicadas no site do 

INEP
84

. Através do ENEM, o sujeito privado de sua liberdade tem a oportunidade de 

conseguir a certificação de conclusão do ensino médio ou ter acesso, dependendo do seu 

regime penal, à educação superior.  

Com relação aos profissionais da educação que atuam nos espaços de privação de 

liberdade, a resolução orienta sobre três aspectos. O primeiro diz respeito ao acesso a 

programas de formação, inicial ou continuada, que levem em conta as especificidades da 

política de execução penal; ou seja, é postulada a necessidade de formação para a atuação no 

ambiente prisional. O segundo aspecto refere-se à necessidade da habilitação desses 

profissionais do magistério; em algumas unidades prisionais, sobretudo, no estado de São 

Paulo, como Penna (2003) mostrou em sua pesquisa, os monitores assumem função de 

monitores, sem formação adequada para exercer tal atividade. Nesse sentido, concordamos 

com as diretrizes, que de forma conveniente, deixam claro o papel do monitor como um 

apoio, sendo auxílio do professor no processo educativo e não seu substituto. O terceiro 

aspecto trata da remuneração dos docentes, que deve condizer com as especificidades da 

função. Segundo Carreira (2009), alguns estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e 

Paraná, garantem a gratificação salarial aos profissionais que atuam no sistema prisional. Essa 

gratificação diz respeito ao grau de periculosidade e insalubridade do ambiente prisional, que, 

a nosso ver, deve ser estendido aos demais estados da federação.  

Quanto ao horário de realização das atividades educacionais, é previsto o atendimento 

em todos os três turnos, visando otimizar o espaço destinado à escola - que como sabemos, 

em sua grande maioria é limitado e precário – e garantir o acesso de um número maior de 

sujeitos privados de liberdade à escola. Com a possibilidade de ocorrer aulas no turno da 

noite, torna necessário o planejamento e organização do corpo de funcionários da prisão, 

sobretudo, dos agentes penitenciários, uma vez que a escola das prisões funcionam, 

prioritariamente, nos turnos da manhã e tarde, por questões de segurança.  

Outro aspecto que consideramos necessário superar é a questão da não transparência 

das instituições prisionais. Conforme mencionado no capítulo dois, as informações 

disponíveis são imprecisas. No caso do atendimento educacional nas prisões, a Resolução nº 

02/2010, com vistas a institucionalizar os mecanismos de informação sobre a educação nas 

prisões, orienta os órgãos responsáveis pela educação nos estados a elaborarem relatório anual 

sobre a situação e ações realizadas sobre a EJA dos estabelecimentos penais sob sua 

                                                             
84 BRASIL. Unidades prisionais têm mais de 14 mil inscritos para o Enem. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/rss_enem/-/asset_publisher/oV0H/content/id/83295>. Acesso em 10 de abril de 2012. 

http://portal.inep.gov.br/rss_enem/-/asset_publisher/oV0H/content/id/83295
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responsabilidade e torná-lo público; e, ainda, promover, em parceria com os órgãos 

responsáveis pela sua administração penitenciária de cada estado, programas e projetos sobre 

a importância da educação nos espaços privados de privação de liberdade. 

  As diretrizes ainda postulam a necessidade de os planos de educação da União, dos 

Estados e Municípios incluírem metas e objetivos referentes à educação em estabelecimentos 

penais que atendam a especificidade dos regimes penais em consonância com o plano 

nacional de educação. Entretanto, convém salientar que o projeto de lei que institui o plano 

nacional de educação com vigência de 2011 a 2020 encontra-se ainda em fase da tramitação 

no Congresso Nacional, e não possui meta ou estratégias, especificamente, para a EJA em 

situação de privação de liberdade, o que representa, ao nosso ver, uma desconsideração ao 

processo de luta e ações a favor da efetivação de políticas públicas para esses sujeitos. A meta 

do PNE 2011
85

 que trata, de forma indireta, sobre a educação nas prisões é a meta 9, a qual 

estabelece “elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 

2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional” (BRASIL, 2010). No Congresso Nacional já houve uma proposta de 

emenda para essa meta, incluindo como uma das estratégias  

Assegurar, até o terceiro ano de vigência deste Plano, a oferta de educação 

escolar às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos 

penais, na modalidade EJA e integrada à formação profissional, 
assegurando-se a formação específica de professores(as) e a implementação, 

em regime de colaboração, das Diretrizes Nacionais para a Oferta de 

Educação para Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos 
Estabelecimentos Prisionais (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

Por outro lado, acreditamos que não basta adicionar metas, ações ou estratégias, pelo 

simples fato de ser contemplada em algum documento, sem o devido diagnóstico da atual 

situação da educação no sistema prisional brasileiro. As metas não podem ser elaboradas sem 

a preocupação de que possam ser inalcançáveis. Por isso, ratificamos as considerações 

mencionadas anteriormente sobre a necessidade de: implementação de programas de 

monitoramento e avaliação da educação nos estabelecimentos penais; traçar o perfil (no nosso 

caso, escolar) de todos os sujeitos privados de liberdade, a fim de planejar as reais prioridades 

de atendimento educacional; informações mais fidedignas da realidade prisional brasileira. 

Devemos reconhecer que a Resolução CNE/CEB nº2/2010 representa um marco na 

luta pela efetivação de políticas públicas para a oferta da EJA em espaços de privação de 

                                                             
85 O PNE 2011, que ainda é um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, possui 20 metas, 

diferentemente do número excessivo de metas do Plano anterior, 295 metas.    
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liberdade, pois ela corrobora a exigibilidade do direito à educação. Contudo, cabe ressaltar 

que ainda há muito por fazer para sua concretização.  

 

3.3.2 A educação escolar nas prisões de Minas Gerais 

 

Anos antes da publicação das Diretrizes, a SEE de Minas Gerais assumiu, juntamente 

com a SEDS, a educação nas prisões do estado. No ano de 2005 foi firmado um convênio
86

, 

cujo escopo é a cooperação
87

 mútua entre essas duas secretarias, com a finalidade de propiciar 

a educação básica para adolescentes, jovens e adultos privados de liberdade.  

Anterior ao convênio, já existiam práticas educativas direcionadas aos sujeitos 

privados de liberdade em algumas prisões do Estado, que consistiam em: projetos através de 

telessalas, onde os presos estudavam via telecurso 2000 e, posteriormente, realizavam exames 

supletivos para obtenção de certificação; atividades de alfabetização, mediante parceria com 

as prefeituras que cediam professores, ou com Superintendências Regionais de Ensino;  além 

de escolas em quatro unidades prisionais. Assim como na maioria dos estados brasileiros, 

eram ações isoladas que dependiam da boa vontade do gestor de cada unidade prisional.  

Hoje, das 129 unidades prisionais do Estado, 57 delas
88

 possuem escolas de ensino 

fundamental e médio na modalidade EJA e destas, 22 funcionam como 2º endereço de alguma 

escola estadual exterior às prisões. Do total de prisões, 122 unidades profissionalizam os 

sujeitos privados de liberdade através das parcerias de trabalho. O interno exerce uma 

atividade laboral e é certificado por aquela atividade.  Dentre estas 122, seis oferecem além da 

profissionalização pelo trabalho, cursos profissionalizantes. 

                                                             
86 O convênio celebrado entre as duas Secretarias tem vigência de 60 meses. O primeiro convênio foi assinado 

no ano de 2005. Em setembro de 2010, esse convênio foi novamente firmado, passando a vigorar até setembro 

de 2015. 
87 Essa cooperação prevê as responsabilidades que devem ser assumidas por cada secretaria. Dentre essas 

responsabilidades apontamos algumas. Cabe à SEDS: disponibilização do material de consumo para uso escolar 

individual e coletivo dos alunos; responsabilização pelos gastos com telefonia, água e luz dos prédios e salas de 

aulas; responsabilização pela limpeza e conservação dos prédios escolares; disponibilização de espaço físico 

adequado para o funcionamento da escola; disponibilização de capacitações voltada para os profissionais, para 

sua atuação em unidades prisionais; acompanhamento junto com a Inspeção Escolar da Superintendência 
Regional de Ensino dos procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do planejamento 

educacional e dos processos avaliativos de aprendizagem, propondo, quando necessário, reformulação que visem 

garantir o cumprimento das ordens judiciais, etc. Cabe à SEE, entidade mantenedora da escola, as seguintes 

atribuições: indicação para atuar no cargo de diretor da escola; compor o quadro de pessoal (professores, 

supervisores, assistentes técnicos); disponibilizar todo o material didático e material permanente (mobiliários e 

equipamentos); etc. (SEE, 2010). 

 
88 No caso da escola situada na APAC, ela não é contabilizada nos relatórios oficiais, pois essa instituição 

prisional não é gerenciada pela SEDS.  
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Assim como determina a Resolução CNE/CEB n° 2/2010, o Plano Decenal de 

Educação do Estado, com vigência no ano de 2011 até 2021, instituído pela Lei 19.481 de 12 

de janeiro de 2011, contempla a educação em espaços de privação de liberdade como uma das 

áreas de competência do sistema de ensino estadual. Deste modo, no item 9 do Plano constam 

as ações estratégicas e metas a serem atingidas: 

9 – Educação nos Sistemas Prisional e Socioeducativo 

9.1 – Ações Estratégicas 
9.1.1 – Garantir a oferta de educação aos adolescentes, aos jovens e aos adultos 

vinculados aos sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, em especial nos 

níveis fundamental e médio e na modalidade de formação profissional. 

9.1.2 – Elaborar, em até dois anos, em colaboração com a Secretaria de Estado de 

Defesa Social, padrões de atendimento educacional adequado nas instituições dos 

sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, abrangendo os aspectos relativos 

à infraestrutura, ao mobiliário, aos equipamentos, aos recursos didáticos, ao número 

de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta 

de uma educação de qualidade. 

9.1.3 – Estabelecer mecanismos que garantam a segurança dos profissionais que 

atuam na educação nos sistemas prisionais e socioeducativos. 
9.1.4 – Promover, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública, os órgãos de Defesa Social do Estado e as entidades da sociedade civil, a 

implementação de projetos educacionais dirigidos aos sistemas prisional e 

socioeducativo. 

9.1.5 – Estabelecer sistema de incentivos profissionais para os trabalhadores da 

educação que atuam nos sistemas prisional e socioeducativo. 

9.2 – Metas 

9.2.1 – Estabelecer cronograma, com a Secretaria de Estado de Defesa Social, para a 

adaptação, em até dez anos, das unidades penitenciárias e socioeducativas aos 

padrões de atendimento estabelecidos. 

9.2.2 – Assegurar que, em até dois anos, as unidades educacionais atuantes nos 
sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado tenham elaborado ou atualizado 

seus projetos político-pedagógicos, garantindo-se a sua atualização periódica. 

9.2.3 – Implantar, em até cinco anos, programas de educação a distância para o 

atendimento das demandas educacionais não compreendidas no escopo de atuação 

das unidades atuantes nos sistemas prisional e socioeducativo (MINAS GERAIS, 

2011). 

 

O Plano Decenal de Educação do Estado traça cinco ações estratégicas a serem 

cumpridas ao longo do período de dez anos, dentre elas, podemos destacar: a garantia da 

oferta de educação básica, incluindo formação profissional; a parceria com a SEDS para o 

aprimoramento do atendimento educacional; e o estabelecimento de sistema de incentivos aos 

profissionais da educação. Com relação às três metas, são propostas a elaboração do projeto 

político-pedagógico, principal documento norteador do trabalho desenvolvido pela escola; a 

implantação de programas de educação à distância e, elaboração de cronograma juntamente 

com a SEDS para garantir atendimento educacional adequado às unidades prisionais e 

socioeducativas. São metas importantes, mas que devem ser tomadas seriamente, sob o 

cuidado de não se configurar apenas em mais um planejamento burocrático que, na prática, 

não funciona.  
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3.3.2.1 Estrutura e organização das escolas nos estabelecimentos penais 

 

A compreensão da estrutura e organização das escolas nos estabelecimentos penais em 

Minas Gerais requer nosso entendimento sobre as políticas públicas do governo estadual que 

orientam a educação no Estado - e necessariamente deve estar em consonância com as 

políticas públicas em âmbito federal – pois, como bem afirma Pérez Gómez (2001): 

A educação é um claro assunto político, e nas sociedades democráticas os 

representantes da maioria social, que formam o governo, decidem os valores 
e a cultura que devem ser trabalhados nas escolas, definindo o currículo, a 

estrutura da organização escolar, os processos de seleção e classificação de 

docentes e alunos e, inclusive, a metodologia didática adequada (p. 141). 
 

A organização da educação nas prisões de Minas Gerais, prevista pelo órgão 

responsável pela educação do Estado, não se difere da organização prevista para a modalidade 

EJA das demais instituições de ensino desse Estado. Pautadas nas orientações do CNE, a EJA 

prisional está organizada em três segmentos. O primeiro e segundo segmentos correspondem 

ao Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Anos Finais, respectivamente. Cada um desses 

segmentos tem duração de três anos organizados em três períodos desenvolvidos em regime 

anual, tendo uma duração de duzentos dias letivos cada período. Já o terceiro segmento 

corresponde ao Ensino Médio; tem duração de dois anos letivos organizados em três períodos, 

sendo que o primeiro período é desenvolvido em regime anual de duzentos dias letivos e os 

dois períodos seguintes são desenvolvidos em regime semestral de cem dias letivos.   

Tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio são desenvolvidos em três 

módulos-aula de 50 minutos, por dia letivo. Além das aulas, é previsto, para a integralização 

da carga horária, as chamadas “atividades de estudos complementares” (SEE, 2008). Essas 

atividades são realizadas fora da carga horária da aula ou, até mesmo, fora dos dias letivos e 

desenvolvidas dentro ou fora do espaço escolar, sob o argumento de 

estimular uma prática educativa fundamentada numa concepção de educação 
que se propõe ir além das práticas cotidianas, muitas vezes apoiadas apenas 

na explanação de conteúdos na sala de aula. A perspectiva é de 

reconhecimento do educando como responsável pelo seu próprio processo de 

formação, e de reconhecimento da aprendizagem como um processo 
intimamente relacionado com a vida do aluno fora da escola (SEE, 2008, 

p.7).  

 

Essas atividades, de acordo com a SEE (2008), devem ser planejadas coletivamente, 

com a participação da direção escolar, supervisores e professores de cada conteúdo e ainda 

recomenda que sejam desenvolvidas de forma interdisciplinar, cada professor deverá registrá-
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las em diário de classe próprio para cada turma. A carga horária das atividades 

complementares é de 50 horas para cada período do Ensino Fundamental; no Ensino Médio 

são 200 horas para o 1º período e 100 horas para o 2º e 3º períodos  

Distante do que é preconizado pelo discurso oficial, o que temos observado é que 

essas atividades são dadas, muitas vezes, para cumprir os aspectos burocráticos referentes às 

exigências de integralização da carga horária, não contribuindo, assim, para que o aluno se 

reconheça como sujeito do seu processo de aprendizagem. Muitas atividades que são feitas na 

sala de aula, em alguns casos, são aproveitadas como atividades complementares que devem 

ser entregues ao supervisor e arquivadas na escola para fins de comprovação.  

Com relação à matriz curricular trabalhada nas escolas do sistema prisional do Estado, 

ela é única devido às constantes transferências dos sujeitos privados de liberdade entre as 

unidades prisionais. O plano curricular é constituído pelos componentes curriculares da base 

nacional comum, previstos na LDB e organizados de acordo com as Diretrizes Curriculares 

para o Ensino Fundamental e Médio, na modalidade de EJA, do CNE. 

A organização curricular é realizada de acordo com os componentes das seguintes 

áreas de conhecimento: 

 Para o Ensino Fundamental: 1) Língua Portuguesa, 2) Língua Estrangeira Moderna, 3) 

Matemática, 4) Ciências, 5) Geografia, 6) História, 7) Educação Artística. O Ensino 

Religioso é previsto em todos os períodos do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos 

finais; no entanto, suas atividades são ministradas através de projetos, organizadas fora 

do horário estabelecido para as três aulas diárias, correspondendo a uma aula semanal. 

 Para o Ensino Médio: 1) Linguagem Códigos e suas Tecnologias – Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna, Arte; 2) Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 

Matemática, Física, Biologia, Química; 3) Ciências Humanas e suas Tecnologias – 

Geografia, História. Já a disciplina Educação Física é ministrada no primeiro período 

de cada segmento, e assim como o Ensino Religioso, suas atividades são trabalhadas 

através de projetos e organizadas fora do horário estabelecido para as três aulas 

diárias, equivalendo a uma aula semanal. 

Quanto à avaliação da aprendizagem, a SEE orienta para que seja contínua, os 

aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos, com predomínio da avaliação 

diagnóstica para subsidiar a intervenção pedagógica do professor e, ainda, salienta a 

importância do registro dos resultados.  

A escola poderá realizar matrículas ao longo do ano, no entanto, para o aluno ser 

promovido deverá, também, ter cumprido uma carga horária mínima prevista para cada 
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período, que é de 75% de frequência.  

Conforme previsto no convênio firmado entre as duas Secretarias Estaduais, o quadro 

de pessoal da escola é formado por funcionários contratados ou efetivos da SEE
89

, como: 

professores, supervisores, diretor, vice-diretor, assistentes técnicos de educação básica que 

atuam na secretaria da escola. A maior parte dos funcionários que trabalham na escola, 

situada nos estabelecimentos penais, são contratados
90

 por tempo determinado. Nesse sentido, 

nem todos os professores que trabalharam na escola em um ano, trabalharão no ano seguinte, 

o que acaba comprometendo o trabalho a ser desenvolvido pela escola, pois a cada ano há um 

novo grupo de professores.  

É esse conjunto variável de professores, com suas crenças, valores, hábitos e normas 

que formam o que Pérez Gómez (2001) denomina de cultura docente. Essa cultura constitui o 

componente privilegiado da cultura da escola como instituição, pois ela determina os valores 

e os modos de interação próprios de cada escola (PÉREZ GÓMEZ, 2001). É preciso 

esclarecer que, de acordo com esse autor, a cultura docente não determina definitivamente a 

atuação ou o pensamento dos professores, ela os mediam, os condicionam. Em linhas gerais, a 

cultura docente na escola da prisão parece mudar a cada ano. 

Até o ano de 2011, a contratação dos professores para atuarem na EEDMAS era 

realizada como as demais escolas estaduais, ou seja, mediante processo de designação
91

, 

obedecendo a ordem de classificação do candidato. No entanto, percebendo a necessidade de 

traçar um perfil mínimo desse profissional para atuar na escola situada no presídio, no ano de 

2012, os candidatos passaram por um processo seletivo, através de uma entrevista com 

diretores do presídio e a diretora da escola. Consideramos esse procedimento muito válido, 

principalmente, porque tem como intenção, ao buscar profissionais mais preparados, primar 

pela qualidade da educação escolar ofertada aos sujeitos privados de liberdade.     

De uma forma geral, a abordagem sobre a estrutura e organização da educação escolar 

nos estabelecimentos penais do estado de Minas Gerais nos dá um melhor embasamento para 

tratarmos no próximo capítulo, especificamente, do nosso ambiente de estudo: a EEDMAS, 

                                                             
89 Com exceção dos auxiliares de serviços gerais, já que a limpeza e conservação da escola é de responsabilidade 
da SEDS. Sendo assim, os auxiliares que trabalham na escola são os próprios internos das unidades prisionais.  
90 Tal fato se deve à expiração do prazo para nomeação de cargos provenientes da aprovação do último concurso 

público, que ocorreu no ano de 2005.  
91 A contratação de funcionários pela SEE/MG acontece por meio da designação para o exercício de função 

pública. O processo para a designação inicia-se com a inscrição do candidato, via internet, no período estipulado 

pela SEE. Posteriormente, os candidatos são classificados de acordo com alguns critérios, como: formação 

específica para a função pretendida, tempo de serviço no conteúdo ou função a que esteja concorrendo e maior 

idade. A ordem dessa classificação é considerada para fins de contratação temporária nas escolas estaduais do 

Estado. 
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localizada no presídio e na APAC; pois, sua organização e funcionamento obedecem às 

orientações emanadas pela SEE/MG. E, ainda, leva-nos a crer que a preocupação do Estado é 

muito mais com a implantação de escolas nas prisões do que com a adequação de um 

currículo para essa realidade tão específica. 
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CAPÍTULO IV – A EEDMAS EM CONTEXTOS PRISIONAIS DISTINTOS  

  

Este capítulo foi construído a partir de um esforço empreendido para decodificar a 

realidade(s) social(is) que constitui a EEDMAS situada em dois contextos prisionais distintos: 

no presídio e na APAC. Foi por meio das análises de documentos da escola; de entrevistas 

realizadas com a diretora da escola e com o presidente da APAC; de observações realizadas 

em sala de aula (nas turmas do segundo e terceiro segmento na APAC e no presídio, nas 

disciplinas dos quatro professores entrevistados) ou fora dela; de questionários e conversas 

informais com alunos e professores; e de conversas com os funcionários do presídio e da 

APAC que buscamos compreender melhor a dinâmica de funcionamento dessa escola em 

duas instituições prisionais.  

Não é nossa intenção compreender a totalidade da escola, até porque, como alerta 

Canário (1996), essa é uma tarefa impossível. Nesse sentido, buscamos descrever e analisar 

elementos da cultura escolar em suas inter-relações na EEDMAS. Esses elementos são 

diversos. Priorizamos, então, alguns deles, que também estão inter-relacionados com aqueles 

da cultura prisional de cada estabelecimento penal.  

Reconhecemos que fizemos, aqui, uma separação arbitrária do que é descrito em cada 

subitem, uma vez que as características que compõem o espaço escolar estão em relação. Mas 

tal organização foi feita com o intento de evidenciar as questões observadas, as quais revelam 

as semelhanças e os contrastes da EEDMAS situada no presídio e na APAC de São João del-

Rei. 

Nessa perspectiva, o presente capítulo é constituído de três seções. A primeira seção 

trata dos aspectos históricos da EEDMAS. A segunda refere-se aos elementos da cultura 

organizacional da EEDMAS situada no presídio e na APAC. Organizamos esses dados a 

partir de três categorias citadas por Nóvoa (1995) e que fazem parte da zona de visibilidade. 

São elas: manifestações verbais e conceituais; manifestações visuais e simbólicas; e 

manifestações comportamentais. E na terceira seção, problematizamos a escola localizada em 

duas instituições prisionais distintas ao identificarmos o cruzamento de elementos que fazem 

parte da cultura prisional   

 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA EEDMAS 

 

Anterior à criação da EEDMAS, que ocorreu no ano de 2008, na Cadeia Pública do 

“Mambengo”, já eram desenvolvidas práticas educativas por meio da execução de um projeto-



127 

 

escola denominado “Um Novo Amanhecer”, montado pelo atual presidente da APAC, que na 

época exercia o cargo de diretor da Superintendência Regional de Ensino. Esse projeto 

vigorou de março de 2004 ao início do ano de 2007 e foi extinto no momento em que a SEDS 

assumiu a administração da Cadeia, passando à denominação de “Presídio Regional de São 

João del-Rei”. Na época do projeto, 

 

a  prioridade que nós trabalhávamos era quem não era alfabetizado se 

alfabetizar, era isso e aí era uma dificuldade pra ter gente lá também, 
ninguém queria. Eu lembro, a Meire queria, depois foi a Rita, professores 

do Estado. Eu era superintendente e elas iam pra lá dar aula, entendeu? 

Trabalhava mais no método de alfabetização, porque de 5ª a 8ª e Ensino 
Médio não tinha. Aí por isso que nós vimos a necessidade de criar uma 

escola regular pra ter o Ensino Médio formalizado. Por quê? Elas 

alfabetizavam e depois elas tinham que certificar. Alfabetizava, ensinava, aí, 
ia lá no „Inácio Passos‟ fazer a prova, ou numa outra escola, e tirava a 4ª 

série, pronto, era até aí só. Aplicava o método, eu discutia com elas, 

aplicava Paulo Freire, as cartilhas, era muito isso, né? Mas bem 

individualizado (Entrevista com o presidente da APAC). 

 

O atendimento educacional, anterior à EEDMAS, era, prioritariamente, os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Após os estudos, esses alunos passavam por um exame em 

alguma escola estadual do município para a conclusão e certificação da quarta série. A partir 

desse trabalho, o atual presidente da APAC sentiu a necessidade de criar a escola no presídio:  

 

Por isso, a gente viu a necessidade e a importância disso e eu era 
superintendente, eu discutia muito isso na Secretaria [(SEE], da importância 

de criar uma escola e nós criamos, ele deu corda, eu fui lá, criei, fiz o 

regimento, isso foi em 2008. [...] Mas tinha que ter o local, o local físico, ai 

que nós entramos, aí eu vou entrar com a comunidade, enquanto conselho. 
Aí nós pegamos o dinheiro dessas doações e pedi por aí e fui fazendo; 

fizemos aquilo lá. Tem o lugar, espaço já, aí pronto (Entrevista com o 

presidente da APAC).  

 

Durante o ano de 2007, foi construída, pelos condenados, a Escola no Presídio de São 

João del-Rei. Com recursos oriundos de penas alternativas, a construção foi de iniciativa do 

Conselho da Comunidade da Comarca desse município (EEDMAS, 2008). 

A escola foi criada por intermédio do Decreto nº 44.688, de 27 de dezembro de 2007, 

passando a funcionar a partir do início do ano de 2008. No ano seguinte, em 2009, essa 

instituição de ensino recebeu autorização para funcionar em um segundo endereço, na APAC. 

A APAC de São João del-Rei é a única no Brasil que possui escola regular. Esclarece o 
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presidente que “todas têm a educação, tem, por exemplo, algumas APACs em que a rede 

municipal vai lá dentro dá aula, mas só em nível de alfabetização ou as salas de telecursos”. 

No ano de 2011, a autorização de funcionamento da escola se estendeu para um 

terceiro endereço, para a Casa do Albergado. Desse modo, hoje, a EEDMAS possui a 

peculiaridade de funcionar em três unidades prisionais: Presídio, APAC e Casa do Albergado. 

Convém ressaltar que, devido ao tempo de pesquisa e ao grande volume dos dados, nosso 

estudo concentra-se na escola situada no presídio e na APAC. 

 

4.2 A CULTURA ORGANIZACIONAL DA EEDMAS SITUADA NO PRESÍDIO E NA 

APAC E OS SEUS ATORES 

 

Foi no mês de maio do ano de 2010 que entramos pela primeira vez no Presídio 

Regional de São João del-Rei. Estávamos acompanhados pela diretora da escola, que me 

apresentou à recepção como pesquisadora do Programa de Mestrado da UFSJ. Naquele 

momento, vivenciamos momentos de ansiedade e tensão com a grande movimentação de 

agentes. Era uma realidade que não conhecíamos. Após o cadastro da carteira de identidade e 

da revista pessoal
92

, procedimentos rotineiros para se adentrar ao presídio, chegou o momento 

de prosseguir para a escola, que se situa no fundo do presídio. É necessário passar pelos 

portões de grades do corredor central para, enfim, chegar à escola. 

  

O corredor escuro, composto por três portões de grades, cada qual com 

tamanho diferente, o mau cheiro [...], os agentes espalhados pelos 
corredores, as celas ao lado trancafiadas com o número excessivo de presos,  

é o retrato aviltante e inconfundível de que estamos em uma prisão. Ao final 

do corredor, conseguimos ver a luz do dia, a nítida sensação de que 

chegamos a um lugar um pouco mais aliviante, chegamos à escola (Trechos 
extraídos do diário de campo, 19 de maio de 2010). 

 

No mesmo ano, porém, no mês de junho, fomos à escola da APAC. Registramos 

também no diário de campo as primeiras impressões sobre o segundo endereço da EEDMAS: 

 

Quando chegamos à APAC, ficamos surpresos com o ambiente daquela 

prisão. Como não se impressionar com a APAC, tendo em vista as precárias 
condições das prisões do nosso país? Na sala da recepção, os dizeres: „Aqui 

entra o homem, o delito fica lá fora‟ demonstra a crença no homem 

aprisionado. O lugar organizado, a ausência de grades e cadeados e do forte 
esquema de segurança denotam que os sujeitos privados de liberdade estão 

                                                             
92 A revista pessoal é um procedimento feito pelos agentes que realizam a busca externa, superficial, sobre o 

corpo e a roupa do revistado. 
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presos muito mais pela consciência do que pela simples contenção do seu 

corpo (Trechos extraídos do diário de campo, 27 de junho de 2010).  

 

Ficamos impressionados com o local, totalmente limpo e organizado. Com relação ao 

espaço físico e aos procedimentos para entrar na instituição, nada, em absoluto, se parece com 

o presídio. Identificamo-nos na recepção, sem precisar passar por nenhuma revista pessoal,
93

 

aliás, os profissionais da escola não passam por esse procedimento naquela instituição 

prisional. 

 

4.2.1 Os atores da escola 

 

 A escola é constituída por sujeitos que dão vida e sentido a ela, que formam sua 

identidade. A EEDMAS é constituída por uma equipe de profissionais composta por 34 

servidores estaduais – sendo 26 professores, dois supervisores, uma diretora, uma vice-

diretora e quatro assistentes técnicos – e pelo corpo discente da escola, que perfaz um total de 

110 alunos
94

. A equipe dirigente formada pela diretora e vice-diretora atua nos três endereços 

da EEDMAS. Os assistentes técnicos tem como local de trabalho a escola no presídio. Quanto 

às supervisoras, uma atua no presídio e na APAC, e a segunda atua na Casa do Albergado.  

No que se refere aos professores e alunos da EEDMAS, destacamos, a seguir, algumas 

características desses sujeitos, que são os atores do processo ensino-aprendizagem e 

imprescindíveis para nosso conhecimento sobre a vida da escola. 

 

4.2.1.1 Os professores da EEDMAS 

 

Por meio de um questionário aplicado aos professores, apresentamos alguns aspectos 

que formam o perfil profissional dos docentes
95

 dessa escola no ano de 2011. Esses aspectos 

são relevantes, pois fazem parte da cultura da escola. Segundo Pérez Gómez (2001), há uma 

dinâmica interação entre o desenvolvimento institucional e a evolução pessoal e profissional 

das pessoas, ou seja, “o desenvolvimento institucional se encontra intimamente ligado ao 

                                                             
93 É importante salientar que, em dias de visita na APAC, os familiares dos recuperandos passam por revistas. 

Estas, entretanto, não são realizadas por agentes penitenciários, mas por pessoas que fazem parte do quadro de 

voluntários da instituição.  
94 Cabe salientar que tanto o número total de alunos como da equipe profissional corresponde ao somatório da 

escola localizada nos três endereços prisionais.  
95 Para traçarmos esse perfil, aplicamos o questionário aos professores da escola situada nas três instituições 

prisionais, uma vez que a maioria deles atua em mais de um endereço. Do total de 26 professores, 24 

responderam ao questionário.  
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desenvolvimento humano e profissional das pessoas que vivem a instituição e vice-versa; a 

evolução pessoal e profissional provoca o desenvolvimento institucional” (p. 132). Convém 

esclarecer que não consideramos as características que formam o perfil profissional dos 

professores como determinantes da cultura institucional da escola. Elas estão em constante 

processo de interação com o ambiente escolar. 

O primeiro aspecto abordado diz respeito ao endereço de trabalho dos professores da 

EEDMAS. Do total de 26 professores, 15 deles, ou seja, 57,69% trabalham em dois ou três 

endereços prisionais da escola, como podemos observar no Gráfico 3.  

 

 

Gráfico 3 – Quantitativo de professores distribuídos de acordo com o endereço prisional da 

EEDMAS.        

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É significativo o número de docentes que trabalham na escola localizada nos três 

endereços prisionais. São oito professores. Em porcentagem, representam 30,76%, que 

enfrentam o desafio de trabalhar em três realidades distintas da escola. Os dados, também, 

apontam que, do total de 15 professores que trabalham no presídio, 11 deles trabalham na 

APAC, ou seja, a maioria dos docentes leciona nesses dois endereços prisionais. Tal fato 

levaria a supormos que existem muito mais semelhanças entre essas escolas do que 

diferenças, já que a maioria dos professores são os mesmos na escola na APAC e no presídio. 

Como afirma Pérez Gómez (2001), é a cultura docente que determina os valores e os modos 

de interação da escola. Entretanto, como esclarece o autor, essa cultura é “efeito das pressões 

e das expectativas externas, das exigências dos processos de socialização e das exigências 

situacionais do resto dos agentes envolvidos” (p. 166). Nesse sentido, o fato de a maioria dos 

professores serem os mesmos nos dois endereços da escola não indica, necessariamente, a 

proeminência das semelhanças entre as escolas, pois estas estão ligadas às exigências, 

pressões e interesses de cada contexto no qual se situam.    
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Com relação à idade dos professores que responderam o questionário, a maioria tem 

idade superior a 35 anos, o que nos faz deduzir que podem ter certo tempo de experiência 

docente (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4 – Porcentagem de professores por faixa etária. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Chama-nos atenção, também, a porcentagem significativa de professores com idade 

até 34 anos, ou seja, professores que possuem pouco tempo de experiência. Confirma essa 

dedução o Gráfico 5 sobre a experiência profissional. 

 

 

Gráfico 5 – Percentual de professores por tempo de experiência profissional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à experiência profissional, 11 professores (46%) têm mais de dez anos de 

experiência, enquanto cinco docentes (21%) têm até um ano de profissão e oito deles (33%) 

têm de dois a sete anos de profissão. O perfil dos professores da EEDMAS, com relação à 

experiência profissional, é variável. Acreditamos que esse pode ser um ponto positivo na 

medida em que o diálogo e a troca de experiências entre as diferentes “fases” profissionais 

dos docentes poderão propiciar um enriquecimento da prática pedagógica. 

 No que se refere à experiência docente, especificamente, com a modalidade da EJA, 

54% dos docentes já lecionaram na EJA, sendo que oito professores têm até dois anos de 

Até um ano Entre dois e sete 

anos 

Entre dez e quinze 

anos

Mais de 16 anos

21%

33%
29%

17%
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experiência, dois têm de dois a seis anos e os outros três professores têm mais de dez anos de 

experiência com EJA.  

Apesar do número significativo de professores com maior tempo de experiência 

profissional, seja na EJA ou não, a maioria trabalha na escola há um ano (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6 – Porcentagem de professores por tempo de serviço na EEDMAS. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por meio do Gráfico 6, podemos perceber que a rotatividade do professores de um ano 

para o outro é grande. Esse fato se deve ao vínculo empregatício dos professores, uma vez que 

83% são contratados temporariamente
96

. Isso gera uma dificuldade grande para a escola, pois, 

a cada ano, ela lida com o perfil diferenciado de professores. Nóvoa (1995) alerta para essa 

situação, afirmando que, se o corpo docente muda constantemente ou está sujeito a situações 

instáveis, torna-se difícil para a escola desenvolver projetos coerentes de ação. Sendo assim, o 

desenvolvimento da escola está intimamente ligado ao clima de segurança e de continuidade 

dos profissionais que lá atuam.   

Concordamos com Vieira (2008), que, ao identificar essa rotatividade na escola da 

prisão no Estado do Rio de Janeiro, afirma ser importante maior tempo de permanência do 

professor na mesma instituição para que ele possa conhecer sua forma de funcionamento e 

organização, bem como seus alunos. Acrescenta a autora que esse tempo de atuação é 

relevante, uma vez que faz parte da formação em serviço, oferecendo-lhes subsídios para o 

enfrentamento das situações de trabalho. Além disso, oportuniza, ao profissional, um 

aprendizado sobre muitos aspectos escolares, e esse aprendizado influencia diretamente em 

seus modos de agir e em sua prática cotidiana. 

Outro dado a ser considerado refere-se à jornada do trabalho docente. No ano de 2011, 

13 professores (54%), ou seja, mais da metade, trabalhavam em outra escola. Esse é o quadro 

                                                             
96 Na época da pesquisa, duas professoras efetivas da escola encontravam-se afastadas, sendo contratados 

temporariamente outros dois professores para as respectivas disciplinas. Nesse sentido, na realidade, a escola 

possui mais dois professores efetivos. No entanto, esse fato não descarta a predominância de professores 

contratados na escola. 
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geral da realidade dos professores das escolas públicas no país, que devido aos salários 

ínfimos, dobram sua carga horária de trabalho em mais de uma escola.   

Quanto à formação acadêmica, apenas um professor não tem ensino superior e outro 

está cursando. Nove professores (37,5%) já tiveram algum curso ou capacitação para atuar na 

EJA. Nenhum deles teve capacitação ou curso para atuar na EJA no contexto prisional. 

Consideramos interessante a resposta dos docentes quando perguntados se sentem 

necessidade de uma formação específica para trabalhar na escola prisional. Apenas 11 

professores (46%) alegaram carecer dessa formação. Ao contrário do que imaginávamos, que 

geralmente, os professores com mais tempo de profissão teriam a tendência de não se 

interessarem por curso de capacitação. Dos 13 que afirmam não necessitar de um curso 

específico para trabalhar na prisão, sete deles têm menos de cinco anos de docência. Essa 

porcentagem significativa de professores (54%) que afirmam não necessitar de curso ou 

capacitação específica denota certa acomodação com relação à prática docente no ambiente 

prisional. Apesar da importância da formação em serviço, adquirida pela prática profissional, 

por si só, ela não é suficiente: quanto mais o professor adquire conhecimentos, tanto mais 

poderá contribuir para o desenvolvimento dos alunos e da escola.   

         

4.2.1.2 Os alunos da escola situada no presídio e na APAC  

  

Quanto ao corpo discente da escola, no início do ano de 2011, totalizavam 199 alunos. 

Já no final do ano, esse número caiu para 110 alunos. Destes, 55 alunos estão no presídio, 33 

alunos cumprem pena na APAC e 22 alunos estudam na Casa do Albergado. Esse alto índice 

de evasão é comum na escola do sistema prisional – também verificada nas pesquisas de 

Adorno (1991a), Onofre (2002), Santos (2007), Leme (2007, 2011), Penna (2003), Lourenço 

(2005), Abreu (2008) – e se deve, principalmente, às desistências dos alunos em dar 

prosseguimento aos estudos ou a rotatividade dos mesmos em decorrência de transferência 

para outras prisões ou da concessão do alvará de soltura. Adorno (1991a) ainda alerta para 

outra problemática da evasão, que também é recorrente nas escolas públicas do país: 

 

Apesar da existência, em alguns estabelecimentos, de recursos até 

sofisticados como os audiovisuais, o aprendizado revela-se deficiente, o que 

se traduz nas elevadas taxas de evasão escolar, sintoma de uma população de 

baixa escolaridade, sem tradição de frequência à escola, submetida a uma 
acentuada rotatividade entre estabelecimentos e desprovida de laços 

institucionais sólidos com a escola. Muitos dos egressos penitenciários, a 



134 

 

despeito de serem escolarizados e mesmo „diplomados‟, não manifestam 

aprimoramento pessoal em virtude do aprendizado escolar (p. 74). 

 

A desistência com relação aos estudos é verificada somente no presídio, que, no ano 

de 2011, apresentou índice em torno de 21%. Já na APAC e na Casa do Albergado, a 

frequência à escola é obrigatória
97

. Nesse caso, a evasão acontece por ocasião de fuga ou da 

concessão de liberdade.  

Mediante nossas idas aos ambientes de estudo, sentimos a necessidade de aplicar um 

questionário aos alunos da escola no presídio e na APAC para elaborarmos o perfil discente 

desses dois contextos escolares. O questionário
98

 foi respondido pela grande maioria dos 

alunos. No presídio, do universo de 55 alunos, 40 aceitaram participar da pesquisa; os demais 

alunos, que não participaram, ou não estavam frequentando a escola no momento da aplicação 

do questionário, ou não quiseram responder, como foi o caso de alguns alunos do primeiro 

segmento, ou seja, turmas em que eu não realizei observações, confirmando, assim, a 

importância do contato mais próximo com esses alunos. Na APAC, 32 dos 33 alunos 

responderam ao questionário.  

Para melhor organização das informações, dividimos os dados em três grupos: 

situação prisional, escola antes da prisão e escola na prisão.  

 

SITUAÇÃO PRISIONAL 

 

A faixa etária dos alunos da escola na APAC varia mais que no presídio, conforme 

mostram os Gráficos 7 e 8. No presídio, 95% dos alunos possuem até 37 anos de idade, sendo 

em sua maioria jovens, ou seja, 55% dos alunos têm até 27 anos de idade. Onofre (2002), 

Araújo (2005) e Silva (2004) também identificam esse perfil jovem dos alunos nas escolas das 

prisões. Esses dados confirmam, de forma geral, o perfil etário da EJA no país, que segundo 

Ribeiro (2001), indica a juvenilização dessa modalidade de educação. 

                                                             
97 Com relação à obrigatoriedade dos estudos na APAC, serão tecidas considerações nas páginas seguintes deste 

capítulo.  
98 Conforme explicamos no capítulo 1, esse questionário foi baseado no questionário desenvolvido e aplicado 

por Silva (2004) aos alunos da penitenciária em Caruaru no estado de Pernambuco. Ressaltamos, ainda, que, 

devido ao tempo e ao grande volume de dados, não foi possível utilizar todas as informações do questionário na 

pesquisa. 
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Gráfico 7- Porcentagem de alunos                                        Gráfico 8 - Porcentagem de alunos 

                 no presídio por faixa etária.                                                   na APAC por faixa etária. 

Fonte: Dados da pesquisa.                                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na APAC, há uma maior variação entre as idades dos alunos, sendo que a maioria 

deles possui idade igual ou superior a 28 anos. Tal variação pode ser resultado da 

obrigatoriedade dos estudos nessa instituição, já que, independente da idade, é necessário 

frequentar a escola.   

Um dado importante que nos auxilia a pensar sobre as possibilidades de (re)inserção 

social é o tempo que falta para esses alunos cumprirem a pena. Os Gráficos 9 e 10 trazem 

essas informações. 

      

 

Gráfico 9- Porcentagem de alunos por tempo                Gráfico 10- Porcentagem de alunos por tempo 

que falta para cumprir a pena (presídio).                       que falta para cumprir a pena (APAC). 

Fonte: Dados da pesquisa.                                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados apontam que 60% dos alunos no presídio têm até quatro anos de pena para 

cumprir. É um quantitativo significativo, pois denota o pouco tempo
99

 para o seu retorno à 

                                                             
99 Esclarecemos que consideramos pouco tempo o cumprimento de até quatro anos da pena se comparado aos 

mais de 50% dos sujeitos privados de liberdade no Brasil, que são condenados a cumprir mais de oito anos de 

pena.   
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sociedade. Uma das inferências que podemos fazer, com relação a esse dado, é que a escola 

pode significar, para esses alunos, maiores perspectivas de (re)inserção na sociedade, seja 

para ter escolarização básica, seja para prosseguir nos estudos, seja na esperança de conseguir 

ocupação melhor. Na APAC esse percentual cai para 44% em decorrência do aumento do 

percentual de condenados que faltam de dez a 15 anos para cumprirem sua pena.  

Dos 40 alunos do presídio, 65% deles, ou seja, 26 alunos não são reincidentes
100

; na 

APAC, essa porcentagem aumenta para 72%, isto é, 23 alunos não são reincidentes. Esse 

percentual aponta-nos o indicativo de que as pessoas que cumprem pena pela primeira vez 

apresentam maior interesse pela escola. No entanto, o quantitativo de alunos reincidentes não 

pode ser desconsiderado, pois, como afirma Araújo (2005), “a reincidência é um problema 

estrutural da sociedade” (p. 139). Quando o preso retorna à sociedade, o estigma de 

presidiário o acompanha, não encontra oportunidades de emprego, vê desrespeitada sua 

cidadania e é visto como uma pessoa que a qualquer momento poderá cometer novo crime.  

Com relação ao trabalho, na prisão, 21 deles (53%) trabalham. Desses, 48%, ou seja, 

dez alunos fazem atividade de artesanato nas celas; dois alunos, 10%, são ajudantes de 

serviços gerais no interior do presídio; os demais são: um pedreiro, um marceneiro e seis 

serventes de pedreiro. Na APAC, a porcentagem de alunos que trabalham é significativa, 

chega a 94% dos alunos. Esse é um dado muito importante, pois, conforme afirma Julião 

(2009), as atividades laborais e educativas apresentam papel importante para a (re)inserção 

social. As profissões aqui também variam entre vendedor, mecânico, office boy, pintor e 

pedreiro acabador. Os maiores índices se concentram em ocupações como servente de 

pedreiro (sete alunos), auxiliar de serviços gerais por meio de convênio firmado com a 

prefeitura da cidade (quatro alunos) e serviços gerais (três alunos).   

Em linhas gerais, podemos perceber que o perfil dos alunos no presídio e na APAC 

apresentam alguns traços de diferença. Podemos constatar variação maior com relação à faixa 

etária, o tempo que falta para cumprir a pena e o índice de participação em atividades 

laborativas.  

Diante de tais características, concordamos com Onofre (2002), quando afirma que 

uma das dificuldades enfrentadas na prática docente é a heterogeneidade dos alunos, pois são 

pessoas com diversos tipos de crimes e penas, reincidentes e não-reincidentes, analfabetos e 

alfabetizados, uns que já frequentaram a escola e outros que por ela nunca estiveram. 

ESCOLA ANTES DA PRISÃO 

                                                             
100 “É a pessoa que, após ter cumprido uma pena ou medida de segurança, veio a ser novamente recolhida a  

estabelecimento penal para cumprir nova pena ou nova medida de segurança” (ADORNO, 1991a, p. 22).  
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Todos os alunos do presídio, que participaram da pesquisa por meio do questionário, 

alegam que já tiveram acesso aos estudos antes da prisão; já na APAC, dois alunos (6%) 

afirmam não ter frequentado a escola. O motivo da interrupção se deveu, na maioria dos 

casos, à falta de interesse em estudar (Gráficos 11 e 12), coincidindo com os dados da 

pesquisa de Onofre (2002), que se posiciona: 

 

O desinteresse pela escola é um traço não exclusivo da população carcerária. 

Desmotivação é decorrente de fatores que caracterizam o mundo 
contemporâneo e que a estrutura escolar brasileira não conseguiu 

acompanhar. Verifica-se uma tendência da escola, através de suas práticas, 

em expulsar as crianças e jovens para além de suas fronteiras, dado seu 

caráter desestimulador e contrastante com o mundo fora dela, lugar de 
contatos, emoções, espaço de socialização e de realização da sobrevivência 

(p. 112).  

 

 

Gráfico 11 – Motivo de interrupção dos estudos –           Gráfico 12 – Motivo de interrupção dos estudos –                                                                                     

porcentagem de alunos do presídio.                              porcentagem de alunos da APAC. 

Fonte: Dados da pesquisa.                                             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O segundo motivo de interrupção dos estudos refere-se ao trabalho. O trabalho é uma 

das principais causas de evasão escolar. Esses sujeitos, advindos de classes sociais mais 

desfavorecidas, por vezes, têm de optar entre estudar ou trabalhar para auxiliar no sustento da 

família; escolhem, portanto, a segunda opção. E, em terceiro lugar, os alunos da APAC e do 

presídio alegam outros motivos, como envolvimento com drogas ou falta de motivação dos 

pais ou da família. 

O índice de reprovação e expulsão desses alunos, antes da prisão, também são dados 

significativos. No presídio, 28 alunos, ou seja, 70%, já foram reprovados na escola, sendo 

que, destes, 19 alunos já tiveram duas ou mais reprovações. Na APAC, esse quadro não altera 

muito: 77% desses alunos, ou seja, 23 discentes, já foram reprovados na escola, sendo que 11 
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deles já foram reprovados duas ou mais vezes. Com relação à expulsão da escola, 12 deles, ou 

30%, já foram expulsos da escola, sendo que cinco já foram expulsos duas ou mais vezes. Na 

APAC, 12 dos alunos (40%) já foram expulsos da escola e sete deles (59%) por duas ou mais 

vezes.  

 Os dados sobre reprovação e expulsão apontam que a maioria dos alunos já foi 

reprovada na escola e uma porcentagem significativa já foi expulsa. Essa constatação faz-nos 

reportar às considerações de Arroyo (2003), que afirma existir na escola uma cultura de 

exclusão. Assim,  

 

a escola como instituição [...] mantém a mesma ossatura rígida e excludente 
já faz um século. Continua aquela estrutura piramidal, preocupada apenas 

com o domínio seriado e disciplinar de um conjunto de habilidades e 

saberes. A ultrapassagem de domínios preestabelecidos em cada disciplina e 
em cada série é precondição para a manutenção ou a perda irrecuperável do 

direito de uma experiência sociocultural formadora (p. 13). 

  

Podemos perceber, então, que o perfil escolar dos alunos da EJA é semelhante aos 

alunos da EJA nas prisões. Geralmente, são jovens e adultos provenientes de camadas 

populares, que nunca frequentaram a escola ou que dela foram excluídos ou evadidos. E essa 

evasão, muitas vezes, é decorrente da desmotivação com relação à escola ou da entrada 

precoce no mercado de trabalho, formal ou informal, para seu próprio sustento ou auxílio na 

subsistência da família.  

 

ESCOLA NAS PRISÕES 

 

A seguir apresentamos as informações constantes na Tabela 2, que mostra o número 

de alunos por período da EJA na escola situada no presídio e na APAC.  

 

Tabela 2 – Número de alunos por período da EJA. 

Período da EJA Escola no Presídio Escola na APAC 

Nº Alunos do 1º período do 1º segmento 4 alunos (10%) 2 alunos (6,2%) 

Nº Alunos do 2º período do 1º 
segmento

101 
1 aluno (2,5%) 1 aluno (3,1%)   

Nº Alunos do 3º período do 1º segmento 4 alunos (10,0%) 2 alunos (6,2%)   

Nº Alunos do 1º período do 2º segmento 9 alunos (22,5%) 6 alunos (18,8%) 

                                                             
101 Como o número de alunos desse período é bastante reduzido, tanto na APAC como no presídio foi formada 

uma turma bisseriada, formada pelos alunos do 2º e 3º períodos do 1º segmento. 
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Nº Alunos do 2º período do 2º segmento 9 alunos (22,5%) 7 alunos  (21,9%) 

Nº Alunos do 3º período do 2º segmento 6 alunos (15,0%)   3 alunos (9,4%)   

Nº Alunos do 1º período do 3º segmento 5 alunos (12,5%)   7 alunos (21,9%)   

Nº Alunos do 2º período do 3º segmento 2 alunos (5,0%) 4 alunos (12,5%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos notar que as turmas da EEDMAS são bem reduzidas, o que de certa forma 

configura-se como fator facilitador da prática em sala de aula. A maioria desses alunos da 

APAC e do presídio cursa o Ensino Fundamental, sobretudo o segundo segmento da EJA. 

Esses dados coincidem com as informações do Censo Escolar
102

, que aponta sobre uma maior 

incidência de matrícula nos anos finais do Ensino Fundamental. 

O dia a dia dos discentes, bem como seus comportamentos, denotam contrastes entre a 

escola no presídio e a escola na APAC. Aliamos, então, nossas observações a duas perguntas 

do questionário referentes ao motivo de estarem estudando e suas expectativas com relação à 

escola, pois acreditamos que tais respostas podem nos ajudar a perceber a relação entre o 

processo de ensino e o interesse dos alunos nesses dois espaços. 

Dos alunos da APAC, 22 deles, ou seja, 69%, já estudaram na escola no presídio. A 

maioria alega que a principal motivação para estudar foi ter a oportunidade de sair de cela. 

Registramos no diário de campo as impressões de alguns alunos da APAC sobre a escola no 

presídio:  

 

A escola no presídio é vista pela maioria dos alunos que lá estudaram como 
uma forma de sair da cela. De acordo com os alunos do terceiro segmento, 

que estudaram na escola do presídio, a diferença entre a escola na APAC e 

no presídio é que, nesse último, eles tinham tempo de sobra para fazerem 

tarefa. Um aluno acrescentou: „a escola no presídio foi bom pra nós e pra 
mostrar os professores como somos nós, porque eles tinham medo da gente‟ 

(Trecho extraído do diário de campo, 17 de outubro de 2011). 

 

Diferentemente do que muitos alunos da APAC afirmam, sair de cela é apenas uma 

das motivações para os alunos no presídio irem à escola. Ao serem perguntados sobre o(s) 

motivo(s) de estarem estudando
103

, os alunos da APAC e do presídio têm respostas variadas. 

                                                             
102 O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais em nível nacional, realizado 

anualmente e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. É um instrumento de 

coleta de informações da Educação Básica, que engloba as suas diferentes etapas e modalidades: Ensino Regular 

(Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio), Educação Especial e EJA. 
103 Nos itens do questionário sobre quais os motivos de estarem estudando e as expectativas com relação à 

escola, deixamos à vontade dos alunos o número de alternativas a serem marcadas, pois entendemos que o fato 
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Agrupamos essas respostas de acordo com o número de alternativas marcado por eles. No 

presídio, 62,5% dos alunos apresentaram uma motivação para estudar, 22,5% apresentaram 

duas motivações e 15% apresentaram três motivos para sua frequência à escola; na APAC
104

, 

esses percentuais foram, respectivamente, 75%, 18,8% e 6,2%, conforme Gráficos 13 e 14. 

 

  

Gráfico 13 – Motivo para estudar na escola no             Gráfico 14 – Motivo para estudar na escola na 

presídio (1 resposta).                                                     APAC (1 resposta). 

Fonte: Dados da pesquisa.                                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos que o quantitativo de alunos que têm como motivação fazer um curso 

técnico ou superior é significativo tanto no presídio como na APAC. Já nesta, a porcentagem 

de alunos que estudam somente porque são obrigados é considerável e vai de encontro à 

proposta da educação, que só adquire sentido e significado quando existe um envolvimento 

pessoal e voluntário por parte do educando.   

Dos alunos que apresentaram duas ou mais motivações para estudar, mostradas nos 

Gráficos 15 e 16, no presídio, diferente da APAC, podemos verificar que as motivações 

coincidem com os Gráficos 13 e 14, as respostas apenas aparecem simultaneamente. 

 

                                                                                                                                                                                              
de estar estudando pode ser em decorrência de uma ou mais razões, sendo difícil distinguir qual é a principal 

delas, assim como o que eles esperam da escola.    
104 Fizemos essa pergunta também na APAC, mesmo sabendo que, independente das motivações dos alunos em 

estudar, a educação escolar nessa instituição é obrigatória. No entanto, não são todos os alunos que estudam 

porque são obrigados, existem aqueles que estudam porque vislumbram algo por intermédio da escola. 
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Gráfico 15 – Motivos para estudar na escola no            Gráfico 16 – Motivos para estudar na escola na 

presídio (2 respostas).                                                APAC (2 respostas). 

Fonte: Dados da pesquisa.                                                    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maior frequência das respostas, no presídio, são: fazer um curso técnico ou superior, 

conseguir remição da pena e conseguir um emprego. Na APAC, dentre as respostas, conseguir 

a remição da pena e um emprego melhor aparecem com mais frequência. Aqueles alunos que 

apresentaram três motivações para estudar destacam-se concluir o Ensino Médio, conseguir 

um emprego melhor e conseguir remição da pena. Dado interessante é que, ao contrário do 

que imaginávamos, no presídio, apenas dois alunos marcaram como motivação para estudar a 

possibilidade de sair de cela. Nesse caso, o interesse em estudar, como verifica Santos (2007) 

em sua pesquisa, está ligado a elementos que fazem parte da vida prisional, ou seja, o interno 

é motivado por outros valores atribuídos à educação escolar existente, especificamente, em 

uma prisão.  
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Gráfico 17 – Motivos para estudar na escola no        Gráfico 18 – Motivos para estudar na escola na 

presídio (3 motivos).                                             APAC (3 motivos). 

Fonte: Dados da pesquisa.                                               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De forma geral, observa-se que um número maior de motivações com relação aos 

estudos é encontrado no presídio, revelando, assim, indícios de que os alunos da escola no 

presídio podem apresentar mais interesse pela escola do que os alunos da escola na APAC. 

No entanto, convém ressaltar que, sem a intenção de apurar a veracidade das respostas, de 

acordo com Santos (2007), é necessário ponderar que nem sempre os presos falam o que 

pensam. Eles forjam uma imagem conforme requer o ambiente social da prisão. Assim, as 

avaliações positivas e otimistas com relação à escola são muito comuns.  

Com relação à rotina em sala de aula, observamos que os alunos no presídio, por 

inúmeras vezes, interrompem suas atividades escolares para buscar informações sobre sua 

vida processual quando da presença na escola de algum funcionário do presídio ou fora dele, 

pois a principal força que o move ali é a esperança da sua liberdade. A mudança de 

comportamento desses alunos também é algo perceptível. Muitas vezes, estão desanimados 

com a rotina de vida na prisão. Tivemos a oportunidade de realizar observações em sala de 

aula na semana do feriado do dia 2 de novembro de 2011, período da saída temporária
105

 de 

alguns alunos da escola. Foi visível a mudança de comportamento dos alunos das turmas. 

Muitos estavam bastante abatidos por não se beneficiarem de tal concessão, que fica a cargo 

do juiz. Conforme trechos extraídos do diário de campo: 

 

No dia 03 de novembro de 2011, a turma do primeiro período do terceiro 
segmento, formada por nove alunos, continha quatro devido à saída 

temporária dos demais. No início da aula, percebendo o desânimo dos 

                                                             
105 Saída temporária é a libertação por tempo determinado (sete dias) aos condenados que cumprem pena a partir 

do regime semiaberto. É concedida pelo juiz de execução penal da comarca por no máximo cinco vezes ao ano.   
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alunos, o professor de História abriu um espaço para desabafo dos mesmos. 

Alguns revelaram um sentimento de decepção ou de tristeza pela não 

concessão da saída temporária. O professor mostrou-se solidário e conversou 
com os alunos no sentido de mostrar-lhes que, apesar das condições em que 

vivem, não podem esmorecer. Após esse momento, o professor iniciou o 

conteúdo do dia, cujo tema versou sobre a „Revolução Industrial‟. Sua 

explicação resgata o passado, mas tenta aliá-lo ao presente em um esforço de 
trazer a matéria à realidade dos alunos (Trecho extraído do diário de campo, 

3 de novembro de 2011).      

 

A abertura de espaço para que os alunos participem não só da aula, mas, também, para 

expor seus sentimentos é muito importante para o processo ensino-aprendizagem dentro da 

prisão. Entendemos, porém, que a aula não pode ser transformada em um momento de terapia 

de grupo, pois não é esse o papel da escola. Mas, se, por exemplo, naquele dia, o professor 

chegasse à sala de aula e, simplesmente, desconsiderasse a condição emocional dos alunos, 

sua aula poderia não fazer sentido para os mesmos. É questão de bom senso da prática 

docente. 

 No caso da APAC, de modo geral, apesar de fazerem todas as atividades solicitadas 

pelo professor, a dispersão e a falta de interesse dos alunos acontecem com mais frequência 

do que no presídio. Alguns alunos protelam o quanto podem sua entrada na sala de aula; 

porém, raramente faltam, pois tal atitude faz com que sejam pontuados no quadro disciplinar 

da instituição prisional. É notório que sua rotina disciplinar rigorosa e o fato de trabalharem 

durante o dia contribuem para a falta de interesse nas aulas.  

O desafio do professor em qualquer ambiente escolar é fazer com que o aluno se 

interesse pela disciplina, pelo conteúdo dado. Na APAC, esse desafio é ainda maior: fazer 

com que aqueles que não gostam de estudar, mas são obrigados a tal, se interessem pela aula.  

Podemos perceber que o comportamento dos alunos faz parte, também, da cultura 

prisional, no qual o mesmo está inserido. Como essas culturas são distintas, os 

comportamentos dos alunos, também, tendem a ser diferentes. 

Com relação às expectativas dos alunos com relação à escola, podemos perceber, por 

meio dos Gráficos 19 e 20, que a maioria deles, tanto na escola no presídio como na APAC, 

acreditam que ela possa preparar para um melhor convívio em sociedade.  
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Gráfico 19 – Expectativas dos alunos com relação à escola no presídio.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na APAC, encontramos alunos que não têm expectativas com relação à escola, 

conforme mostra o Gráfico 20. 

 

 

Gráfico 20 – Expectativas dos alunos com relação à escola na APAC. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A expectativa de um bom preparo para um melhor convívio em sociedade pode estar 

relacionada à vontade desses alunos, tanto na APAC como no presídio, de (re)inserirem-se na 

sociedade. Retomando as considerações trazidas por Julião (2009, p. 414), esses alunos 

podem ter a “predisposição à ressocialização”, por isso se interessam por atividades como o 
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estudo e o trabalho, por exemplo.  

 

4.2.2 Manifestações verbais e conceituais 

  

Como afirma Nóvoa (1995), essas manifestações são constituídas pelo conjunto de 

elementos conceituais que são escritos. Nesse estudo, destacamos a Proposta Político-

Pedagógica (PPP) da EEDMAS. 

 

4.2.2.1 A Proposta Político-Pedagógica  

 

A Proposta Político-Pedagógica configura-se em um plano da escola como um 

instrumento teórico-metodológico para intervenção da realidade. As dimensões política e 

pedagógica desse plano são indissociáveis. É político no sentido de estar intimamente ligado 

ao compromisso sociopolítico de formar o cidadão para um tipo de sociedade; é pedagógico, 

pois define as ações educativas e as características necessárias à escola para cumprir seus 

propósitos (VEIGA, 2002).  

A EEDMAS prevê em sua proposta político-pedagógica os objetivos que se pretende 

alcançar: 

 

Uma escola que prepare para o despertar da consciência cidadã, que valorize 

e respeite as opiniões e as várias maneiras de ver e sentir o mundo. O 
objetivo dessa escola deverá estar focado na educação da emoção, da 

autoestima, da solidariedade, da tolerância, da segurança, do raciocínio 

esquemático, da capacidade de gerenciar os pensamentos e os focos de 
tensão, da habilidade de trabalhar perdas e frustações. Que seja uma escola 

de referência, resgatando valores sociais, desenvolvendo dessa forma o 

prazer de aprender (EEDMAS, 2008, p. 1). 

 

Apesar de não referenciar a fonte de citação, a elaboração dos objetivos da escola, 

pautados em uma educação voltada para o resgate dos valores sociais, baseou-se nos escritos 

do psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury, em sua obra Pais brilhantes, professores 

fascinantes (CURY, 2003). O documento, ainda, considera que o processo ensino-

aprendizagem deve ser voltado para a transformação social, possibilitando a formação do 

sujeito social.  

A importância de se pensar no ser humano como sujeito social foi, competentemente, 

trabalhada por Paulo Freire. Como sujeito da História, ser inacabado, inconcluso, mesmo 

condicionado a uma realidade que o reduz a objeto, o sujeito privado de sua liberdade não é 
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determinado; é seu corpo que está preso, não sua mente. Nesse sentido, podemos enfatizar que 

“o ser humano é maior do que os mecanicismos que o minimizam” (FREIRE, 2006, p. 115), 

por isso mesmo, capaz de ser transformado e transformar. 

A Proposta Político-Pedagógica da EEDMAS é constituída de apenas duas páginas. 

Por ser um plano da escola, ele consta, ainda, dos aspectos organizacionais da escola, como: 

organização do tempo e espaço, avaliação da aprendizagem e estratégias de recuperação, 

participação dos processos decisórios da escola e avaliação interna, estando em consonância 

com as orientações emanadas pela SEE/MG.  

Com relação à organização escolar, a EEDMAS, localizada nos três endereços 

prisionais, possui um total de 21 turmas, sendo sete turmas em cada um desses endereços. Os 

turnos e horários de funcionamento são de acordo com a realidade de cada instituição 

prisional:  

 No presídio: a EEDMAS funciona nos turnos da manhã e da tarde. A carga horária 

diária de cada turma totaliza 2 horas e 30 minutos, distribuídas em três módulos-aula 

de 50 minutos. A organização do horário das aulas obedece às condições precárias da 

escola, que funciona com apenas três salas de aula. Das sete turmas existentes, três 

turmas estudam no horário de 7 horas e 30 minutos as 10 horas, duas estudam de 10 

horas e 30 minutos as 13 horas, e as outras duas turmas têm aulas no horário de 14 

horas as 16 horas e 30 minutos. 

 Na APAC e na Casa do Albergado, a escola funciona no turno da noite para um total 

de sete turmas em cada uma dessas instituições. O horário das aulas é de 19 horas as 

21 horas e 30 minutos. 

No que se refere à avaliação da aprendizagem, a PPP prevê que ela será contínua e as 

estratégias de recuperação serão paralelas a cada bimestre, podendo ser utilizadas nas mais 

variadas formas, como: trabalhos, atividades avaliativas, participação nas aulas etc.  

A PPP ainda contempla aspectos relacionados à gestão escolar, como os processos 

decisórios da escola, que se dará de forma participativa, “através de reuniões com a 

comunidade escolar e o colegiado escolar” (EEDMAS, 2008, p. 2). Consta, ainda, no 

documento, a realização de avaliação interna, em que o “trabalho da escola será avaliado em 

assembleia com os professores” (ibidem). Essa prática de avaliação, no nosso entender, 

configura-se como um importante momento de diagnosticar os problemas para planejar 

estratégias de intervenção.  
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Enfim, a PPP, por configurar-se em um importante documento norteador do trabalho 

educativo, deve ser construída coletivamente, pois, assim, conforme afirma Vasconcellos 

(2002), resgata o “sentido científico e libertador do planejamento”: 

 

Pode ser entendido como sistematização, nunca definitiva, de um processo 

de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na 

caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 
realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e 

mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da 

atividade prática da instituição neste processo de transformação (p. 169). 

 

Ao conversarmos sobre essa proposta na escola, não encontramos evidências que 

apontassem para a elaboração coletiva desse documento. Supomos, então, que a PPP foi 

construída mais para cumprir as exigências burocráticas das instâncias superiores de educação 

do que como um instrumento norteador do trabalho a ser desenvolvido pela escola. Justifica 

nosso posicionamento o fato de que, até os dias de hoje, a proposta elaborada no ano de 2008 

não fora atualizada, ou seja, ela se refere apenas à educação escolar no presídio e não 

contempla as demais realidades da escola. 

 

4.2.3 Manifestações visuais e simbólicas 

 

As manifestações visuais e simbólicas referem-se, de acordo com Nóvoa (1995), às 

características da escola que possuem forma material, facilmente identificada por meio de 

uma observação visual. Destacamos dois elementos dessa categoria: os aspectos materiais, 

que correspondem à arquitetura da escola, bem como seus equipamentos, mobília e a 

ocupação do espaço; e o vestuário dos sujeitos da escola, alunos e profissionais. 

 

4.2.3.1 Aspectos materiais  

 

A EEDMAS, localizada no presídio, conta com uma estrutura física que, além de 

pequena, é precária. É um estreito corredor cimentado e descoberto da escola, com algumas 

plantações de flores e hortaliças em sua lateral, que dá acesso às dependências desse 

estabelecimento de ensino (conforme mostra a Figura 8): três salas de aula, uma biblioteca, 

uma secretaria, dois banheiros e uma pequena varanda, com mesa e cadeiras, adaptada para 

funcionar como “sala” dos professores. 
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Figura 8 – A EEDMAS localizada no presídio. 

Fonte: Arquivo do presídio. 

 

Ao adentrar à escola, a primeira dependência que encontramos é a sala de aula 

destinada aos alunos da turma do 1º período do primeiro segmento da EJA. É a menor sala, 

com seis carteiras mais velhas, mesa e cadeira do professor, quadro negro, mural e cartazes 

afixados nas paredes com as letras do alfabeto, comumente visto nas salas de aula, onde os 

alunos estão em processo de alfabetização, conforme Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Sala de aula. 

Fonte: Arquivo do presídio. 

 

No que se refere ao espaço físico, o que distingue a sala de aula da escola do presídio, 

se comparada com qualquer sala de aula de outra escola, podemos afirmar que são as grades, 

conforme denomina Leme (2007): as “celas de aula”. No primeiro dia em que entrei na sala 

de aula, para fazer as observações, fiquei muito apreensiva. A porta da cela fechada com 

cadeado era o sinal de que, juntamente com os alunos, estávamos sendo trancafiados naquele 
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local. Experimentávamos, assim, por alguns momentos, a sensação de privação da liberdade. 

Ao lado da “cela de aula”, tem-se a varanda, onde encontra-se uma pequena mesa com 

algumas cadeiras, sendo utilizada como sala dos professores, um quadro de avisos e uma pia; 

aos fundos, há um banheiro destinado aos alunos, utilizado também por alguns professores e 

aproveitado também para armazenar os produtos de limpeza. Ao lado da varanda, está a 

segunda sala de aula, um pouco maior que a primeira, composta por 15 carteiras em estado 

bastante desgastado, um mural de avisos, trabalhos dos alunos do 2º e 3º períodos do primeiro 

segmento da EJA nas paredes, bem como avisos, mapas do Brasil, alfabeto e tabuada, além de 

um relógio de parede acima do quadro de giz. A terceira e última sala, mostrada na Figura 10, 

do tamanho da segunda, já não possuía na parede nenhum trabalho afixado, nem mesmo 

relógio ou algum cartaz. Ela possui 13 carteiras nas mesmas condições que as demais, o 

quadro de giz, a mesa e a carteira do professor e um pequeno mural de avisos.  

 

 

Figura 10 – 3ª sala de aula. 

Fonte: Arquivo do presídio. 

 

Ao prosseguirmos um pouco, deparamo-nos com a biblioteca da escola (Figura 11). 

Apesar de ter grade, a porta da cela é mantida aberta, pois em seu interior circulam somente a 

bibliotecária ou os demais funcionários da escola. Somente quando a bibliotecária trabalha 

atividades de reforço escolar, o agente conduz o aluno a essa sala e tranca com cadeado a 

porta da cela.  
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Figura 11 – Biblioteca da escola. 

Fonte: Arquivo do presídio. 

 

A biblioteca é composta de uma mesa com quatro cadeiras, nove computadores mais 

antigos destinados aos alunos, um computador para a bibliotecária, estantes contendo livros 

de leitura recebidos meidante doações e enviados no ano de 2011 pelo MEC e livros didáticos 

para turmas regulares, além de livros específicos da EJA, com vigência até 2013, vindos 

também do MEC. O Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e 

Adultos (PNLD EJA) foi criado em 2009 e atende ao primeiro e ao segundo segmentos de 

EJA, que correspondem aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Apesar de 

possuírem esses livros didáticos
106

, muitos professores da EEDMAS pouco ou nem os 

utilizam, alegando serem muito sintéticos ou de pouca qualidade.   

Chamou-nos a atenção a grande quantidade de livros recebidos, denominados 

“Programa Educação para a qualidade do trabalho, Pré-livro Alfabetização – 1ª parte”, para 

alfabetização de jovens e adultos, elaborados pela Secretaria de Educação Fundamental do 

MEC, no ano de 1997. Em conversa com os professores dessa área, os mesmos me disseram 

utilizar outros livros, porque esses do ano de 1997 pouco contribuem para o processo de 

alfabetização dos alunos.  

Os alunos não podem ir à biblioteca. A bibliotecária, que trabalha no turno da manhã, 

vai diariamente às salas recolher ou realizar empréstimos de livros aos alunos para levaram 

                                                             
106 São quatro tipos de livros da EJA recebidos pela EEDMAS e válidos para o triênio 2011-2013. Três deles são 

destinados aos alunos do primeiro segmento e um destinado aos alunos do segundo segmento. São eles: livro de 

alfabetização, volume único, engloba letramento, alfabetização linguística e alfabetização matemática; livro 

multidisciplinar, volume 1, destinado aos alunos do 2º e 3º anos; e o livro multidisciplinar, volume 2, destinado 

aos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, ambos englobam seis componentes curriculares, Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Artes, destinado às turmas do segundo segmento, que 

correspondem aos alunos do 6º ao 9º anos de escolaridade. O livro é multidisciplinar, contendo sete disciplinas: 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Língua Estrangeira Moderna – Inglês – 

e Artes.  
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para sua cela. Os alunos só podem ir à biblioteca, a menos que seja solicitado pela 

bibliotecária, para que a mesma possa trabalhar atividades de reforço escolar ou pelos 

professores para a utilização dos computadores
107

 em alguma aula. Já no turno da tarde, o 

empréstimo ou recolhimento do livro de leitura fica a cargo da supervisora da escola. 

Lateral à biblioteca, está a secretaria da escola, um espaço pequeno, onde também 

funciona a diretoria, uma vez que a diretora não tem sala própria. Esse local possui três mesas, 

seis cadeiras, três computadores, dois deles com acesso à internet, impressora, dois armários 

maiores e um arquivo, um quadro de avisos e uma mesinha deslocável com televisão e um 

aparelho de DVD, que constantemente é levada para as salas de aulas, onde os alunos 

assistem a filmes e documentários. Devido à falta de espaço para guardar documentos, o 

segundo banheiro localizado no interior da secretaria também é utilizado para guardar 

produtos de limpeza, outro arquivo e um armário com os escaninhos dos professores.  

 

 

Figura 12 – Secretaria da escola. 

Fonte: Arquivo do presídio. 

 

À direita do corredor da escola, observamos a plantação de algumas flores que ajudam 

a embelezar e amenizar o ambiente tenso da prisão. Elas foram plantadas ao lado do muro alto 

que separa e delimita o espaço escolar. 

Como constatado por outras pesquisas, o espaço reservado à escola geralmente é 

precário. Conforme afirma Julião (2009), a arquitetura da prisão não prevê espaços para 

atividades de (res)socialização do condenado, sustentando a tese de que sua função é mais 

punitiva que recuperativa. 

A estrutura física precária da instituição escolar no presídio se assemelha à da APAC, 

                                                             
107  Por serem computadores muito antigos e de pouca funcionalidade, parece que professores e alunos não veem 

atratividade para utilizá-los nas aulas.     
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que, por sua vez, não possui espaço especificamente destinado à escola, o espaço escolar é 

improvisado, são as dependências da Associação, utilizadas durante o dia para determinada 

finalidade que, no turno da noite, se transformam em salas de aula. A diferenciação, no 

entanto, refere-se à inexistência de cela, grade ou cadeado.  

As carteiras, como no presídio, se encontram em mau estado de conservação. No 

entanto, nem todas as turmas possuem carteiras convencionais como vemos na escola. Em 

algumas turmas, os alunos dividem o espaço para estudar em uma mesa grande. A lousa das 

salas de aula não são em tamanho padrão, como verificamos nas demais escolas. São bem 

menores, demonstrando a improvisação do ambiente para receber a escola. 

A escola da APAC possui sete turmas que estudam no período de 19 horas as 21horas 

e 30 minutos. O espaço destinado às aulas é organizado da seguinte forma: no galpão, 

destinado à oficina de marcenaria ou artesanato, duas turmas dividem o espaço de 

aproximadamente 15 metros de comprimento: a turma bisseriada, que corresponde ao 1º e 2º 

períodos do 1º segmento, e a turma do 1º período do 3º segmento. 

Na varanda, espaço da APAC utilizado para lavar e secar roupas, também duas turmas 

dividem o espaço de aproximadamente dez metros de comprimento: a turma do 3º período do 

1º segmento e a turma do 3º período do 3º segmento. O andamento da aula nessas turmas, em 

que o espaço é dividido, é mais comprometido. Dependendo da aula, acaba interferindo na 

turma ao lado, sem contar a movimentação de alguns alunos que quando consideram a aula da 

turma ao lado interessante, acabam participando dela também.  

 

 

Figura 13 – Duas salas de aula na varanda. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já os alunos do 3º período do segundo segmento também se acomodam em uma outra 

varanda, equipada com televisão, aparelho de DVD e um acervo de filmes e documentários. A 
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sala possui bancos, mesas e cadeiras de plástico, conforme mostra a Figura 14.  

 

 

Figura 14 – Sala de aula na varanda. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já a sala onde estudam os alunos do 2º período do 2º segmento é mais confortável, os 

alunos possuem carteiras, é uma sala arejada e equipada com televisão e aparelho de DVD. Os 

outros quatro alunos do 3° período do 2º segmento estudam em uma sala, onde trabalha, 

durante o dia, a equipe do CRS. É uma sala muito pequena e pouco arejada, que possui uma 

mesa com computador, impressora, três prateleiras com produtos de limpeza, um quadro de 

avisos do CRS afixado na parede e um armário pequeno fechado, onde fica armazenado o 

estoque de remédios.   

Há um pequeno espaço no corredor, que possui um reduzido acervo de livros e 

revistas doados pela comunidade. Assim como as salas de aulas, foi adaptada também uma 

pequena sala na parte exterior da APAC, que funciona tanto como sala dos professores como 

da diretoria, equipada com mesa, cadeiras, um armário e duas estantes. A escola só possui 

uma secretaria, que, conforme descrito anteriormente, funciona apenas no presídio, primeiro 

endereço da escola. 
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Figura 15 – Sala dos professores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por vezes, observamos o comprometimento do bom andamento das aulas devido ao 

local improvisado destinado à escola, principalmente, nas turmas que dividem o espaço físico. 

 

4.2.3.2 O vestuário dos alunos e profissionais da escola no presídio e na APAC 

 

Com relação aos alunos no presídio, o uniforme vermelho (Figura 16), com a sigla da 

Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI) nas costas e na parte frontal da calça, não 

deixa dúvida de qual população se trata. Calçados de chinelo e portando uma pasta de 

plástico, na qual trazem os cadernos de brochurão, lápis e borracha, os alunos cabisbaixos e 

com as mãos para trás, às vezes algemados
108

, às vezes não, são diariamente escoltados por 

agentes no trajeto da cela à escola e desta para a cela. Passam pelo procedimento da revista no 

momento em que saem da cela e quando retornam a ela.  

 

Figura 16 – Uniforme dos alunos da escola no presídio. 

Fonte: Arquivo da EEDMAS 

                                                             
108 São algemados os alunos que estão em regime fechado. Já aqueles que trabalham ou estão em regime 

semiaberto ou aberto não são algemados. 
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Na APAC, os alunos vão para a aula com roupa do dia a dia. Nos dias observados, 

estavam portando camisa, bermuda e chinelo (Figura 17). O caderno não é brochurão. São 

eles que compram seu próprio material escolar, ou se não estiverem trabalhando, a escola ou 

mesmo a APAC concede o material. Não precisam andar cabisbaixos e nem com as mãos para 

trás. Entendemos que tais condições contribuem significativamente para que os alunos 

sintam-se mais à vontade para estabelecer relação com o professor. 

 

 

Figura 17 – Vestuário dos alunos da escola na APAC. 

Fonte: Arquivo da EEDMAS. 

 

Com relação ao traje dos profissionais que trabalham na escola no presídio e na 

APAC, não percebemos diferença. Entretanto, no presídio, a exigência com relação à forma 

de se vestir das mulheres é mais rigorosa. Todas utilizam jaleco, que já é vestido no momento 

mesmo da revista, para que possam transitar dos corredores do presídio para a escola. Para as 

mulheres, também é orientado o não uso de brincos, relógios, pulseiras ou qualquer objeto de 

valor, bem como esmalte vermelho ou escuro, calças justas, saias, vestidos e sapatos com 

salto. Aos homens, não é necessário usar jaleco. No entanto, são orientados para que também 

não portem objetos de valor. 

 

4.2.4 Manifestações comportamentais  

 

Os elementos que fazem parte desta categoria são aqueles capazes de influenciar o 

comportamento dos sujeitos internos e externos da escola. No nosso caso, identificamos como 

fazendo parte dessas manifestações: as normas que regulam a vida na escola; a relação entre 

os sujeitos da escola e das instituições prisionais; e as práticas escolares, abrangendo os 

projetos desenvolvidos pela escola no ano de 2011 e as práticas empreendidas no interior das 

salas de aula. 
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4.2.4.1 As normas para acesso e permanência dos alunos na escola 

 

São disponibilizadas 100 vagas aos sujeitos privados de liberdade para o acesso à 

escola no presídio. Por questões de segurança e tendo em vista a pequena estrutura da escola, 

o número de vagas é delimitado pela equipe dirigente da instituição prisional de São João del-

Rei. Para que possam estudar, são os próprios detentos que manifestam interesse, por meio de 

recados verbais ou do “fale comigo”
109

, que são enviados à pedagoga
110

 do presídio. Os 

requisitos para que essa solicitação seja atendida são os seguintes: 

 

Bom comportamento, interesse, documentação escolar completa (em caso de 
ter interrompido os estudos), ter passado pela avaliação da CTC

111
 e estar 

preferencialmente em regime fechado, pois vai ficar um maior tempo no 

presídio (pedagoga do presídio). 

 

Na contramão da Resolução CNE/CEB 02/2010, no presídio, os internos em regime 

fechado ainda são priorizados em detrimento dos demais, que se encontram em regime 

semiaberto e aberto, dos presos provisórios, ou, até mesmo, dos egressos do sistema prisional. 

É fato, porém, que a superlotação do presídio é fator contributivo para a morosidade do 

trabalho da CTC, que deverá pautar-se na avaliação cuidadosa e criteriosa
112

, necessária para 

subsidiar a elaboração do programa individualizador da pena privativa de liberdade e permitir 

o acesso à escola. 

 Também são estabelecidas algumas condições de permanência do aluno na escola 

prisional. Primeiramente, ele deve ser transferido para uma mesma ala de celas coletivas 

destinadas aos que estudam
113

 e/ou trabalham. Tal procedimento é considerado mais seguro, 

além de ser um facilitador do trabalho dos agentes, pois não será necessário abrir várias celas 

todos os dias, mas apenas aquelas onde convivem os alunos da escola, assim como acontece 

                                                             
109 Fale comigo é uma estratégia utilizada em que o preso faz por escrito, em um pequeno pedaço de papel 

fornecido a ele pelo presídio, alguma solicitação direcionada ao profissional de uma determinada área.  
110  A pedagoga é funcionária da SEDS, ou seja, ela não faz parte do quadro de profissionais da escola.  
111 A CTC é a comissão técnica de classificação existente em cada unidade prisional, tem como função 

classificar o sujeito privado de sua liberdade, segundo os seus antecedentes e personalidade, para assim elaborar 

“o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório” 
(BRASIL, 1984). Atuam na CTC do presídio de São João del-Rei o diretor geral, o diretor de segurança, o 

diretor de ressocialização, o psicólogo, o dentista, o jurídico, o gerente de produção, o assistente social, a 

enfermeira e a pedagoga. 
112 De acordo com o artigo nono da LEP (1984), para obter informações sobre a personalidade do interno, a 

comissão poderá: entrevistar pessoas; requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e 

informações a respeito do condenado; e realizar outras diligências e exames necessários.  
113 Com exceção de alguns alunos que ficam na “cela do seguro”, onde ficam os condenados que recebem 

ameaças na prisão ou que podem sofrer represálias dos outros internos, porque cometeram crimes como estupro, 

por exemplo.  
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com quem trabalha. Lembramos de uma conversa que tivemos com os alunos a respeito desse 

assunto, quando um deles afirmou e todos concordaram: “te falo uma coisa, se aqui não 

tivesse essa regra que para estudar tem que ficar em cela coletiva, ia ter mais gente 

estudando” (Trecho extraído do diário de campo, 20 de outubro de 2011). 

Muitos dos internos acabam adaptando-se à sua cela, seja pela localização da mesma, 

seja pela convivência com os demais companheiros no mesmo espaço. Assim, o fato de ter 

que mudar de cela pode ser um empecilho para alguns interessados em estudar. 

A frequência à escola do presídio, de certa forma, não deixa de ser obrigatória, pois os 

alunos não podem faltar sem justa causa sob pena de serem punidos. Em entrevista, a diretora 

da EEDMAS esclarece: 

 

[...] eles estão nas celas né. Então quem tira é o agente, aí tem dia que ele 

não vai na aula e o agente não obriga. Então agora eles criaram um, posso 
falar assim, uns termos de responsabilidade com eles, se eles faltarem, acho 

que 10 dias de aula, eles cortam eles da escola e ganha castigo
114

. 

 

A punição que um aluno faltoso ou desistente poderá receber é aquela equivalente à 

falta média, a qual será aplicada de acordo com a decisão do conselho disciplinar do presídio. 

A pedagoga do presídio ainda ressalta que a punição será dada para aqueles “alunos que 

faltarem, sem justificativa, comprometendo o andamento das aulas”. Apesar de serem regras 

próprias para o bom andamento da execução penal, tal procedimento destoa da orientação da 

LDB, que prevê o controle da frequência como atribuição da escola, exigida uma frequência 

mínima de 75% do total da carga horária para aprovação. Se considerarmos que, com dez dias 

de faltas injustificadas, o aluno pode ser excluído da escola, a porcentagem exigida com 

relação à frequência sobe para mais de 90%.  

Regra particular é aplicada aos sujeitos privados de liberdade que estudam e 

trabalham. Se ao longo do ano desistirem de estudar, podem ser impedidos de trabalhar.  

 

Lá tem esse pré-requisito, se tá trabalhando tem que estudar. Quem trabalha 

lá dentro do presídio tem que estudar. Então, às vezes, eles faltam, eu vou lá 
comunico com o diretor. Falo: „Oh! Não tá indo na aula, não‟. Aí ele 

                                                             
114 O castigo é uma forma de punição prevista no regimento disciplinar prisional (REDIPRI), ao qual não 

podemos ter acesso. Nesse regimento, é prevista para cada tipo de falta cometida pelo preso (variam entre falta 

leve, falta média e falta grave) uma determinada punição ou castigo. Por exemplo, se o preso cometeu alguma 

falta considerada média, ele recebe no mínimo uma punição de dez dias sem poder sair da cela para o banho de 

sol e fica sem receber visitas nesse período; se for falta grave, a punição tem duração de dez a 30 dias, sendo 

definida pelo juiz da comarca. O REDIPRI prevê que, se as faltas do aluno ou desistência da escola comprometer 

o andamento das aulas, tal atitude pode ser considerada falta média, cabendo ao conselho disciplinar do presídio 

estudar o caso e definir se ele receberá punição ou não. 
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chama: „se você não for na aula eu vou te tirar do trabalho‟. [...] Então, pra 

quem trabalha, tem que estudar (Entrevista com a diretora da escola). 

 

Os sujeitos privados de liberdade parecem não ter o direito de opção por interromper 

os estudos. As normas estabelecidas para a permanência do aluno na escola do presídio 

objetivam estancar o alto índice de evasão verificado nas escolas das prisões. Essa evasão, no 

caso específico de Minas Gerais, compromete o cumprimento das metas pactuadas no Acordo 

de Resultados
115

. As metas são estabelecidas para cada órgão do Poder Executivo do Estado. 

Em se tratando da SEDS, uma das metas previstas para as unidades prisionais refere-se ao 

atendimento educacional; das vagas disponibilizadas para o acesso à escola, pelo menos 80% 

devem ser preenchidas. Sendo assim, se o presídio possui 100 vagas destinadas à escola, 80 

alunos devem estudar. O não cumprimento da meta interfere, dentre outros aspectos, no 

cálculo para o recebimento do Prêmio por Produtividade
116

 para os servidores estaduais dos 

órgãos. As ações empreendidas no presídio para garantir o acesso e permanência dos alunos 

na escola têm ligação com o cumprimento de metas quantitativas em detrimento das 

qualitativas, o que nos faz supor maior valorização dos aspectos burocráticos ligados ao 

cumprimento do Acordo de Resultados do que a preocupação com a (re)inserção social do 

indivíduo privado de liberdade. 

Já na APAC de São João del-Rei, a educação escolar é obrigatória para todos aqueles 

que não concluíram a educação básica. Essa obrigatoriedade é justificada pelo presidente da 

instituição: 

 

Se você for ver o preso quando ele é preso, ele entra no crime, ele deixa 

primeiro a religião, depois deixa a família e deixa a escola. Ele larga esses 

três, assim, bonitinho, né? Ou muitos nem estudaram, foram os excluídos 

das escolas, você vê muito aí, a maioria deles foram expulsos, é analfabeto e 
vai. Então um dos pilares é esse, da obrigatoriedade, e no início dá dor de 

barriga, o menino não quer ir pra escola, xinga, mas hoje é fundamental. E 

hoje eles agradecem a gente, porque nós somos pioneiros nessa questão da 
escola em São João, as outras APACs têm é supletivo e tal. Quem tem escola 

é nós. Só. E aí isso é interessante porque eu brigava muito com eles, porque 

eu sou educador e tem que ir pra escola, não discuto, não, se diz „ah, eu já 

                                                             
115 Conforme o artigo 1º do Decreto nº 44.873, de 14 de agosto de 2008, “o Acordo de Resultados [...] é um 
instrumento de contratualização de resultados celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder 

Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão, tendo como objetivo 

estabelecer metas, alinhadas ao planejamento estratégico do Governo, e medir o desempenho de cada órgão e 

entidade da Administração Pública Estadual” (MINAS GERAIS, 2008). Em suma, o Acordo de Resultados é um 

instrumento de pactuação de resultados que estabelece, por meio de indicadores e metas, quais compromissos 

devem ser entregues anualmente pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.  
116 O Prêmio por Produtividade é um bônus a ser pago aos servidores estaduais que integram as equipes dos 

órgãos/entidades que assinaram o Acordo de Resultados e é calculado mediante o cumprimento das metas 

estabelecidas nesse Acordo. 
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tô formado‟, então, quem tá formado vai ser monitor ou vai fazer outra 

coisa, ajudar, mas quem não é formado, tem que formar aqui dentro, 

entendeu? Hoje eles ficam felizes porque tem a remição. E se falar assim: „É 
uma ditadura?‟ Mas é uma ditadura para o bem [risos]. Escola é 

fundamental, tem que ter educação, e quanto que eles aprendem, né? Essa 

nova relação de vida com o professor, isso é fundamental (Entrevista com o 

presidente da APAC). 

 

Fica evidente nessa fala a satisfação do presidente em ter na APAC uma escola e do 

seu papel significativo para a vida dos educandos. A diretora da EEDMAS concorda com a 

obrigatoriedade dos estudos, alegando: 

 

Eu penso que é só através da educação que vamos chegar ao ponto comum 
[...]. Então, se aqui dentro tem normas, você fez o curso da APAC, você sabe 

que eles têm regras pra cumprir, então se tem que ter escola, tem que ir sim, 

querendo ou não tem que ir. [...] como eles são obrigados a estudar, não são 
todos, mas alguns têm uma certa resistência. Mas só que é o seguinte, eles 

brigam, eles falam, não quero estudar, não gosto de estudar, sou obrigado, 

mas tudo que o professor pede pra fazer eles fazem. Eles reclamam, até 
usam essa expressão, eles reclamam, mas fazem (Entrevista com a diretora 

da EEDMAS). 

 

Estão presentes na escola da APAC os “alunos ouvintes”. São os sujeitos privados de 

liberdade que, transferidos do presídio em época posterior ao início das aulas, não 

contabilizarão a exigência de frequência mínima no curso, que é de 75% da carga horária. No 

entanto, são obrigados a irem às aulas sem a exigência de fazerem as atividades, só ouvindo o 

professor. Dessa forma, são alunos “não oficiais”, que não constam no diário de classe do 

professor, não possuem nota e nem recebem remição de pena por esse período de estudos. 

Apesar de ser por demais arbitrária, essa norma encontra adeptos satisfeitos em estudar. 

Presenciamos, em algumas turmas, “alunos ouvintes” que participavam ativamente das aulas, 

seja dialogando com o professor, fazendo exercícios ou tirando dúvidas.  

A questão da obrigatoriedade de participação dos indivíduos privados de sua liberdade 

em atividades consideradas (res)socializadoras, como é o caso da  frequência aos estudos, é 

alvo de questionamentos no campo do direito penal. Hoje, amplia-se o debate sobre o sujeito 

privado de liberdade como um sujeito de direitos. Rodrigues (2001) é categórica ao afirmar: 

  

O „tratamento‟ é sempre um direito do indivíduo e não um dever que lhe 

possa ser imposto coativamente, caso em que sempre se abriria a via de uma 
qualquer manipulação sobre a personalidade, amplificada na hipótese em 

que o tratamento afetasse a sua consciência ou a sua escala de valores. O 

„direito a não ser tratado‟ é parte integrante do „direito de ser diferente‟ que 
não pode ser posto em causa nas sociedades pluralistas e democráticas do 

nosso entorno cultural (p. 59).   
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Trata-se, então, de considerar que o fato de estar em condição de privação de liberdade 

não exclui, de forma alguma, a titularidade de direitos fundamentais, mas preserva “no 

recluso a sua natureza de ser „social‟ [...]” (RODRIGUES, 2001, p. 72).  

A submissão ao tratamento penitenciário, sem o consentimento voluntário do interno, 

pode tornar infrutífero qualquer processo que objetive a transformação do indivíduo, 

contribuindo apenas para o controle da massa encarcerada, para sua adaptação ao sistema. 

“Na medida em que o homem perde a capacidade de optar e vai sendo submetido a 

prescrições alheias que o minimizam e as suas decisões já não são suas, porque resultadas de 

comandos estranhos, já não se integra. Acomoda-se. Ajusta-se” (FREIRE, 2000, p. 50).   

A frequência obrigatória aos estudos na prisão é questionada também pelos 

educadores (ONOFRE, 2002; LEME, 2007; PORTUGUÊS, 2001). Afinal, como pode a 

educação escolar ser instrumento possível de humanização se é imposta ao sujeito? Como 

pode a educação contribuir para o processo de libertação do homem se ela, de certo modo, o 

aprisiona? Concordamos com Onofre (2002) que, ao discordar sobre a obrigatoriedade da 

educação escolar, afirma: “um processo educacional escolar que exige a presença, na sala de 

aula, de alunos que ali não querem estar, não está preocupado em desenvolver autonomia” (p. 

92). O desenvolvimento autônomo do sujeito, de sua capacidade de sentir, pensar e atuar 

requer seu envolvimento voluntário e pessoal. 

 

4.2.4.2 A relação entre os sujeitos da escola e das instituições prisionais: realizações e 

tensões 

 

Tratamos desta relação entre os sujeitos da escola e os das instituições prisionais em 

dois aspectos: a) os alunos e os funcionários das instituições prisionais e b) os profissionais da 

escola e aqueles das instituições prisionais. 

 

a) Os alunos e os funcionários das instituições prisionais 

 

Dentre os funcionários do presídio que estão a todo momento com os alunos, 

vigiando-os e observando-os, destacamos os agentes penitenciários. A presença de um agente, 

responsável por manter a ordem interna do estabelecimento é imprescindível para o 

funcionamento diário da escola. Geralmente, ele se posiciona no corredor da escola e observa 

todos os alunos e professores pelas grades da sala de aula. 
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O tratamento dos agentes para com os alunos no presídio varia muito. Enquanto uns 

agentes conversam com os alunos, outros mantêm certo distanciamento e só trocam umas 

poucas palavras, quando necessário. Nas situações rotineiras da escola, podemos perceber 

essa diferenciação nos diferentes modos de proceder dos agentes, como uma simples saída da 

“cela de aula” ao banheiro. Alguns agentes, no horário da aula, permitem a saída dos alunos 

ao banheiro. Outros, porém, alegam que a responsabilidade da movimentação do preso dentro 

do presídio é dos agentes do GIT e estes não ficam na escola. Comentários dos alunos do tipo: 

“aqui a gente tem que conviver com a opressão” e “eles [referindo-se aos agentes] não 

querem que a gente estuda”, são comumente ouvidos nas “celas de aula”. 

A relação entre os alunos da APAC com funcionários ou voluntários dessa Associação 

parece ser de proximidade. Constantemente, são realizadas reuniões, eventos, comemorações 

mensais de aniversários e almoço beneficente para arrecadar recursos para a manutenção da 

associação. Esses laços de amizade, de forma alguma, minimizam a forte disciplinarização
117

 

imposta diariamente a todos os recuperandos. Nas conversas informais que tivemos com os 

“recuperandos”, ouvimos vários comentários sobre a Associação: “a disciplina é muito 

rigorosa, se esquecer alguma coisa na cama a gente ganha bolinha
118

”, “eles não valorizam 

a gente, se eu tiver aqui há mais tempo e chegar atrasado, eu sou punido igual os outros” e 

“o juiz, também, chega aqui de surpresa e faz exigências”. A disciplinarização da APAC é 

uma das maiores reclamações dos alunos.  

Aspectos, como a ausência de policiais, a ausência de celas trancadas e dos uniformes 

do presídio, as melhores condições de vida e os laços de amizade, fazem com que os alunos 

“esqueçam” por vezes que eles ainda se encontram em um espaço de execução penal e têm 

que obedecer as “normas da casa”. Segundo a diretora da EEDMAS, 

 

o problema que eu costumo dizer pra eles é que quando eles chegam aqui, 

eles esquecem que eles são presos. Entendeu? Então, eles acham que estão 

em liberdade e que eles podem fazer o que quiserem, podem tudo. Então, o 
grande problema aqui dentro é isso aí: tô aqui, tô no espaço, tô vestindo 

roupa normal, vou sair pra trabalhar, vou ali na rua. Então acha que não é 

preso mais. 

 

No entanto, diante das nossas observações, é fácil perceber que uma característica 

marcante, existente nos dois endereços da escola, refere-se à ausência de indisciplina em sala 

                                                             
117 Exemplo dessa disciplinarização foi verificado por nós ao lermos o quadro de avisos, afixado na sala do CSS. 

Nele constavam as anotações referentes às faltas disciplinares cometidas pelos recuperandos no mês de 

novembro. Em frente ao seu nome, era especificada a falta praticada: “faltou na reunião”, “não orou”, “rindo na 

oração”, “alimentou no corredor”. Podemos perceber o controle minucioso do corpo do recuperando. 
118 Conforme mencionamos no capítulo 2, a “bolinha” é a falta constante no quadro disciplinar da instituição. 
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de aula. A disciplina, aliás, acaba sendo natural em instituições prisionais fortemente 

marcadas, mesmo que de forma diferenciada, por essa característica. Geralmente, esse é um 

dos aspectos positivos mais ressaltados pelos professores, principalmente se comparado com 

as escolas fora das prisões. 

 

b) Os profissionais da escola e os profissionais das instituições prisionais 

 

De forma geral, a relação entre os profissionais do presídio e os profissionais da escola 

não parece ser de muita proximidade. Suas relações giram em torno de assuntos, 

predominantemente, burocráticos ou de ordem operacional
119

. Apesar de o quadro de 

funcionários do presídio possuir uma pedagoga, cujo cargo é denominado analista executiva 

da defesa social, especificamente atuando na área da educação, e dentre suas atribuições 

constar sua participação em ações que envolvem o ensino formal, o que, obviamente, inclui a 

escola, essa profissional reconhece que seu trabalho é mais técnico: 

 

Dou atendimento aos presos que solicitam, faço contato com as famílias 

deles pra saber sobre a situação escolar, participo da CTC, faço relatórios 
mensais, acompanhamento dos presos que estudam, mas é mais técnico [...] 

seria interessante o convívio maior com a escola (pedagoga do presídio). 

 

 A pedagoga afirma ainda que, devido às suas diversas atribuições, o trabalho mais 

efetivo juntamente aos profissionais da escola torna-se inviabilizado. Essas atribuições, aliás, 

dizem respeito não somente aos serviços burocráticos solicitados pela administração do 

presídio ou pela SEDS, mas também àqueles que deveriam ser de responsabilidade de outro 

funcionário. Nesse sentido, concordamos com Julião (2009) quando, ao se referir aos 

funcionários das unidades prisionais do Rio de Janeiro, afirma que “a atuação dos técnicos em 

geral se limita a responder a solicitações imediatas e protocolares, não conseguindo 

ultrapassar a burocracia dos seus pareceres disciplinares e normatizadores” (p. 422).  

Nesse sentido, diante dessas dificuldades, a pedagoga acaba sendo um elo frágil entre 

a escola e o presídio. Não pensamos, porém, que a relação da escola com a instituição 

prisional deve ser concretizada somente com a intervenção da pedagoga na escola; mas, sendo 

essa profissional ligada diretamente ao trabalho que a escola realiza, espera-se que essa 

                                                             
119 Referimos aos assuntos, como: solicitações para autorização ou apoio logístico, feitas pela escola, para 

desenvolver algum evento ou alguma atividade diferenciada com os alunos; e solicitações, feitas pelo presídio, 

de documentações dos alunos para comprovação de frequência nas aulas ou comunicados sobre algum 

procedimento que inviabilizará o funcionamento da escola em um determinado dia ou horário.  
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atuação seja mais próxima, no sentido de dar suporte pedagógico, participando de projetos 

desenvolvidos pela escola etc. 

Já na APAC, os profissionais da escola mantêm pouco contato com os funcionários da 

Associação. Isso porque os funcionários trabalham no turno da manhã e da tarde. Já a escola 

funciona no turno da noite. Sendo assim, a relação diária é apenas com os plantonistas e os 

dirigentes, que, no caso, são o presidente e o gerente da APAC. O presidente, por diversas 

vezes, reforça com os professores o trabalho educativo junto a esses alunos. 

O contato diário dos profissionais da escola no presídio é mais com os agentes. A 

vigilância na instituição escolar é realizada por um agente armado que fica todo o tempo no 

corredor, próximo às “celas de aula”. A movimentação dos alunos das celas à escola é 

realizada por uma equipe de agentes do GIT. Geralmente são de seis a oito agentes do GIT 

para levar às salas de aulas, no máximo, 11 alunos. Já na escola da APAC, como dissemos, 

não tem agente armado. Todo o tempo, está presente na recepção da associação um 

plantonista, responsável pela segurança e ordem da instituição, sem, no entanto, estar armado. 

Por meio das nossas observações e das conversas informais com alunos e professores, 

é perceptível a não-concordância de alguns agentes sobre a existência da escola ou o 

incômodo com a relação estabelecida entre os profissionais da educação e os alunos. Um 

exemplo disso foi registrado no meu diário de campo: 

 

Depois de findada as observações do dia e esperando na recepção a liberação 

da minha carteira de identidade para ir embora, fui abordada por um agente 
que me perguntou se eu era professora nova. Antes mesmo de eu explicar o 

motivo da minha estada na escola, logo ele me aconselhou a tomar cuidado, 

disse que outro dia teve que conversar com um professor que estava cheio de 

sorrisos e brincando com os alunos. Fiquei curiosa em ouvir o que o agente 
tinha a me dizer, mas só me aconselhou a tomar cuidado: „eles [os presos] 

não são como nós [e apontou para nós] e não pensam como nós, nunca vai 

ser, eles são assim, não têm nossos valores‟. A conversa foi interrompida 
porque o agente foi chamado (Trecho extraído do diário de campo, 20 de 

outubro de 2011). 

 

Assim como identifica Julião (2009), nem os agentes acreditam na (res)socialização 

dos sujeitos privados de liberdade. As relações estabelecidas no interior da escola é alvo de 

vigilância por parte dos agentes, incumbidos de evitar ou suprimir qualquer ação que possa 

desestabilizar a ordem e segurança do local.  

De acordo com a diretora da EEDMAS, os agentes “têm uma resistência um pouco em 

relação à escola, né? Parece que é um trabalho a mais pra eles, entendeu? Eles têm uma 

certa resistência à escola, não são todos, toda regra tem exceção, mas alguns detestam que 
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tenham aula lá”. Devido ao incômodo dos agentes com a existência da escola, assim como 

verificou Julião (2009), algumas estratégias são adotadas para impedir a realização da 

atividade escolar, tais como: atraso para buscar os alunos nas celas ou nem mesmo buscá-los. 

Algumas situações dessas são vivenciadas na EEDMAS. Segundo a diretora fica difícil apurar 

o motivo da falta de alunos, pois “às vezes, fica aquela coisa, a fala do aluno e deles [dos 

agentes]: „eu fui tirar, ele fez hora‟, aí o aluno fala: „não, ele não quis me levar‟. Aí você não 

sabe quem tá falando mentira. Ali, você lida com mentira o tempo inteiro”. 

Não obstante, tivemos a oportunidade de conversar com agentes que consideram 

positivo o trabalho desenvolvido pela escola. Apesar de considerarem que a maioria dos 

internos frequentam a escola movidos apenas pela vontade de sair de cela, esses agentes veem 

a escola como uma oportunidade para a (res)socialização. 

Outro ponto importante a ser ressaltado quando se trata da escola situada em um 

contexto de execução penal, que possui regras próprias de funcionamento, refere-se ao 

comportamento exigido dos profissionais de educação, que atuam em seu interior. Ao 

perguntarmos à diretora da EEDMAS se havia participado de alguma capacitação ou curso 

sobre a especificidade do contexto prisional, a mesma respondeu: 

 

Não, o que eu sei, aprendi por mim. Peguei livros pra eu ler, uns dois livros 
que eu li e fui aprendendo no dia a dia ali dentro [...] Aí, eu fui aprendendo 

com os diretores como é que era o procedimento ali dentro, como que a 

gente tinha que se comportar. Aí, veio uma pessoa da defesa social da área 
de ensino fazer uma reunião com a gente. Aí, ela falou como deveria ser o 

nosso comportamento em relação ao preso, como que a gente tinha que 

vestir, usar sempre jaleco e conversar com eles, assim, nada pessoal: „a 
senhora é casada? Onde a senhora mora?‟, não sei o que. Nada, sabe? E, 

também, não perguntar nada, porque que eles estavam ali, porque que eles 

foram presos, sabe! Ter essa distância mesmo com eles (Entrevista com a 

diretora da EEDMAS). 

   

Essa reunião com o representante da SEDS foi realizada com todos os funcionários da 

escola somente no ano de 2008. A partir do ano seguinte, as principais normas referentes ao 

comportamento foram resumidas em um documento impresso, entregue aos funcionários 

quando admitidos na escola.  

No que se refere à realidade da APAC, no ano de 2008, os professores e funcionários 

da escola, juntamente com o presidente da Associação, visitaram a “APAC modelo”, na 

cidade de Itaúna/MG, e participaram de cursos, no intuito de conhecer e entender a 

metodologia apaqueana, para atuar na escola em 2009. Já nos anos seguintes, as orientações 

mais gerais sobre a escola na APAC passaram a ser dadas pela diretora. 
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Em nossas idas à escola localizada no presídio e na APAC, pudemos presenciar 

episódios que denotaram a restrita autonomia
120

 da escola nesses ambientes de privação de 

liberdade. Há dias em que a interrupção das aulas ou a sua suspensão não é comunicada com 

antecedência: 

 

Como acontece no presídio, da gente chegar lá e falar hoje não tem aula 

porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e eu não posso falar „não, 

tem aula, sim‟. Então, tem que ter esse jogo de cintura, saber conviver com 

essas pessoas pra gente andar em harmonia, né? Pensando no bom 
desenvolvimento da escola que vai reverter nos alunos (Entrevista com a 

diretora da EEDMAS).  

 

Semelhante ao que ocorre no presídio, porém, com menor frequência, há dias em que 

as atividades escolares na APAC são suspensas ou se iniciam com atraso em decorrência de 

alguma atividade ou reunião realizada pela equipe dirigente e os recuperandos.  

 

 

Aqui [na APAC] também eu não tenho autonomia assim, minha autonomia é 
limitada, entendeu? Por exemplo, segunda-feira nós chegamos aqui pra 

passar o filme, segunda ou terça não sei, aí o presidente da APAC pediu pra 

fazer uma reunião com eles, que tava precisando, tinha acontecido alguma 
coisa grave, tal. Quer dizer, perdemos uma aula. Então, eu não podia 

chegar pra ele e falar assim, não, não vou deixar (Entrevista com a diretora 

da EEDMAS). 

 

Acrescenta a diretora da EEDMAS que os projetos ou atividades diferenciadas que a 

escola desenvolve passam pela supervisão das equipes dirigentes das duas instituições 

prisionais. No caso do presídio, a aprovação é feita pelo diretor geral do presídio e, no caso da 

APAC, é efetuada pelo presidente ou gerente da Associação: 

 

Quando eu monto o plano de ação, eu levo um pra ele [referindo-se ao 
diretor do presídio] escrito, explico passo a passo o que que eu vou fazer 

[...] Aqui [APAC] eu passo para o presidente ou para o gerente.  Tudo, tudo 

que eu faço de diferente, tenho que comunicar. Por isso que eu falo, a minha 

autonomia é limitada (Entrevista com a diretora da EEDMAS). 

 

É certo que a escola, por ter responsabilidade que a distingue de outras instituições, 

possui sua própria identidade e relativa autonomia em seu contexto, mas convém ressaltar que 

                                                             
120 Barroso (1996) auxilia-nos na compreensão sobre a autonomia da escola, conceituando-a como “resultado do 

equilíbrio de forças, numa determinada escola, entre diferentes detentores de influência (externa e interna), dos 

quais se destacam: o governo e os seus representantes, os professores, os alunos, os pais e outros membros da 

sociedade local” (p. 186). 
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as condições em que a escola está localizada também a constituem. A autonomia limitada 

reclamada pela diretora é a constatação de que ela está situada no contexto de execução penal, 

que possui uma cultura própria; esta, por sua vez, inevitavelmente, atravessa o espaço escolar, 

porque a escola está inserida ali. Incumbe aos educadores, portanto, a tarefa de refletir 

criticamente sobre até que ponto ela influencia os processos educacionais e o que é possível 

“negociar”. 

 

4.2.4.3 As práticas escolares em dois contextos prisionais 

 

As práticas escolares, entendidas aqui, são ações escolares voltadas para o processo de 

ensino-aprendizagem. Abrangem não somente as atividades em sala de aula, mas também as 

estratégias desenvolvidas pela escola para realizar seus projetos, o que envolve a relação com 

toda comunidade escolar, como: alunos, pais, professores e demais funcionários. No caso da 

EEDMAS, abordamos dois pontos que se referem a essas práticas: a) os projetos 

desenvolvidos no ano de 2011 e b) as práticas observadas no interior das salas de aula. 

 

a) Os projetos desenvolvidos no ano de 2011 

 

A vida da escola é marcada por um diversificado leque de relações. Estas, por sua vez,   

 

se estabelecem na confluência, às vezes conflitante, às vezes complementar, 

dos dois âmbitos da experiência; o âmbito disciplinar das práticas 
instrumentais, acadêmicas, e o âmbito mais flexível e optativo das relações 

expressivas entre as pessoas no contexto de convivência informal ou cultural 

(PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 158).    

 

As relações estabelecidas na EEDMAS em âmbito mais flexível podem ser verificadas 

pela realização de seus projetos. Desde 2008, a equipe pedagógica da EEDMAS elabora e 

executa projetos que envolvem todos os alunos de cada contexto e que visam, principalmente, 

o que ela denomina de valorização humana. A diretora da escola é enfática, ao afirmar: 

 

Aquilo que eu já falei e repito, não é só o conteúdo, né. Eles precisam disso 

também. Então, por isso que a gente trabalha a valorização humana, por 
isso a gente trabalha a formação. Que o nosso interesse é a mudança de 

comportamento. Então, através, da educação, a gente vai chegar lá, eu 

acredito nisso (Entrevista com a diretora da EEDMAS). 
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Um desses projetos é o Dia da Família, que acontece na escola desde o ano de 2008. 

As famílias dos alunos privados de liberdade são convidadas a participarem de algum evento 

promovido pela escola, onde se reúnem alunos, família e todos os funcionários da escola. Esse 

evento acontece em todos os três endereços da escola. Segundo a diretora: 

 

[...] a nossa intenção é a integração, escola, família, APAC; escola, família 
presídio; escola, família, albergado. Então, é integração mesmo, é ele 

chegar „essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha 

filha‟, sabe? Pra gente ter esse feedback com eles. Até pra poder saber lidar 
melhor com eles. Você conhecendo a família deles, isso pra eles é muito 

importante. A gente percebe assim que eles adoram, „ah, essa aqui é a 

diretora da escola, essa aqui é minha mãe‟ (Entrevista com a diretora da 

EEDMAS). 

 

Essa integração que a escola promove representa um espaço significativo de 

estreitamento das relações humanas, seja entre família e aluno, seja entre família e escola, seja 

entre aluno e escola. Na APAC e na Casa do Albergado, são convidados os membros das 

famílias dos alunos. No presídio, por questões de segurança, esse projeto é restrito ao convite 

de um adulto e uma criança da família.  

O que observamos é que os momentos de confraternização acontecem com muito mais 

frequência na APAC do que no presídio. Essa constatação é manifesta: as atividades de 

(res)socialização no presídio ficam em segundo plano se comparadas ao sistema de controle 

da prisão, cuja prioridade, segundo Português (2001) “é fazer com que o encarcerado aprenda 

complacência às autoridades e aos regulamentos penais” (p. 85). No presídio, são priorizadas 

as ações de segurança em detrimento das ações educativas. Porém, a diretora da EEDMAS 

ressalta que, com relação aos diretores do presídio: 

 

Eles empenham ao máximo para que as coisas aconteçam lá dentro. E eu 
enquanto diretora, quase tudo que eu pedi a eles para que eu fizesse na 

escola foi permitido, entendeu? Como se diz, com alguns entraves [...], 

qualquer coisa que você vá pedir pra fazer na escola, qualquer evento, 
qualquer aula diferente todo procedimento lá, a segurança está em primeiro 

lugar [...] Eles têm uma visão, e a gente tem a visão de educação. A visão é 

pura e exclusivamente questões de segurança que eu também não domino 

direito. Então, muitas coisas eu não podia questionar porque logo vinha 
falando questão de segurança, aí eu não ia querer colocar os professores da 

escola em situação de risco. O grande problema lá dentro é esse, que as 

coisas não fluem muito bem, não acontecem muito bem por causa da 
segurança. Até o diretor, às vezes, é impedido de deixar que faça alguma 

coisa por causa da segurança (Entrevista com a diretora da EEDMAS). 
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Ouvimos, algumas vezes, dos alunos da escola no presídio solicitações para a 

promoção de mais momentos de confraternização na escola. Isso porque eles veem a escola 

como uma das poucas e raras possibilidades de se relacionar com a sociedade dentro do 

ambiente prisional.  

Na APAC, os professores e demais funcionários da escola participam de 

comemorações promovidas por essa instituição. As festividades, como festa junina, 

comemorações no final do mês e confraternização de final de ano, também foram 

comemoradas no ano de 2011. Esses momentos de socialização contribuem para maior 

proximidade entre a escola e a realidade dos alunos. Participei da confraternização de final de 

ano com todos os alunos da APAC e professores. Foram momentos de descontração 

envolvendo dinâmicas e algumas apresentações musicais, que me oportunizaram conhecer um 

pouco mais os alunos e os professores.  

O trabalho de valorização humana, também, foi realizado pela escola ao longo do ano 

de 2011 por meio de ações como: dinâmicas de grupo, filmes, palestras e oficinas, que 

visavam trabalhar e discutir valores como respeito, criatividade, solidariedade, ética etc. 

Enquanto na APAC, alguns filmes são assistidos, coletivamente, por todos os alunos da 

escola, no presídio, os filmes, primeiramente, devem ser aprovados pelos diretores da 

instituição prisional e, caso sejam permitidos, são assistidos, separadamente, por cada turma. 

Na escola localizada no presídio, ações ligadas a esse projeto, por vezes, são impedidas de 

serem realizadas em nome da segurança no local, especialmente se envolver uma dinâmica de 

funcionamento diferente da habitual. 

Outro trabalho desenvolvido pela escola, desde o ano de 2008, é o projeto 

interdisciplinar de literatura denominado “Arte sem grade”
121

, que trabalha a cada ano um 

tema específico e tem como objetivos, segundo o esboço do projeto, o desenvolvimento 

linguístico de todos os alunos, bem como o resgate de sua autoestima e cidadania.  

O discurso sobre a importância dos projetos que trabalham valores sociais, 

constantemente, é utilizado por professores que atuam na EEDMAS. E é fruto, também, das 

discussões realizadas com o presidente da APAC, que sempre ressaltou ser essa uma das 

atribuições da escola em um contexto prisional.  

 

Claro que nós trabalhamos, é importante trabalhar o conteúdo curricular. 
Dentro do currículo, trabalhar a educação formal, mas ela é muito mais 

                                                             
121 Por dois anos, a escola firmou uma parceria com a Universidade Federal de São João del-Rei e conseguiu 

editar dois livros, cujo conteúdo são as produções de textos dos alunos. No ano de 2011, o projeto concentrou-se 

em realizar a releitura dos livros já editados. 
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informal, porque você tem, não que eles não têm problema de disciplina, 

não é isso, mas de resgatar essa vida, esse amor, essa solidariedade, né? 

Essa compreensão de mundo. De um não ter que passar a perna no outro, 
não tem que destruir o outro, seja matando, usando droga ou vendendo 

droga ou estuprando, sabe? [...] E não é fácil trabalhar com o professor 

isso, não. E eu falo com eles [com os alunos] „oh, vocês vão fazer vestibular, 

vocês vão fazer concurso, né? Vocês vão ganhar o diploma até Ensino 
Médio, vocês vão ter que estudar muito mais, porque nós estudamos a 

valorização com vocês, que vocês não tiveram, não adianta você formar e 

saí aí fora matando, traficando, então tem que tirar esse mal seu‟. E a 
escola tem cumprido isso, com debates, filmes, palestras, né? E numa 

discussão no dia a dia com o professor. Então, eu acho que essa é a função 

da escola. Eu falo que a nossa escola é a escola de maior inclusão e ela é de 

qualidade por isso (Entrevista com o presidente da APAC).  

 

É visível na fala do presidente da APAC a relevância que o mesmo atribui à questão 

de se trabalharem esses valores na escola. E realmente, eles são importantes. No entanto, 

entendemos que esse trabalho também não pode adquirir uma dimensão que deixe em 

segundo plano o conhecimento sistematizado, senão corre-se o risco de assemelhar-se com a 

escola denunciada por Libâneo (2012), denominada de “escola do acolhimento social para os 

pobres” (p. 13). Segundo esse autor, essa escola distorce seus objetivos quando “a função de 

socialização passa a ter apenas o sentido de convivência, de compartilhamento cultural, de 

práticas de valores sociais, em detrimento do acesso à cultura e à ciência acumuladas pela 

humanidade” (p. 23). 

Com relação aos projetos desenvolvidos pela escola, podemos perceber que, apesar de 

serem planejados para todos os endereços da escola, eles acontecem com maior frequência na 

APAC do que no presídio.  

 

b) As práticas escolares no interior das salas de aula 

 

A sala de aula, tanto no presídio como na APAC, configura-se como um espaço rico 

de interação entre professor e alunos. As práticas escolares desenvolvidas não se diferem das 

demais escolas públicas. Geralmente, a explicação e a transcrição da matéria são realizadas 

em um quadro negro, os exercícios são feitos no caderno, há atividades individuais e em 

grupos, avaliações da aprendizagem e discussão de textos, que algumas vezes são 

xerocopiados para os alunos com o próprio recurso financeiro do professor. Com relação ao 

livro didático, alguns professores preferem utilizar o livro destinado aos Ensinos Fundamental 

e Médio do que propriamente aqueles específicos da EJA.  

Podemos perceber que, com relação à metodologia de ensino, não há tanta 
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diferenciação entre as aulas, por nós observadas, no presídio e na APAC. Convém destacar 

que os recursos didáticos da escola são escassos. Praticamente, são os livros didáticos. Os 

aparelhos de TV e DVD também são utilizados, mas pertencem à instituição prisional. 

A escassez de recursos, por sua vez, embora limite a prática docente, não impede o 

professor de utilizar metodologias criativas em sala de aula. Exemplos disso são as aulas de 

Sociologia, que acompanhamos e registramos no diário de campo. 

 

Já estava no horário da aula no presídio, a professora estava esperando o 

gerente da APAC para dar início a um trabalho diferenciado junto aos 
alunos. Na aula anterior, a professora trouxe um filme, cujo tema abordava a 

„cultura do hip hop‟. Começou a aula, solicitando comentários sobre o filme; 

em seguida, o gerente da APAC entrou na sala com um violão e, após a 

conversa com os alunos, algumas músicas no estilo hip hop foram tocadas e 
todos os alunos cantaram. Foram cantadas músicas, como: „Naquela sala‟ do 

grupo musical „Ao Cubo‟; „Depoimento de um viciado‟, do grupo musical 

„Realidade Cruel‟, ambas tratam da realidade da favela e do envolvimento 
com drogas e violência. Foi uma aula que despertou muito interesse nos 

alunos. A discussão envolveu a participação de todos e giraram em torno de 

temáticas, como: o papel da música, a realidade da favela, o acesso e a 

negação dos direitos constitucionais, a desigualdade social e criminalidade 
(Diário de campo, 22 de novembro de 2012). 

 

A discussão nas aulas, das quatro disciplinas que observamos, dão margem ao aluno 

de contar sobre sua experiência de vida, seja ela fora ou dentro da prisão. Por diversas vezes, 

presenciamos a preocupação do professor em ouvir o aluno, mas também de dar 

prosseguimento ao plano de aula planejado. Isso é mais perceptível na escola na APAC, onde 

os alunos utilizam essas estratégias de “contar casos” para “enrolar” a aula.  

Grosso modo, notamos que os alunos no presídio mostram-se mais interessados pela 

disciplina ministrada. Já na APAC, a rotina diurna no trabalho ou em outras atividades, o 

horário de funcionamento da escola no turno da noite e a obrigatoriedade dos estudos são 

alguns dos fatores que explicam a dispersão e o cansaço dos alunos nas aulas. 

Na APAC, são utilizados com maior frequência os filmes, documentários que, 

posteriormente, são debatidos com os alunos. Esses filmes referem-se ao conteúdo ministrado 

ou fazem parte de alguma atividade denominada de “valorização humana”, que trabalha a 

questão dos valores da sociedade. Isso se deve, também, à solicitação do presidente da APAC, 

que, como já vimos, preza por atividades que têm por objetivo resgatar os valores sociais.  

Observamos que as relações estabelecidas no interior da sala de aula entre professor e 

alunos são pautadas no diálogo e respeito ao outro. Esse espaço configura-se como um lugar 

diferenciado da dinâmica de funcionamento das prisões, seja no presídio, seja na APAC.  



171 

 

De forma geral, os educadores têm que conviver com as contradições, com as 

limitações da sua prática pedagógica, quer seja no presídio com suas regras de segurança e 

disciplina, quer seja na APAC com suas regras que tornam obrigatória a frequência dos alunos 

à escola. A avaliação sobre as possibilidades da educação escolar, nesses espaços de privação 

de liberdade, requer pensar e discutir as possibilidades. Como afirma Onofre (2002), a leitura 

das situações-limite, do espaço no qual se encontram educadores e educandos e do até onde se 

pode ir, é essencial no processo educativo.  

É interessante a visão crítica que muitos alunos têm da prática docente, um exemplo 

foi nos contado pela diretora da EEDMAS: 

  

Muitos querem fazer vestibular, então eles ficam ali sabe, „em cima‟ do 

professor, se a coisa não tá de acordo com que eles querem, eles vêm em 
mim, fala comigo, reclamam. Eu já tive abaixo assinado por uma turma lá 

em cima no presídio pra tirar um professor (Entrevista com a diretora da 

EEDMAS). 

 

O interessante é que essa visão não é somente com relação à prática do professor, mas 

com a própria modalidade da EJA. Em conversa com um aluno no presídio, o mesmo nos 

disse: “A escola é boa, mas não dá tempo de ver tudo, pra continuá o estudo tem que ser por si 

só” (Trecho extraído do diário de campo, 20 de outubro de 2011). 

Essa fala leva-nos a refletir sobre uma questão primordial: a qualidade da educação 

nas prisões, sobretudo o ensino supletivo da EJA. Essa questão se insere em um debate mais 

amplo – a qualidade da educação pública no Brasil. O que os pesquisadores têm evidenciado, 

aqui, destacamos Libâneo (2012), é que 

 

[...] enquanto se apregoam índices de acesso à escola, agravam-se as 
desigualdades sociais do acesso ao saber, inclusive dentro da escola, devido 

ao impacto dos fatores intraescolares na aprendizagem. Ocorre uma inversão 

das funções da escola: o direito ao conhecimento e à aprendizagem é 

substituído pelas aprendizagens mínimas para a sobrevivência (p. 23).   

  

Libâneo (2012) não trata, especificamente, da EJA. No entanto, entendemos que essa 

realidade da educação pública, obviamente, não escapa às prisões. Pelo contrário, essa triste 

realidade educacional é reforçada nas prisões. Na maioria das vezes, assim como a EEDMAS, 

essas escolas funcionam em condições físicas e materiais ainda mais precárias do que muitas 

escolas públicas, há o descaso com relação ao salário e formação dos professores e não há 

investimento em ações didático-pedagógicas nessas escolas.  
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Não podemos perder de vista que a boa qualidade do ensino, quer seja nas prisões ou 

fora delas, é resultado do esforço em “intensificar os índices de aprovação através de rigoroso 

trabalho docente e não com frouxidão assistencialista [...]” (FREIRE, 1993, p. 101: grifo do 

autor). 

 

4.3 O ENTRECRUZAMENTO DA CULTURA PRISIONAL NOS ESPAÇOS ESCOLARES 

 

O que mostramos, nesta pesquisa, é que desvendar as semelhanças e contrastes entre a 

escola no presídio e a escola na APAC é perceber que as culturas presentes, e que constituem 

a escola, são criadas e desenvolvidas, tendo em vista o conjunto de significados e 

comportamentos, bem como as interações entre os indivíduos que constituem cada contexto 

escolar.  

Nossas primeiras considerações sobre a EEDMAS vão ao encontro das constatações 

dos demais pesquisadores na área da educação nas prisões abordados aqui: a escola não é 

independente dentro da organização penitenciária. Há uma instituição dentro de outra 

instituição, a escola dentro da prisão. Ao destacarmos as características da EEDMAS situada 

no presídio e na APAC, notamos que, em sua maioria, elas estão intimamente ligadas à 

especificidade da cultura prisional de cada contexto da escola. Em outras palavras, a cultura 

escolar nas prisões constitui o cruzamento de culturas, dentre elas a cultura prisional.  

O cruzamento com a cultura prisional se dá sob diferentes formas: no espaço e tempo, 

nos comportamentos e hábitos dos discentes encarcerados, nos ritos e costumes da vida social 

na escola, na arquitetura escolar, nas normas para funcionamento da escola e nas relações 

estabelecidas entre a escola e a instituição prisional, que condicionam e pressionam o 

comportamento de todos os envolvidos no ambiente da escola.  

Podemos conjeturar que a EEDMAS possui culturas escolares diferentes e essa 

diferenciação é resultante, sobretudo, do cruzamento com a cultura específica de cada 

instituição prisional, onde a escola está situada. Sendo assim, a cultura prisional em cada uma 

dessas instituições prisionais condiciona a vida na escola. Podemos afirmar, portanto, que a 

EEDMAS possui dois singulares espaços ecológicos de interação (PÉREZ GÓMEZ, 2001).  

É evidente, também, que a escola, situada no presídio, possui algumas características 

semelhantes à escola na APAC. A maioria dos profissionais trabalha nos dois endereços da 

escola, ou seja, além da diretora, vice-diretora e supervisora, 11 dos 17 professores da escola 

na APAC atuam, também, na escola no presídio. Muitas das práticas escolares empreendidas 
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nos dois contextos assemelham-se. Outras características comuns se referem ao currículo e à 

organização escolar. 

Diante da peculiaridade da EEDMAS, ou seja, uma escola funcionando em ambientes 

prisionais totalmente distintos, verificamos o quanto é desafiador para os profissionais da 

educação atuarem nessas instituições. Em se tratando dos professores, apesar de muitos deles 

possuírem experiência docente em diferentes escolas, o desafio de trabalhar na EEDMAS se 

revela no contexto de execução penal, que acaba por limitar e especificar a prática pedagógica 

em seu interior. 

Como “não se pode compreender um fenômeno social ou educativo sem entender as 

interpretações subjetivas dos que, de uma ou outra forma, o vivem” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, 

p. 64), ouvimos os professores, aqueles que atuam na escola das duas realidades prisionais. 

Como eles significam a escola nesses dois contextos prisionais? Quais são as diferenças e 

semelhanças da escola nos dois espaços evidenciadas por eles? Qual(is) a(s) sua(s) 

função(ões)? Como é a experiência de trabalhar nesses dois ambientes prisionais? Essas e 

outras questões nos ajudam a compreender não só a EEDMAS, mas como os professores a 

significam. 
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CAPÍTULO V – OS CONTRASTES E SEMELHANÇAS ENTRE A ESCOLA NO 

PRESÍDIO E A ESCOLA NA APAC: O QUE DIZEM OS PROFESSORES 

 

Nossos escritos até aqui apontaram semelhanças e diferenças entre a escola no presídio 

e a escola na APAC, que é o objetivo maior desta pesquisa. Vimos que a EEDMAS possui 

culturas escolares diferentes e que essa diferenciação se dá, sobretudo, no cruzamento com a 

cultura prisional específica de cada prisão. No entanto, esses apontamentos, a nosso ver, ainda 

são insuficientes, pois não podemos compreender a realidade escolar sem entender as 

significações dos sujeitos que a vivem: os professores, afinal, são eles que lidam diariamente 

com a diversidade de contextos da EEDMAS. 

Nesse sentido, este capítulo foi construído a partir das significações dos professores a 

respeito da escola situada no presídio e da escola situada na APAC, que, em constante diálogo 

com nossas observações, permitiu-nos compreender melhor os contrastes e semelhanças entre 

essas escolas.  

Após as leituras e releituras das transcrições das entrevistas realizadas com os 

professores, descrevemos, sem a intenção de esgotar o tema, as compreensões que nos foram 

possíveis. Procedemos com a análise dos dados, tendo como fio condutor cinco categorias de 

análise por nós organizadas: a relação entre escola e seus contextos prisionais; os espaços e 

tempos escolares; os discentes da escola no presídio e na APAC; a prática docente nessas duas 

realidades; e os apontamentos sobre as funções da EEDMAS no presídio e na APAC. Tais 

focos constituem-se em alguns dos elementos da rede específica que se articula no 

cruzamento das diferentes culturas. 

É preciso esclarecer que, assim como a separação dos subitens realizada no capítulo 

anterior, esses focos de análise foram divididos no sentido de proporcionar maior organização 

dos dados, com a intenção de destacar os aspectos enfatizados pelos professores, que denotam 

os contrastes e semelhanças entre as duas escolas. Portanto, não são categorias fechadas. Elas 

estão em constante relação.  

Para iniciar nossa análise, apresentamos, a seguir, algumas informações sobre o perfil 

profissional dos professores entrevistados, bem como alguns pontos por eles ressaltados que 

nos introduzem em suas significações sobre as escolas. 
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5.1 OS PROFESSORES ENTREVISTADOS: OS PRIMEIROS SIGNIFICADOS 

 

Para a preservação da identidade dos professores, por razões éticas, utilizamos nomes 

fictícios para cada um dos nossos entrevistados. São eles: Ana, Bruna, Carlos e Maria. As 

entrevistas foram realizadas individualmente, em espaços e tempos diferentes, de acordo com 

a disponibilidade de cada um. Desse modo, a entrevista realizou-se na APAC com os 

professores Ana, Carlos e Maria. Já a professora Bruna optou por ser em sua residência. 

Apresentamos, sinteticamente, algumas informações sobre o perfil desses professores, 

conforme Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Perfil dos professores entrevistados. 
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Ana 

Magistério em 

Educação Artística, 

em nível médio 

 

 7 anos 

 

efetiva 

 

Artes 

 

Turmas do 2º e 3º 

segmentos 

 

4 anos 

 

Bruna 

Graduação em 

Filosofia 

1 ano e 4 

meses 

 

contratada 

 

Sociologia 

Turmas do 3º 

segmento 

1 ano 

 

Carlos 

Graduação em 

Filosofia 

 

15 anos 

 

efetivo 

História e 

Filosofia 

Turmas do 2º e 3º 

segmentos122 

4 anos 

 

Maria 

Graduação em 

Ciências Biológicas 

 

15 anos 

 

efetiva 

Ciências e 

Biologia 

Turmas do 2º e 3º 

segmentos 

1 ano 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os professores Ana e Carlos atuam na escola desde o ano de 2008. As professoras 

Bruna e Maria desde 2011. Apenas a professora Bruna é contratada e está em início da 

carreira profissional; os demais são professores efetivos e com mais tempo de experiência na 

docência. A professora Maria tem dez anos de docência na modalidade EJA, a professora 

Bruna tem quatro meses e os demais não têm experiência na EJA antes da escola na prisão. 

                                                             
122 Na escola no presídio, as aulas de História são ministradas para todos os períodos do 2º e do 3º segmentos e 

as aulas de Filosofia são para os períodos do 3º segmento. Na APAC, as aulas de História do professor Carlos 

são ministradas para o 3º período do 2º segmento e 3º período do 3º segmento; as aulas de Filosofia, como no 

presídio, são para os períodos do 3º segmento. 
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Com relação à atuação profissional, no ano de 2011, as professoras Bruna e Ana 

trabalhavam apenas na EEDMAS. Já os professores Carlos e Maria atuavam em mais duas 

escolas, situação comum na carreira docente de educação básica. 

Ao longo das conversas, direcionadas pelas questões da entrevista
123

, foi possível 

perceber como os professores significam os contextos de privação de liberdade, nos quais a 

escola está situada. Para eles, o presídio é “lugar de sofrimento” (professoras Ana, Maria e 

Bruna), que não propicia aos internos condições favoráveis para sua (re)inserção na sociedade 

(professor Carlos). Já a APAC é vista de forma mais positiva. Para os professores Ana e 

Carlos, a APAC é importante para aqueles que já não precisam estar mais no presídio 

poderiam estar inseridos na sociedade. É vista, também, como uma instituição prisional, onde 

se prima pelo “resgate de valores” (professora Maria), sobretudo da autoestima, além de 

oferecer “mais oportunidades para o preso” (professora Bruna). 

A avaliação positiva feita com relação ao trabalho desenvolvido pela APAC pauta-se 

principalmente nas observações dos professores no dia a dia da escola e na conversa com os 

alunos. Não significa, portanto, que eles conheçam de forma mais aprofundada a metodologia 

da instituição. Exemplo disso é que somente os professores Ana e Carlos participaram de 

curso no ano de 2008 sobre o trabalho da APAC. Sobre a metodologia da Associação, as 

professoras comentam: 

 

Eu não entendo direito porque eu só dava aula, mas pelo que eu via era bem 

melhor, pelo que dava pra perceber, então acho que isso também ajuda na 
recuperação. Acho que a APAC acredita mais no preso [...] (professora 

Bruna)  

 

Até hoje eu tô aprendendo regras aqui da APAC com eles, que eles vão 
falando, mas no começo eu não tinha nem ideia como era uma APAC, como 

que funcionava uma APAC, eu não tinha nem ideia (professora Maria). 

 
Acompanhei bastante informação a respeito da APAC, mas deu pra gente 

sentir mais ou menos, pelo menos o porquê que existe a APAC (professora 

Ana). 

 

Dessa forma, podemos afirmar que os professores não possuem envolvimento com o 

trabalho desenvolvido pela Associação. E, apesar de verem com bons olhos o trabalho 

desenvolvido pela APAC, a maioria dos professores discorda da norma que estabelece a 

obrigatoriedade dos estudos.   

                                                             
123 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice E desta dissertação.  
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Mediante suas falas e suas posturas, todos os professores entrevistados revelam que 

para trabalhar em ambiente prisional é necessário ser um profissional despido de preconceito 

para com o homem preso: “Nós já passamos pra ele essa impressão que a escola não quer 

nem saber do passado dele, que a escola tá ali pra ajudar. E então, eles confiam na escola, 

entendeu?” (professora Ana).  

Essa postura do educador é um aspecto importante para que sejam estabelecidas 

relações pautadas na confiança e no respeito, elementos propulsores do processo ensino-

aprendizagem. As observações realizadas em sala de aula fizeram-nos confirmar a boa relação 

entre educadores e educandos na EEDMAS. Essa relação, porém, faz com que os professores 

conheçam e convivam, em parte, com a realidade negadora dos direitos humanos, na qual os 

alunos vivem, fazendo-os se sentirem sensibilizados. Diante dessa realidade difícil, por vezes, 

os professores acabam adotando uma postura que beira o assistencialismo. Tendo em sua fala 

forte carga afetiva, a professora Bruna, por exemplo, durante as nossas conversas, utiliza, por 

diversas vezes, o adjetivo “meninos” ao se referir aos seus alunos da EEDMAS. 

 Sensibilizados com a situação em que os discentes vivem e sem capacitação 

profissional específica que oriente o trabalho educativo nas prisões, ao longo das entrevistas, 

percebemos que não há consenso entre os professores no que diz respeito ao papel da escola e 

o que ela deve priorizar:  

 

No caso da escola do presídio, os meninos realmente precisam mais da 

valorização humana, eu acho que tem que ser mais trabalhado de uma 
forma melhor, não que tenha que sobressair ao conteúdo, mas tem que ser 

trabalhado de uma forma melhor, mais bem cuidado, com mais calma, com 

mais carinho, com mais atenção junto com o conteúdo (professora Bruna). 

 
Acaba que a minha disciplina eu não trabalho muito com eles, não. Sei que 

deveria trabalhar; alguns professores trabalham outros conteúdos, como 

autoestima, valorização da pessoa humana, trabalha outras coisas com eles. 
Eu sei que tinha que trabalhar [...] mas eu vejo muita gente trabalhando, 

sabe. Então, eu acho que a base tem que ser, claro que como EJA, mas tem 

que transmitir a matéria ali, a disciplina tem que ser transmitida (professora 
Maria).  

 

Além dele ser o educador, o transmissor de conhecimento, o professor vai lá 

prestar solidariedade também. [...] Ela é tudo isso aí que faz, que a gente faz 
na escola comum com mais um pouco, não é? (professora Ana).  

 

Você não pode ser nem sempre conteudista só, mas também não dá pra ficar 
só na autoestima, na questão da elevação da autoestima deles que é bem 

baixa, né? Então, eu acho que você tem que saber adequar as duas coisas e 

eu acho que aí cabe o bom senso do professor, é uma questão que na escola 
a gente discute muito é até onde o professor pode ir, até onde ele deve ir se 

meter, digamos assim, né, na vida pessoal do aluno ou coisa do gênero. E a 
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gente vê, volta e meia, professores extrapolando esse limite, né? Passando 

assim, chegando numa coisa que não é exatamente da competência. Então, 

no meu entender, eu acho que a questão é o saber dosar, é o bom senso, né? 
É conteúdo, como que eu transformo esse conteúdo em alguma coisa que 

seja libertadora, que seja mais, digamos assim, mais de elevação da pessoa, 

enquanto pessoa, eu acho que é por aí (professor Carlos). 

  

Todas essas ponderações mostram, sobretudo, a importância de definir o papel da 

escola em espaço de privação de liberdade. É nesse sentido que acreditamos ser conveniente a 

proposta de Leme (2011) sobre a construção de um modelo curricular específico que possa 

responder às necessidades e características dos educandos em situação de privação de 

liberdade. 

 Mesmo com as precárias condições de trabalho, os entrevistados gostam de trabalhar 

na escola das prisões, sobretudo a do presídio, pois se sentem valorizados como professor. 

 

Eu vi que a gente não tá aqui só pra passar despercebido, a gente tem um 
compromisso com a sociedade, você tem que doar, você tem que fazer 

alguma coisa em prol do mundo, sabe? Então, isso valoriza a gente, você 

vai ver quando você se dedicar a um trabalho que você realmente gosta, 
como você vai se sentir mais útil, mais tranquila, mais valorizada, faz bem 

pra autoestima da gente (professora Ana).  

 

Não sei se eu já te falei isso, mas até como professor a gente sente 
valorizada aqui, sabe, então, assim, tirando o local lá em cima [no presídio] 

que é todo, né, muito triste, mas eu gosto de dar aula aqui (professora 

Maria). 

 

O fato de serem respeitados pelos alunos e de não enfrentarem problemas com relação 

à indisciplina em sala de aula é um dos fatores importantes que geram satisfação no exercício 

da profissão docente nas prisões.  

Os professores também destacam como positiva a experiência que vem sendo 

adquirida na escola das prisões. Do ponto de vista profissional, o professor Carlos afirma:  

 

É mais desafiador porque como são realidades muito diferentes, também 

você vai ter aluno de perfis muito diferentes. Então, é desafiador no sentido 
de que você tem que, digamos assim, ser mais artista pra poder convencer e 

eu acho que todo conhecimento passa por um processo de sedução. 

 

Interessante foi o fato de que, ao comentarem sobre sua experiência na escola, os 

professores deram maior ênfase ao aspecto pessoal, conforme podemos verificar nas falas a 

seguir: 
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Eu acho que eu mudei, assim, eu reforcei as minhas tendências pra respeitar 

o próximo, respeitar o ser humano, eu reafirmei meus valores diante dessa 
situação que eu vivi (professora Ana). 

 

Mas você tem um aprendizado diferente na escola, não tem como. Você tem 
uma convivência diferente, você escuta, você aprende coisas diferentes, às 

vezes, coisas que eu nunca passei na minha vida, algum deles vinham, me 

contavam, sabe? Você aprende com a experiência deles, então eu acho que 

a experiência, o crescimento foi mais pessoal, né? E acaba acarretando no 
profissional, porque você tem uma experiência melhor de como trabalhar, 

de como fazer, de como lidar com o aluno (professora Bruna). 

 
Olha, não sei, sabe, às vezes, quando um sai daqui e vai levar uma vida 

normal, né, e sair da vida do crime mesmo e eu vou me sentir feliz porque eu 

participei disso também, né (professora Maria). 
 

Pra mim foi de crescimento porque na verdade eu aprendo com eles, eles 
são muito experientes na vida, [...] você sabe na teoria, né, você faz, você 

consegue falar de esquema filosófico na teoria, mas na prática ali do vamos 

ver eles chegam e te dão uma lição. Então, você tem que ter nesse ponto, 

acho que tem que ter humildade de ouvir e de aprender. Então, no meu 
entender, a nível individual, pessoal, pra mim foi de crescimento, é de 

crescimento e de aprendizado. Isso eu acho que é importante (professor 

Carlos). 

  

É nesse sentido que nos remetemos a Freire (2006), que já dizia: “não há docência sem 

discência” (p. 23). Apesar de serem sujeitos em posições diferentes, ou seja, o professor e o 

educando, nenhum se reduz à condição de objeto um do outro; ao contrário, a escola deve ser 

um espaço onde “os estudantes e os docentes aprendem ao mesmo tempo em que vivem e 

vivem ao mesmo tempo em que aprendem os aspectos mais diversos da experiência humana” 

(PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 264). 

Foi a partir dessas considerações e posicionamentos, que os professores revelaram 

seus significados sobre a escola no presídio e a escola na APAC, os contrastes e semelhanças 

entre os cenários educacionais nos quais atuam, convivem e estabelecem relações 

diariamente.  

 

5.2 A RELAÇÃO ENTRE A ESCOLA E SEUS CONTEXTOS PRISIONAIS 

 

A relação que se estabelece entre o pessoal da instituição escolar e o da instituição 

prisional é um dos principais fatores condicionantes da vida na escola. Isso porque a escola 

está situada em um contexto de privação de liberdade que possui uma cultura própria, 
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delimitada no seu tempo e espaço. Nesse contexto, são acatadas e negociadas normas e 

procedimentos de forma que a escola não desestabilize a vida carcerária. 

Compreender como os docentes significam essa relação é entender um pouco da vida 

da escola na prisão, é compreender os contrastes e semelhanças entre a escola situada em um 

presídio e a escola situada na APAC.  

Ao tratar sobre a relação entre o presídio e a escola, a professora Bruna declara: 

 
Não é excelente porque eles não respeitam a escola da forma como deveria 

ser respeitada, não valorizam a escola. Apesar de falarem que valorizam, a 

gente sabe que na prática do dia a dia não é assim. Eles não confiam na 
escola da forma como deveria, eu acho que ainda tem muita coisa pra 

mudar, mas também a escola é nova, tem quatro anos só. Com o tempo, eu 

acho que isso vai mudar, vai melhorar, tem que melhorar (professora 

Bruna). 

 

Podemos perceber a postura otimista da professora em acreditar que os problemas 

enfrentados com relação à valorização e respeito do trabalho escolar, com o passar do tempo, 

poderão ser revertidos. Mas esses problemas não são verificados somente na EEDMAS. 

Situação semelhante foi constatada nos estudos de Leme (2007), Penna (2003), Lourenço 

(2005) e Vieira (2008). Por exemplo. Leme (2007) verifica que os técnicos e, até mesmo, os 

juízes comungam da ideia de que a escola ajudaria a “qualificar o marginal” (p. 143), 

tornando-o mais esperto e perigoso. Já Penna (2003) constata que os funcionários da prisão 

discordam da existência da escola para ladrão e que esse deveria receber um tratamento mais 

rigoroso. Para eles, a escola é tida como “esquema” (p. 117), local destinado ao encontro para 

o tráfico e para tramar fugas. Em entrevista realizada por Lourenço (2005), o diretor de 

educação da instituição, a qual pesquisou, afirmou que os agentes de segurança da 

penitenciária não contribuem e nem colaboram para um melhor funcionamento das questões 

de educação no interior da prisão.  

São nas situações rotineiras que são empreendidas ações impeditivas ao bom 

funcionamento da escola, principalmente por parte dos agentes, denotando para os professores 

o desdenho para com o trabalho educativo no presídio. Os professores exemplificam algumas 

dessas ações.  

 

[...] teve dias eu dou a última aula do segundo tempo que começa dez e meia 

e acaba uma hora. E eu dou a última aula. Então, a aula acaba uma hora. 
Tinha dia que dez pra uma eles queriam tirar os meninos da sala. Isso daí 

estressa a gente, mas fazer o quê? Tinha dia que eu não deixava não, aí com 

o tempo acho que eles foram até acostumando com isso, chegavam na sala, 
via que era eu, esperava, ou esperava acabar de falar ou acabar de fazer o 
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que eu tinha que fazer. Eu não deixava tirar, não. Essas coisas estressa. Mas 

fazer o quê? (professora Bruna). 

 
Então, assim, poderia ser bem mais tranquilo se eles cooperassem mais. 

Então, desde aquela coisa de não deixar o aluno ir ao banheiro, né? Então, 

essas coisas vão assim fazendo com que alguns desanimem (professor 

Carlos). 
 

[...] o descaso, né, que você enquanto profissional sofre na instituição, 

assim, principalmente no presídio, não que eu tenha sido agredido por 
ninguém, mas, assim, acho que você é muito pouco valorizado enquanto 

profissional (professor Carlos). 

 

Na última revista que eles deram lá dentro teve um monte de menino que 
ficou sem caderno, caderno do ano inteiro (professora Maria). 

 

Em uma de nossas observações em sala de aula, o aluno justificou sua ausência à aula 

no dia anterior, alegando que o agente não fora buscá-lo. Situação como essa foi relatada 

também por Carreira (2009). Segundo a autora, em todas as unidades visitadas, foi 

identificado algum tipo de resistência por parte dos agentes, seja por meio da não liberação 

dos presos para as aulas, seja pelas revistas nas celas, que acabam por destruir os trabalhos 

escolares ou, até mesmo, pela criação de obstáculos à entrada e saída dos educadores. 

Concordamos com Lourenço (2005, p. 44) quando afirma que “o poder de decisão 

desses funcionários parece extrapolar qualquer sentido de normatização exigido por instâncias 

superiores ou por Leis e Decretos regulamentados”. Na verdade, as prisões são gerenciadas, 

também, por suas próprias regras, graças a certa independência do pessoal penitenciário com 

relação à operação carcerária exercida sob seus internos (FOUCAULT, 1987).   

 Os entraves do dia a dia da escola, causados, muitas vezes, em decorrência do 

incômodo ou desconforto de muitos agentes pela sua existência e funcionamento, podem 

acabar gerando desgaste no relacionamento entre os profissionais dessas duas instituições. Os 

professores Ana e Carlos, com mais tempo de experiência na escola EEDMAS, são mais 

enfáticos em suas declarações. Eles percebem a unidade prisional, muitas vezes, como um 

ambiente hostil ao trabalho educacional: 

 

No meu entender, os profissionais do presídio são empecilho ao bom 
andamento da escola, entendeu? E de uma certa forma, até querem que não 

saia bem pra poder ser uma coisa negativa ou pra acabar, né? [relação 

escola – presídio] (professor Carlos). 
 

Essa integração [referindo-se à integração entre escola e presídio] não 

existe, não existiu, entendeu? Não existe e é uma pena porque eu acho que a 
única coisa que funciona de fato no presídio é a escola (professor Carlos).  
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A impressão que eu tenho é que a escola não foi bem vinda no presídio, no 

sistema, eu acho uma certa resistência. Talvez seja da gente vir com outro 

perfil, valorizando o preso, eu achei. Inclusive até a sociedade tem, tem uma 
certa resistência porque acham que eles não merecem. E como eles [os 

agentes] são sociedade lá de fora, eles tão lá pra defender a sociedade. [...] 

Então, tem essa diferença: o presídio defende a sociedade, tá ali pra 

bloquear o preso, como se ele não fosse um ser humano, a escola tenta dar 
uma oportunidade para o preso (professora Ana). 

 

Esses relatos remetem-nos à contradição entre a escola e a prisão, em que 

 

a primeira almeja a formação dos sujeitos, a ampliação de sua leitura de 
mundo, o despertar da criatividade e da participação para a construção de 

conhecimentos, a transformação e a superação de sua condição. Já a segunda 

atribui a absoluta primazia na anulação da pessoa, na sua mortificação 

enquanto sujeito, aceitando sua situação e condição como imutáveis ou, ao 
menos, cujas possibilidades para modificá-las estão fora de seu alcance 

(PORTUGUÊS, 2001, p. 199).  

 

O processo de prisonização, mencionado por Thompson (1976), pelo qual passa o 

interno, que se submete, em maior ou menor grau, à cultura prisional, vai de encontro ao 

processo educacional, que, ao contrário, deve visar a sua desprisonização. Eis o primeiro 

desafio docente: refletir criticamente sobre essa contradição e as possibilidades da educação 

escolar no ambiente de privação de liberdade.  

Os professores acreditam que a educação escolar configura-se como uma das únicas 

oportunidades de transformação de vida para os sujeitos privados de liberdade. Eles creem 

que, por mais que os objetivos das duas instituições sejam diferentes, nada é feito no sentido 

de viabilizar o trabalho educativo:  

 

Oh! Às vezes, me chateia por essas restrições mesmo, por várias restrições, 
eu acabei de falar que eu aceito hierarquia e aceito mesmo e aí eu não vou 

discutir, não, mas, às vezes, eu penso que tem coisa que podia ser 

conversada, vai falar não comigo eu vou obedecer e pronto, mas tem coisa 

que podia ser conversada (professora Maria). 
 

Coisas pequenas vão se acumulando e que, mas eu acho que não há 

integração e o que é pior, não há tentativa de aproximação também não. Aí 
eu não tô falando de quem é o erro, se é da direção da escola ou da direção 

do presídio, acho que deveria, acho que o erro é da direção das duas casas, 

mas, assim, no sentido de que talvez seria necessário, né? Eu acho que isso 

tem que passar pelo processo educacional (professor Carlos).  

 

Torna-se mister o estabelecimento de um espaço de diálogos, encontros entre os 

funcionários do presídio e a equipe escolar. A ausência desse espaço é verificada entre os 

próprios funcionários da prisão. Em seu relatório, Carreira (2009) verifica que há um 
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isolamento dentro mesmo do próprio presídio: de um lado, as equipes especializadas que 

atuam na unidade prisional e, de outro lado, os agentes. Com relação a estes, os professores 

comentam:  

 

[...] eu também já escutei na própria porta do presídio: „pra que dá escola 

pra preso?‟, sabe? Gente, olha só, até eu falo que nem gosto de comentar 

também porque senão eu vou brigar se começar a me falar umas coisas 
absurdas também, sabe? (professora Maria). 

  

E outra coisa, eles não mudam, por exemplo, nós tivemos um encontro uma 

vez de agentes, professores e escola, o agente falou assim: „Afinal de contas, 
nós não podemos dar nenhuma margem para os nossos inimigos‟. Ele tratou 

o recuperando como um inimigo. Então, o inimigo você vai eliminar. Você 

não vai passar a mão na cabeça do inimigo. Você não vai proporcionar ao 
inimigo melhores condições ou crescimento. É a escória da sociedade 

(professor Carlos). 

  

Essas considerações fizeram-nos lembrar das conversas tidas com os alunos no 

presídio e registradas no diário de campo. Segundo os discentes, “Alguns agentes não gosta 

que a gente estuda, insulta a gente, fala „tá na hora de ir pra escolinha‟, tem dia que a gente 

fica sem banho de sol por causa da escola, a gente tem que ter muita vontade de vim pra cá, 

porque senão desanima”. Parece que os agentes penitenciários incorporam a figura de 

legítimos defensores do Estado, tentando sempre neutralizar as forças dos seus internos. 

Por outro lado, os professores também não ficam imunes às críticas dos agentes. Para 

estes, alguns docentes não têm uma postura profissional e se relacionam de forma muito 

afetiva com os alunos. Nesse sentido, cabe salientar que o funcionamento da escola no interior 

do presídio não se dá sem conflitos, pois são estabelecidas relações dos diferentes sujeitos 

com divergentes concepções sobre o condenado, o papel da escola e o da prisão. Como afirma 

Santos (2007), a escola de dentro da prisão se caracteriza como um universo conflituoso e 

fortemente marcado pelas relações de força que influenciam todos que convivem em seu 

interior.  

Convém salientar que as condições de trabalho dos agentes também não são 

apropriadas. Falta não só política de valorização profissional, como também formação 

continuada, sobretudo, no que se refere à dimensão educativa de seu papel (CARREIRA, 

2009), o que acaba por comprometer o desempenho de sua função. Lourenço (2010), por meio 

da sua pesquisa de doutoramento, mostra que as condições de vida no interior dos cárceres 

limitam as possibilidades de desenvolvimento pessoal e de grupo dos agentes penitenciários, 

que geralmente apresentam doenças físicas ou psicológicas e frustração profissional. 
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Já a relação estabelecida entre a escola e a APAC é bem distinta. A professora Ana faz 

questão de ressaltar seus aspectos positivos: 

 

Aqui, ela é bem-vinda, aqui não tem ninguém pra frear, aqui a gente até já 

entra assim de uma forma mais limpa. Parece que você tá entrando em casa, 

não é igual no presídio, não. Não tem revista, não tem ninguém assim pra te 
barrar, gente só pra facilitar a vida da gente. Eu acho que aqui o dia que 

tiver um espaço físico de acordo vai ser muito bom trabalhar. Vai ter 

problema, como todo lugar tem, mas vai ser melhor ainda. Aqui, nós já 
somos bem vindos, a gente se sente à vontade. 

  

É fato, porém, que a APAC tem um universo com 57 internos, enquanto o presídio 

possui 432 internos. Naturalmente, aspectos positivos relacionados ao ambiente, organização 

etc. se sobressaem se comparados com o presídio. Entretanto, não são somente esses aspectos 

que são evidenciados pelos professores, mas, também, o fato de a escola ser bem-vinda 

naquela instituição prisional. 

 

Em se tratando de APAC e escola é tudo tranquilo [risos] é ótima, tudo que 
a gente quer fazer na APAC, da escola na APAC, a APAC apoia. Então, não 

tem nem o que falar, é a primeira a apoiar, tanto que tudo que a gente quer 

fazer o primeiro lugar que a gente faz é na APAC, pra vê se o negócio dá 
certo, né, a cobaia [risos]. Se deu certo, dá certo nos outros lugares 

(professora Bruna). 

 
É também um relacionamento muito curto, a escola tá funcionando à noite, 

é o horário que eles não estão [referindo-se aos funcionários da APAC], mas 

ainda eu acho, ainda é melhor do que no presídio, porque eles sabem 

exatamente que a escola deve funcionar. Não, eu acho que ainda poderia ser 
melhor essa relação, mas já é uma relação mais próxima (professor Carlos). 

 

Por meio de nossas observações ficou claro que a escola na APAC é bem-vinda. 

Presenciamos, por diversas vezes, a disponibilidade dos funcionários em atender às 

solicitações da escola quando da realização de alguma atividade diferenciada naquele espaço. 

Além disso, tanto o presidente como o gerente da Associação ressaltam a importância do 

trabalho dos professores naquele espaço.  

A equipe escolar, que atua no presídio e na APAC, lida, então, com duas culturas 

prisionais distintas. A primeira preza, acima de tudo, pela segurança e punição dos sujeitos. 

As atividades consideradas (res)socializadoras acabam ficando em segundo plano. A segunda 

visa a transformação do sujeito apaqueano, sendo a educação escolar considerada pela equipe 

da APAC um dos instrumentos para o cumprimento dessa pretensão.  
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Convém esclarecer que o fato de a educação escolar ser considerada como um dos 

instrumentos da metodologia da APAC não significa que os professores que atuam na escola 

consideram-se fazendo parte do método ou da cultura dessa prisão. Ao contrário, percebemos 

que a equipe escolar, tanto no presídio como na APAC, não possui envolvimento ou vínculo 

com aspectos que dizem respeito ao trabalho desenvolvido nessas prisões. A escola busca 

realizar o trabalho educativo no seu tempo e espaço, que, aliás, se referem também aos 

tempos e espaços das prisões. 

  

5.3 OS ESPAÇOS E TEMPOS ESCOLARES 

 

Toda atividade humana é realizada em um espaço e um tempo determinados. Assim 

acontece com a atividade educativa, com o ato de ensinar e aprender. “Resulta disso que a 

educação possui uma dimensão espacial e que, também, o espaço seja, junto com o tempo, um 

elemento básico, constitutivo, da atividade educativa” (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 61). As 

formas de organização do espaço e do tempo são elementos fundamentais da cultura escolar. 

No que se refere ao espaço escolar da EEDMAS, podemos dizer que ele é organizado 

de acordo com as condições de cada contexto prisional, influindo diretamente na prática 

pedagógica realizada na escola. Saber como os professores significam o espaço escolar 

situado nas duas instituições prisionais revela não somente os contrastes e semelhanças dos 

aspectos físicos entre elas, mas também as possibilidades e os limites da prática docente 

nesses contextos. 

A descrição da dimensão espacial da escola, situada no presídio e na APAC, no 

capítulo anterior, mostra que a realização do trabalho educativo acontece em condições físicas 

precárias. Sobre o espaço ocupado e utilizado pela escola no presídio, os professores Carlos e 

Bruna se posicionam: 

 

Razoável, de razoável para ruim [risos]. Para ruim porque, assim, eu acho 

que falta infraestrutura, falta uma cozinha decente, falta salas de aula, falta 

uma sala ambiente para computação. No meu entender, assim, a gente faria 

muito mais se nós tivéssemos um espaço mais adequado [...] (professor 
Carlos). 

 

Salas apertadas, abafadas. São poucos alunos, mas no começo do ano tinha 
uma sala que tava com 21 alunos que era o 1º ano, mas os alunos vão 

desistindo, né? Vai diminuindo, mas era ruim porque era muito abafado. E 

então, os alunos ficavam apertadinhos porque a sala não é grande. A 

biblioteca, tem a biblioteca, mas não tem, porque os meninos não podem 
usar, né? A bibliotecária, às vezes, que leva livros pra eles pegarem. Então, 
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eu acho que o espaço podia ser melhor, podia ser um pouquinho maior 

(professora Bruna). 

 

Ficam evidentes, na fala dos professores, as condições físicas da EEDMAS situada no 

presídio. Segundo Viñao Frago (2001), a observação dos espaços e objetos escolares pode 

apresentar indícios de práticas escolares que acontecem no interior desse estabelecimento de 

ensino. Esses aspectos materiais podem ser considerados como fator importante na 

constituição de determinadas práticas que podem limitar ou estimular a construção de certos 

conhecimentos e habilidades escolares. No presídio, a indisponibilidade de outros espaços 

para a realização do trabalho educativo, senão a sala de aula, espaço fechado com grades e 

cadeados, diz muito da comunicação pedagógica realizada ali. A composição desse cenário 

escolar limita a prática pedagógica empreendida em seu interior. 

Já as demais professoras, mesmo concordando com as condições difíceis da escola, 

fazem questão de ressaltar seu ambiente mais ameno se comparado ao ambiente do presídio: 

 

Levando em consideração que tá dentro de um presídio, eu acho que ali é 

como se fosse um „oásis no deserto‟. Quando a gente coloca o pé na entrada 
da escola você observa aquela entradinha assim, com aquelas flores, sabe? 

[...] E também o espaço das grades das salas são bem mais amplas do que 

aquelas que a gente observa no corredor quando tá entrando. Então, eu 
acho que a escola do presídio, ela não é o ideal, tá bem melhor do que se 

não tivesse nada (professora Ana). 

 

Olha, por ser uma escola dentro de um presídio, não sei se você já notou 
isso, quando você passa aquele corredor que você entra naquele presídio 

inteiro, quando você chega na escola é até um ambiente mais leve, tem flor, 

embora tenham as grades que é inevitável, mas até eu acho um ambiente 
mais leve [...] (professora Maria).  

 

Para essas professoras, o ambiente prisional, de certa forma, aparece dicotomizado: de 

um lado o presídio, “um lugar muito triste, muito pesado” (professora Maria), “um lugar 

todo fechado, cheio de grade, sujo, que fede” (professora Bruna); de outro, a escola, “quando 

eu já chego lá na escola, que eu já estou lá dentro, eu já fico até mais sossegada, tranquila, 

sabe, é menos pesado, lá” (professora Maria), “nunca aconteceu nada, eu acho também que 

na escola não acontece nada, não” (professora Bruna). 

 Por essas impressões, percebemos que os professores se ambientalizam com o espaço 

escolar a ponto de sentirem segurança no interior da escola, mesmo estando situada ao 

“fundo” do presídio, ou seja, mesmo tendo que atravessar todo o presídio para se chegar à 

escola. Tal localização é comum às escolas de muitas prisões no país, pois, como afirma 
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Lourenço (2005), o espaço escolar é “estrategicamente localizado, visando a um controle 

maior da circulação de prisioneiros” (p. 76). No presídio, esse controle é ainda mais eficaz, 

pois, conforme dissemos anteriormente, a maioria dos alunos fica em celas separadas dos 

outros prisioneiros, o que facilita o trabalho dos agentes, que não precisam abrir, diariamente, 

muitas celas para a movimentação referente à saída e entrada dos alunos.  

O espaço físico da escola é bem demarcado, ou seja, mesmo situada no interior do 

presídio, é fácil perceber o espaço destinado à escola. Já na APAC, é bem diferente, segundo 

os professores: 

 

Aqui [na APAC] é pior porque aqui nós não temos nem o espaço da escola 
em si, nós temos adaptações de espaços que vão virar sala de aula 

temporária, né? E que não é uma coisa que vale a pena. Eu acho que aqui a 

gente perde muito mais ainda, infraestrutura mesmo, quadro, quadro 
decente, carteiras, a gente não tem isso. Então, o espaço é totalmente 

inadequado, às vezes tá frio demais, às vezes tá muito quente, às vezes com 

chuva, então, você fica, né? E são espaços pequenos (professor Carlos). 
 

[...] é bem improvisado, você já viu que, às vezes, têm três salas assim uma 

do lado da outra, às vezes, o professor tá falando, eles estão escutando o 

que que o outro tá falando, quando for pra APAC lá de cima, eles falaram 
que vai melhorar bastante isso, mas por enquanto é bastante improvisado 

(professora Maria). 

 
[...] não tem espaço físico, né? É a APAC em si. Dar aula no terraço no 

meio das roupas, [risos], na sala, no dormitório [risos], não tem espaço 

físico (professora Bruna). 

 
Daqui [na APAC] deixa a desejar. É meio assim, o espaço físico? Você sabe 

que aqui é uma casa pequena. Então, fica meio, assim, sem espaço, [...] mas 

eu acho que vai melhorar, isso vai ser passageiro, eles estão construindo a 
APAC, a outra APAC, eu acredito que lá tenha um espaço pra escola. É só 

ter paciência (professora Ana). 

 

O espaço físico na APAC, realmente é muito improvisado, essa situação acaba por 

limitar o trabalho docente. Como afirmou Freire (2006), é dever do professor dar suas aulas, 

mas, para isso, “precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais 

se move menos eficazmente no espaço pedagógico” (p. 66). Os relatos a seguir ilustram essa 

limitação do trabalho do professor devido às condições, sobretudo, espaciais: 

 

Tem certas coisas que você não consegue fazer. Igual, a gente sempre 

divide, são poucas as salas que não divide espaço com outra turma. Então, 

tem certas coisas que a gente evita fazer pra não incomodar o pessoa que tá 

dando aula do outro lado. Às vezes, eu acho que interfere, sim, se tivesse um 
espaço só da escola aí dividia as salas certinho, era melhor (professora 

Bruna). 
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Mas eu acho que todo professor deve se sentir constrangido por causa do 

espaço mesmo, da sala, eles mesmos não devem ficar muito à vontade, né 
(professora Ana). 

 

Aqui [na APAC] eu acho que interfere um pouco justamente pela 

proximidade das turmas, né? Igual, agora não porque não tava chovendo 
tanto, aqui na laje têm as duas turmas e uma lá dentro, mas quando tá 

chovendo muito coloca as três ali, quase uma do lado da outra, então acaba 

um interferindo outro, não tem jeito. Um tá falando um assunto, aí outro 
aluno tá interessado no assunto que outro professor tá falando, aí troca, aí 

um quer conversar com você da outra sala, interfere um pouco (professora 

Maria). 

 
Eu acho que é necessário um ambiente que leve o aluno à meditação, ao 

estudo, a ser um sujeito compenetrado e a gente não tem isso, porque você 

tem a invasão das salas de aula, uma do lado da outra. Então, de repente, 
um aluno tá prestando atenção na sua aula, de repente outro professor falou 

alguma coisa, ele passa a prestar atenção na aula do vizinho e o professor, 

às vezes, se deixa influenciar pela aula do vizinho, para com a aula dele pra 
ouvir a sua aula, isso também acontece. Mas acho que o espaço é 

primordial e aqui realmente nós não temos (professor Carlos). 

     

O professor Carlos sublinha que as condições de trabalho relacionadas ao espaço são 

depreciativas da prática docente: 

 

Eu acho que desvaloriza a função do professor também, né? Desvaloriza o 

trabalho dele, no sentido de que se ele não tem um espaço físico onde que a 
coisa possa acontecer de fato, fica-se, subtende-se que o trabalho é também, 

digamos assim, um tanto quanto supérfluo, ou coisa, ou não é tão 

necessário, porque não há priorização do espaço. Eu acho, isso é uma coisa 
que eu com toda minha experiência em sala de aula. Entendeu? Assim, é, eu 

acho que valoriza, o espaço valoriza muito a função do professor. 

 

O espaço escolar adquire extrema importância, pois a forma como é construído e 

utilizado, sua localização, sua dimensão espacial e os mobiliários são indicadores das 

representações e concepções que se têm sobre a importância e função da escola. No caso da 

EEDMAS, situada no presídio e na APAC, o espaço escolar faz parte da arquitetura prisional. 

Suas condições físicas são indicativas das representações e concepções que diferentes 

sujeitos, como professores, alunos, corpo de funcionários das prisões, têm a respeito da 

escola. 

O espaço escolar no presídio e na APAC revela os aspectos que constituem a própria 

cultura prisional desses dois contextos. As condições físicas da escola no presídio revelam a 

falta de estrutura física voltada para as atividades que visem a (res)socialização, fato comum 

na maioria das prisões do país. No caso da escola na APAC, as condições provisórias e 
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precárias do espaço são resultado do esforço empreendido, a todo custo, para a implantação 

da escola em seu interior.    

A realização da atividade educativa requer não só um espaço, mas um tempo 

determinado. Como afirma Viñao Frago (2000): 

 

El tiempo escolar es una modalidad más del tiempo social y humano, un 
tiempo diverso y plural, individual e institucional, condicionante de y 

condicionado por otros tiempos sociales; un tiempo aprendido que conforma 

el aprendizaje del tiempo; una construcción, en suma, cultural y pedagógica: 
un „hecho cultural‟ (p. 104).  

 

O tempo escolar na EEDMAS não é determinado por sirenes, apitos ou por qualquer 

instrumento que possa anunciar, em alto e bom som, a todos os envolvidos naquele espaço, o 

início ou fim das aulas. São os professores os responsáveis por regular a duração de suas 

aulas. Mas não só eles, as instituições prisionais, muitas vezes, controlam esse tempo. Assim 

como explicita Viñao Frago (2000), o tempo escolar é condicionante de e condicionado por 

outros tempos sociais. Nesse sentido, o tempo escolar da EEDMAS é condicionado pelo 

tempo das instituições prisionais, nas quais está situada, ao passo que o tempo escolar também 

condiciona o tempo social na prisão.  

No caso do presídio, a organização do tempo escolar depende da instituição prisional 

em diversos aspectos: do tempo dos agentes, para buscar os alunos das celas à escola e desta 

para as celas, ou para realizar o procedimento da revista na equipe escolar; do corpo de 

dirigente, que decide pela interrupção das aulas em determinados dias etc. Presenciamos 

alguns desses momentos:  

 

A escola foi comunicada que, no turno da tarde, aconteceria uma palestra 
sobre tuberculose; não há discussão com relação ao horário, a escola é 

apenas informada das decisões que são tomadas no presídio. Nesse dia, 

estávamos na escola, o professor estava discutindo com seus alunos o 

conteúdo de História quando foi interrompido pelos agentes, que, juntamente 
com os profissionais responsáveis pela palestra, aguardava do lado de fora 

da „cela de aula‟ o encerramento de sua aula, que havia começado há vinte 

minutos (Trecho extraído do diário de campo, 26 de outubro de 2011). 

 

 Mas a escola também condiciona o tempo social do presídio, meidante, por exemplo, 

a mobilização dos agentes para vigiar na escola ou para revistar e acompanhar os alunos no 

trajeto à escola, e vice-versa; dos funcionários, para receber e revistar a equipe escolar etc., ou 

seja, a escola também altera a rotina do presídio.  

Em se tratando da APAC, o tempo escolar também é condicionado por essa 
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instituição. Alguma reunião ou evento da associação interfere no tempo escolar. Esse 

procedimento não acontece só no presídio. Os profissionais da escola situada na APAC 

também vivenciam essa situação: 

 

Cheguei à APAC às 18 horas e 55 minutos. Os professores estavam 

aguardando uma reunião dos dirigentes da APAC com os recuperandos que 

acabara de começar. Enquanto alguns professores reclamavam do horário da 
reunião, outros aproveitavam para conversar sobre os mais variados 

assuntos. A reunião prolongou-se até as 20 horas e 20 minutos, horário que 

os professores foram para suas „salas de aula‟ (Trecho extraído do diário de 

campo, 25 de outubro de 2011).  

 

O tempo escolar nessas duas instituições é marcado pela imprevisibilidade dos 

contextos prisionais. Como diz a professora Maria: 

 

Na verdade, assim, por ser EJA, já tem que ser um pouco mais reduzido. 

Mas, mesmo assim, eu acho que é pouco tempo, vira e mexe acontece uma 
coisa que não tem jeito de dar aula, aí acaba prejudicando, no geral, o 

tempo total. 

 

Por outro lado, a escola dentro dessa instituição condiciona seu tempo social, porque 

ocupa a maioria dos seus espaços, inviabilizando, assim, a realização de qualquer outra 

atividade a ser promovida pela APAC concomitante ao horário das aulas.  

Apesar de, em ambos os endereços da EEDMAS, a carga horária diária ser de 150 

minutos, divididos em três aulas, sem intervalo para recreio, o aproveitamento desse tempo 

escolar varia de um contexto para outro, conforme afirmam os professores. Eles ressaltam 

que, no presídio, o tempo escolar “rende” mais do que na APAC, no sentido de que tudo que é 

planejado consegue ser trabalhado naquele dia. Eles explicam: 

 

Eu acho que lá [no presídio] rende mais, [pausa] porque os alunos lá não 

têm a mesma preocupação que os alunos aqui de fora têm, dos alunos da 

APAC. Aqui eles têm que cumprir um horário de trabalho, eles têm que ter 
preocupação com a higiene da roupa, do corpo todo, a vida deles aqui é 

dividida, agora lá no presídio, não, é a vida dele preso ali, parado, sabe? 

Você põe ele ali, vai tirar amanhã na hora da aula, então, ali pode preparar 

bem a aula, pode relê um texto, ele pode pensar melhor no que foi ensinado 
na aula. Aqui, ele é quase um cidadão normal, um cidadão comum, eu 

imagino assim. Por isso que aqui é não tão bem, ele não absorve tão bem os 

ensinamentos conforme no presídio, mas também não é pra todo mundo, 
não, tem gente que consegue ser um bom aluno, mesmo trabalhando 

(professora Ana). 

 
Lá [no presídio] eles não têm muito o que fazer, então, quando eles vão pra 

aula mesmo, eles não são obrigados a ir, eles vão porque eles querem ir, 
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então, eles prestam atenção, eles dão mais valor, eles participam mais, 

então, parece que a aula rende mais. Aqui na APAC nunca tive problema 

nenhum, não tive problema com aluno nenhum, mas os meninos enrolam 
mais pra deixar começar a aula, eles querem conversar mais, eles têm mais 

caso pra contar, eles têm mais coisa pra falar, então, lá rende muito mais e 

até pelos alunos mesmo, os meninos lá em cima são mais dedicados 

(professora Bruna). 
 

Aqui já é diferente, aqui assim, mesmo pra você conseguir que eles pelo 

menos tenham um pouco de boa vontade quando você tá dando uma coisa, 
um tempo você tem que deixar pra eles também falarem o que eles querem, 

você tem que escutar. Lá em cima você não precisa muito, né, embora tem 

hora que eles queiram conversar, contar, mas aqui, pelo menos eu, em todas 

as minhas aulas era assim, eu primeiro deixava eles falarem o que que eles 
queriam também e depois aí, vamos pra aula e aí funcionava assim, pelo 

menos até hoje funcionou (professora Maria). 

 

Para essas professoras, o tempo dos alunos, também, particulariza o tempo escolar em 

cada contexto. No presídio, o tempo da escola representa um dos poucos períodos de 

ocupação útil e proveitosa dos internos. Para os professores, esses alunos tendem a aproveitar 

mais esse tempo, fazendo as atividades solicitadas e participando das aulas. Na APAC, os 

internos têm todo o seu dia ocupado com alguma tarefa, demonstrando mais cansaço no turno 

da noite, horário da aula. Observamos que alguns alunos utilizam-se de táticas para “enrolar a 

aula”, como: contar casos sobre sua vida ou sobre outros assuntos ou protelar a resolução de 

exercícios que foram dados pelo professor em sala de aula.  

A organização do tempo, por parte do professor, também varia conforme o contexto da 

escola. No presídio, a espera dos alunos nas “celas de aula” aguardando a vinda do professor e 

o tempo regulado pelos agentes que vigiam e observam os sujeitos no espaço escolar são 

alguns dos fatores que contribuem para que as aulas aconteçam de forma a obedecer mais 

rigorosamente ao horário previsto. Na APAC, o controle do tempo já não é tão rigoroso. 

Verificamos mais ocorrências de pequenos atrasos para o início das aulas. O professor Carlos 

destaca a responsabilidade do docente no cumprimento desse tempo escolar na APAC: 

 
Isso depende muito. Porque, na verdade, depende muito do professor porque 

aqui [na APAC] a gente tem uma tendência a protelar um tanto quanto o 

início das aulas, eles são mais devagar pra chegar até o espaço e tal. Então, 
se você prioriza, vai priorizar um tempo exato, você tem que tá forçando os 

alunos a chegar no horário, lá você já tem essa coisa mais específica que 

tem o lance do horário determinado e o aluno dentro da sala, né? Então eu 
acho, e isso de uma certa forma ajuda. 

 

Enfim, o tempo escolar é uma criação cultural e um instrumento de controle social. Na 

escola situada em contexto prisional, o tempo é controlado não somente pelos educadores em 
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sala de aula, mas, também, através dos tempos das prisões. Em se tratando da EEDMAS, o 

tempo escolar é regulado diariamente muito mais pelo presídio do que pela APAC. Podemos 

verificar que tanto o tempo como o espaço são instituidores e instituídos da/pela/na cultura 

escolar e cultura prisional. 

 

5.4 OS DISCENTES DA ESCOLA NO PRESÍDIO E NA APAC  

 

Durante nossas observações em sala de aula, grosso modo, foi possível notar algumas 

diferenças de comportamento e interesse dos alunos
124

 das escolas no presídio e na APAC. 

Nesse sentido, os docentes, que atuam nessas escolas, lidam com perfis diferentes de alunos. 

Sabemos que o trabalho educativo é pautado a partir da concepção que o professor tem do 

aluno e o que espera dele. Por isso, compreender como o professor significa os discentes na 

escola no presídio e na APAC constitui fator importante para nossa compreensão sobre os 

contrastes e semelhanças dessas escolas. 

Ao falarem dos discentes da escola nos dois contextos prisionais, algumas professoras 

enfatizam, como uma das diferenças, a forma como os mesmos são tratados nas duas prisões: 

 

Os meninos no presídio, a autoestima deles fica lá embaixo, eles não têm 

apoio de ninguém lá, eles não têm atenção de ninguém ali. Nada, né? A 
maioria das pessoas que trabalham no presídio, agente, seja lá o que for, 

ninguém faz o trabalho deles com carinho, né? Faz, a maioria das vezes, 

com raiva, só isso prejudica bastante a autoestima deles. E aqui embaixo os 
meninos são completamente diferentes, né? São tratados bem, eles vivem 

num lugar melhor. Eles dormem e comem melhor, eles tomam banho, vestem 

roupas melhores. Eles têm, aqui eles têm a oportunidade de se vestir bem, de 

se arrumar bem, isso também faz diferença (professora Bruna). 

 
Os meninos da APAC, ele já tem a oportunidade de continuar estudando, 
vamos supor, tem gente lá que já formou ano passado que faz SENAI, que 

faz um curso técnico naquele instituto que tem aqui. Tem muita gente que já 

estudou depois que formou, então, eles têm mais oportunidades (professora 

Bruna). 
 

[...] lá [no presídio] eles não podem falar, quer dizer, podem, né, mas têm 

que saber o que falar. Aqui [APAC] eles têm a liberdade, um dos princípios 
da APAC é dar liberdade pra eles reclamarem, eles falarem mesmo o que 

eles querem, então é um dos princípios da APAC que lá eles não podem, 

                                                             
124 É claro que essa diferença de comportamento e interesse apresentam variáveis no campo individual que, não 

necessariamente, estão relacionadas à vida na prisão, ou seja, não é apenas por pertencer a uma instituição 

prisional que o aluno apresentará determinado comportamento e interesse pelos estudos. Cada ser humano é 

único e, portanto, possui suas próprias aspirações, sentimentos, motivações e comportamentos. Mas aqui, 

apresentamos, de forma geral, essas diferenças entre os alunos da escola no presídio e na APAC por ser um dos 

pontos mais ressaltados pelos professores.     
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então eles usam dessa liberdade pra falar o que eles querem, reclamar o que 

eles acham (professora Maria). 

 

Como podemos perceber, pela fala da professora Bruna, um dos primeiros aspectos 

visivelmente identificados com relação aos alunos do presídio e da APAC refere-se às 

melhores condições de vida desses últimos, materializadas nas roupas que vestem, nas 

refeições que fazem, na cama em que dormem, no ambiente em que vivem e nas 

oportunidades de estudo e trabalho que são oferecidas. Pelo fato de o presídio não apresentar 

tais condições, para os professores, a escola parece ter mais significado para os alunos do 

presídio: 

 

Eu acho que o aluno do presídio é mais carente, ele não tem contato com 

muita gente, com muitas pessoas de fora, então ele sente isolado, alheio do 
mundo [...] Agora, a partir desse conhecimento que eu já tenho, essa 

convivência com eles, eu acho que não é só pra sair da cela, nem só pra 

andar, porque tem um espaço maior, não. Eu acho que realmente é 
aproximar do ser humano e eles enxergam na escola uma luz, uma saída, 

sabe? (professora Ana). 

 

Eles têm muitos sonhos, a maioria deles. Eu acho que eu tive essa facilidade 
por ser uma matéria de conversar, né? Mais falar do que escrever. Eles me 

contam muito as coisas, então, eles têm muitos sonhos, eles gostam até de 

estudar, a maioria. É claro que tem um ou outro que não gosta (professora 
Bruna). 

 

Essas professoras percebem, nos alunos, que o interesse em frequentar a escola não 

está ligado, simplesmente, ao fato de sair de cela, mas a outros motivos. Justificam que 

aqueles que frequentam as aulas, somente movidos por interesse alheios à escola, acabam 

desistindo. A professora Maria afirma: 

 

Os que vão pra lá é porque gostam de estudar mesmo, começou muito cheio 
no começo do ano e agora já diminuiu muito, então, os que não querem, 

querem sair da cela, eles acabam desistindo, então os que tão lá, gostam de 

ficar. 

 

Sob outra perspectiva, o professor Carlos vê o discente da escola presídio como 

 

um aluno que a princípio está lá [na escola], mas que não gostaria de estar, 

né? Assim, ele está lá por outros motivos, é porque ele quer sair da cela e 

tal, num primeiro momento. Aí cabe a você, enquanto professor, está 
resgatando, acho que essa, esse espírito estudantil no aluno, essa vontade de 

querer aprender um pouco e o interessante é que, depois de alguns meses, 
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eles dão esse retorno, sem às vezes você tá pedindo necessariamente, eles 

começam a se declarar, „Olha como é que é bom aprender isso, fazer isso‟.  

 

Em qualquer escola, a tarefa do professor nesse caso é incentivar o interesse pela 

escola e o gosto pelos estudos. É um trabalho de levar o educando ao gosto e à curiosidade de 

aprender. Para o professor Carlos, “essa vontade de querer aprender é difícil e aí você tem 

que demonstrar muito otimismo, entusiasmo, né? Você tem que tentar passar pra eles que o 

conhecimento liberta a gente. Então, é isso que eu faço, eu gosto”.  

A educação que se quer libertadora, assim como preconizavam Freire (1981) e Fiori 

(1991), precisa reconhecer e valorizar os educandos como construtores do seu conhecimento, 

sendo o diálogo o instrumento fundamental da prática educativa. Mas, para isso, os próprios 

educandos “precisam reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica do 

ser mais” (FREIRE, 1981, p. 57).  

Todos os professores revelaram que observam nos alunos problemas com relação à sua 

baixa autoestima, sobretudo no presídio, em decorrência do próprio ambiente prisional, 

causador do que Goffman (1990) denomina de mortificação do eu. Somado a esse fator, 

segundo os professores, muitos alunos não acreditam em sua capacidade de dar 

prosseguimento aos estudos. De acordo com o professor Carlos, 

 

esses alunos têm que vencer a princípio o trauma da escola em si, porque 

todos eles são de uma certa forma traumatizados com o ambiente escolar. 
Ou foram rejeitados ou foram discriminados de alguma forma, então a 

princípio tem-se aquela ideia de que vai se repetir na escola a mesma coisa 

que aconteceu no passado e aí você tem que mostrar que não é bem isso.

  

 

Como vimos, o quantitativo de alunos da EEDMAS que já foram reprovados ou 

expulsos é significativo, e corresponde ao retrato da EJA no país. Em sua maioria, os alunos 

da EJA são aqueles excluídos da escola. O fator de exclusão advém dos elevados índices de 

reprovação, evasão e reingresso no sistema escolar, que resultam em acentuada defasagem na 

relação idade/série ideal (DI PIERRO; HADDAD, 2000). 

Com relação aos alunos da escola na APAC, os docentes fazem algumas ponderações: 

 

Aqui ele tá quase o aluno comum, da escola comum [risos], é um aluno 

nosso de cada dia, das escolas normais, só não é agressivo, ele respeita, ele 
continua mantendo o respeito, não tanto quanto no presídio, só não é um 

aluno agressivo, mas ele tá quase igual o aluno normal. Aqui eles chegam 

até falar comigo, às vezes: „se eu tivesse na escola lá fora, eu teria pulado o 
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muro‟. [...] Mas têm uns que falam, „quero terminar os estudos logo agora 

porque lá fora eu não vou conseguir estudar‟ (professora Ana). 

 
[...] os meninos gostam de mim, eu dei essa sorte, então na minha aula 

nunca tive um que falasse assim: „ah, que chatice, não vou fazer isso, não, 

que saco que tá aqui‟. Entendeu? Nunca tive ninguém, ainda bem, né? Mas 

eles reclamam. Às vezes, fala amanhã não vai ter aula „eba que coisa boa‟, 
aqui em baixo [na APAC]. Lá em cima [no presídio], não. Você fala com os 

meninos que não tem aula, nossa! Os meninos morrem [risos], duas semanas 

sem ter aula, os meninos quase morreram (professora Bruna).  
 

Eu vejo, eu sinto diferença no perfil do aluno, eu volto a falar a mesma 

coisa, no presídio, o aluno vem mais predisposto a aprender o que você tem 

a ensinar e aqui já vem dividido, é um aluno, não é um aluno só preso, ele é 
um cidadão que está quase solto, então, ele já está preparado pra sair, ele 

tem outras coisas na cabeça, outras preocupações, isso interfere (professora 

Ana). 
 

Agora aqui na APAC já é diferente porque eles têm que vir, então, o aluno 

apaqueano ele confunde muito as coisas, ele confunde a APAC com uma 
liberdade que não existe, é porque aqui existe muito mais regras até do que 

lá em cima, acho que é por isso que eles não dão muita conta de administrar 

isso (professor Carlos). 

 

A rotina dos alunos nas prisões está relacionada com o seu interesse e comportamento 

em sala de aula. Como vimos anteriormente, enquanto no presídio, muitos vivem na 

ociosidade e veem na escola a possibilidade de “aproveitar” o tempo, na APAC, a rotina é 

planejada de forma a deixar o recuperando ocupado com alguma atividade durante todo o dia, 

mormente, atividade laboral. Além disso, cabe apontar que o horário de estudos também é um 

ponto que deve ser observado. Na APAC, a escola funciona no turno da noite, horário em que 

os recuperandos já passaram por toda a rotina diurna de trabalho e outros afazeres, ou seja, 

mostram-se mais cansados para realizar atividades escolares. 

A professora Maria, de forma objetiva, diferencia o aluno do presídio e o da APAC. 

Com relação ao aluno do presídio: “geralmente muito interessado, né? Um ou outro às vezes 

vai, mas, geralmente, interessado”. Já o aluno, na APAC, é “geralmente, desinteressado, 

claro que têm exceções, têm alunos aqui que são ótimos e que gostam de estudar, mas a 

maioria reclama de tá sendo forçado a estudar, a grande maioria” (professora Maria). 

A falta de interesse dos alunos na APAC, como apontam os professores, também é 

decorrente da obrigatoriedade de frequentar as aulas. Entendemos que a educação obrigatória 

para aquele aluno que, realmente, não deseja estudar, não quer estar na sala de aula, esvazia-

se de sentido, pois, como bem afirma Pérez Gómez (2001): 
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A aquisição da cultura e sua incorporação em formas ativas de interpretação 

e ação requerem o envolvimento voluntário e pessoal de cada indivíduo, que 

desde seu singular ponto de partida intelectual, afetivo e social há de utilizar 
as novas informações e experiências que se oferecem para reconstruir, de 

forma consciente, seus esquemas de pensamento, sentimento e atuação (p. 

160). 

 

Se uma das atribuições da educação é desenvolver, dentre outras habilidades, a 

autonomia do educando, como poderá fazê-la se não respeita a liberdade do mesmo? A 

questão da obrigatoriedade encontra a discordância dos professores: 

 

Você não consegue obrigar adulto a fazer nada nessa vida, você consegue 

por um tempo, ou tipo aqui, né, é da casa, é uma norma, mas aí eles não vão 
fazer bem feito, você obriga eles ficarem ali no ambiente da sala de aula, 

mas a estudar, não, né (professora Maria). 

 
Se deixassem os alunos escolherem, o aluno ficasse mais à vontade, eles 

querem mesmo estudar ou não. Talvez ficasse mais fácil pra gente trabalhar, 

mas corre-se o risco de não ter nenhum aluno também. [risos] já pensou? 
(professora Ana). 

 

É muito desagradável no sentido assim de que não que a gente faça tudo que 

a gente goste, mas assim, o conhecimento, é difícil você administrar ou 
ministrar em uma pessoa que não quer. E não é todo dia, infelizmente, que a 

gente tá com aquele espírito de tá tentando mostrar a importância, você fala 

uma, duas, três, quatro, chega uma hora que não tem mais discurso 
(professor Carlos). 

 

Eu entendo até quando se justifique que o aluno tem que viver regras e tal e 
tal. Mas você pode regrar a vida do aluno num monte de questões que não 

precisa necessariamente ser a escola, eu gostaria muito que o aluno 

apaqueano falasse „eu quero estudar‟, entendeu? Nós estamos vendo a 

escola funcionar e, talvez, o apaqueano que estuda tendo acesso a uma série 
de coisas que ele não teria. Então, ele iria por esse lado talvez. Mas a 

obrigatoriedade no meu entender não funciona muito, não (professor 

Carlos). 

 

De acordo com os dados obtidos dos questionários, a porcentagem de alunos que 

afirmam estudar porque são obrigados corresponde ao quantitativo de 21,9%, ou seja, sete 

deles. Já para os professores, grande parte dos alunos frequenta as aulas por ser uma regra 

imposta pela APAC, e não por sua espontânea vontade. Sendo assim, há discrepância entre as 

informações dos alunos e as falas dos professores. Todavia, conforme mencionamos no 

capítulo 1 deste trabalho, não é nossa intenção utilizar algum critério de veracidade das 

informações obtidas dos sujeitos de pesquisa. Portanto, consideramos que, independente do 

número de alunos, o que está em questão é a obrigatoriedade do estudo, empecilho para a 

formação do educando.  
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Outra questão peculiar à escola da prisão e verificada pelos pesquisadores 

(PORTUGUÊS, 2001; LEME, 2007; SANTOS, 2007; ONOFRE, 2002, LOURENÇO, 2005; 

VIEIRA, 2008) diz respeito à rotatividade dos alunos na prisão. No caso da EEDMAS, 

quando essa rotatividade refere-se à progressão de regime da pena, gera transferência dentro 

da própria escola; ou seja, os alunos são transferidos de um endereço prisional para o outro. 

Aspecto interessante, identificado pelos professores, refere-se à mudança de comportamento 

com relação à escola de alguns desses alunos transferidos do presídio para a APAC: 

 

Lá [no presídio] eles vão porque não têm outra opção e porque querem; 

aqui [na APAC] é obrigado ir, a maioria das vezes, quando vem pra APAC 

tem muita gente ali que tem família, que tem que trabalhar e aqui na APAC 
eles têm essa oportunidade de trabalhar [...] a reclamação dos meninos, a 

maioria é essa que eles chegam cansados do trabalho e vêm direto pra 

escola, né? A maioria das vezes não dá nem tempo de tomar banho, porque 

tem gente que chega na APAC seis e meia e tem que ir pra escola sete horas, 
tem que jantar, tomar banho e ir pra escola. Então, a maioria da 

reclamação é essa (professora Bruna). 

 
Acontece que aqui, os daqui têm resistência e eles [os alunos que vieram do 

presídio] acabam, às vezes, pra não falar que eles são diferentes, que eles 

tão querendo estudar com boa vontade, eles acabam ficando quietinhos, os 
meus não notei esse problema de reclamar. [...] Os que descem, às vezes, os 

ouvintes, já reclamam (professora Maria).      

 

Os docentes buscam explicações para essas possíveis mudanças de comportamento 

dos alunos, assim como fazem os professores Ana e Carlos, que encontram razões para esse 

fato: 

  

  

Eu acho que é a essência deles que vem à tona, lá ele tá limitado, eles fazem 
o que eles mandam, então, pra ele sair daquele sistema, assim, de pressão 

na mente dele, ele sai e vai pra aula. Ele prefere assistir aula do que ficar lá 

dentro sofrendo pressão e não acrescentar nada, só revolta. [...] Eles tiram 

o uniforme vermelho de lá e veste uma roupa comum aqui, então, eles se 
sentem igual a todo mundo. Até a gente, quando a gente tá de uniforme a 

gente é de um jeito, sem uniforme é outro (professora Ana). 

 
O regime apaqueano, ele é diferente, né? Eu consigo perceber um estágio, o 

aluno chega, no primeiro momento ele fica muito surpreso com a APAC, 

fica meio assim embasbacado com a situação. Depois ele vai caindo a ficha 

que aqui é uma prisão também, mais séria, porque é uma prisão de 
consciência. Então, acho que vai ficando mais complicado. Há essa 

diferença sim porque tende-se a pensar na APAC como já um pé na 

liberdade, né? E, às vezes, não é bem isso (professor Carlos). 
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 Para os professores, os alunos, por vezes, confundem-se. Acham que estão em 

liberdade. Afinal, a realidade vivida no presídio é contrastante da realidade da APAC. Nesta, 

o aluno não utiliza uniforme, é chamado pelo nome, convive em um ambiente limpo e tem 

oportunidade de trabalho fora da instituição. Todos esses fatores contribuem para que, em um 

primeiro momento, os alunos achem que estão em liberdade. Porém, o regime apaqueano, em 

sua rotina, normas e rituais, não deixa dúvida de que se trata de uma prisão, mais disciplinar 

do que a prisão de modelo convencional. 

Pelas conversas tidas com os professores que atuam na APAC, alguns chegam a 

considerar essa escola como qualquer outro estabelecimento de ensino, porém a escola na 

APAC não é uma escola comum. Os alunos ainda estão em um espaço de privação de 

liberdade, embora mais “humanizada”, no sentido que vimos em Vargas (2011), mas não 

deixa de ser uma prisão, e esse contexto não pode ser desconsiderado. 

Podemos destacar, também, três pontos que revelam as semelhanças entre os alunos da 

escola no presídio e aqueles da APAC. São eles: o resultado de aprendizagem, a disciplina em 

sala de aula e a relação estabelecida com o professor.  

Os resultados
125

 de aprendizagem dos alunos do presídio e da APAC, observáveis por 

meio de suas notas, são bem parecidos. Todos os professores confirmam essa não 

diferenciação com relação aos resultados:  

 

No presídio, eles têm um pouco mais de dedicação, mas tá mais ou menos, 

quase no mesmo nível, na minha área. Lá tem mais dedicação, mas aqui tem 
pessoas dedicadas (professora Ana). 

 
Os meninos dão conta numa boa, no presídio numa boa, porque os meninos 
aqui têm mais acesso a jornal, a revista, a esse tipo de coisa, mas os 

meninos lá de cima deram conta numa boa, porque eles também têm 

televisão, né? Então, tudo que eu falava eles tavam por dentro do assunto, 
então, não teve dificuldade nenhuma de aprendizagem, no final das contas, 

até nota mesmo, que é a bendita da nota no final que você sabe, né? Se a 

nota é boa, se não é, você tem que avaliar (professora Bruna). 

 
Embora pareça numericamente ou quantitativamente que não, eu acho que 

há. Lá eu acho que a tendência é ficar mais, porque é tudo isso que eu te 

falei, ele vai pra sala, aqui é como se ele saísse do quarto e fosse pra 
cozinha, então isso, no meu entender, interfere na questão da aprendizagem, 

sim. Né? (professor Carlos). 

 
No geral, tanto lá quanto aqui é bom, o resultado é bom. Lá geralmente é 

um pouquinho melhor, porque lá a grande maioria quer estudar, mas aqui 

                                                             
125 Sabemos que o processo de aprendizagem dos alunos é muito mais complexo do que sua simples mensuração 

por meio das notas. Entretanto, chamou-nos a atenção os resultados de aprendizagem, por meio das notas, por 

serem estas facilmente visíveis.   
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tem aluno excelente, tem aluno que você não acredita, assim como é bom 

aluno, como tem facilidade, como é até esforçado, aqui tem. [...] Em termos 

de quantidade, lá mais. Tem mais gente comprometida e interessada, aqui 
menos, porque tem menos gente, um monte não quer estudar, mas se você 

for pensar, o resultado é bom também. Se você pegar as notas deles, são 

boas notas, né, porque eles são obrigados, então tem que fazer, faz. Não 

vejo diferença, não (professora Maria). 

 

Os resultados de aprendizagem não são mensuráveis somente por meio das notas. 

Frequentar a sala de aula pode surtir efeitos positivos observáveis nos alunos. Esses efeitos 

são identificados nos estudos de Abreu (2008), o qual cita: “mudança de comportamento no 

modo de se vestir, na forma de falar, de tratar os colegas, carcereiros e professores” (p. 123). 

Essa mudança de comportamento nos alunos também foi percebida por alguns professores da 

EEDMAS, principalmente no que diz respeito à forma de falar e tratar colegas e professores. 

No presídio, é muito comum a utilização de jargão para se comunicarem. Todavia, na sala de 

aula, raramente utilizam entre eles tal linguajar. A professora Ana verifica que 

 

de 2008 até hoje já melhoraram, já melhorou muito, eles estão mais 
esforçados. Eu tenho observado também que os que já estão na escola 

quando vêm outros novatos, eles conversam „você não deve falar isso, 

conversa direito, por onde mudar seu vocabulário que quando sair na rua, 

né, fica mais fácil de você adaptar na sociedade‟. 

 

Pelas observações realizadas em sala de aula na escola no presídio, não presenciei, em 

nenhum momento, a utilização de gírias por parte dos alunos. Em poucas ocasiões dos 

intervalos das aulas, pude ouvir, por meio das conversas entre alunos, um ou outro jargão, 

mas, para nós, que não estamos habituados àquele universo prisional, tais palavras eram 

incompreensíveis. Já na APAC, o uso de gírias é terminantemente proibido.    

Um ponto de semelhança da escola na APAC e da escola no presídio refere-se à 

disciplina, aspecto, comumente, verificado nas escolas das prisões. A disciplina na escola não 

é objeto de estranhamento, pois esses discentes estão nos contextos de privação da liberdade, 

onde, segundo Foucault (1987), funcionam os mecanismos internos de repressão e castigo que 

ultrapassam o castigo da “alma”, acomete-se na regulação de todos os movimentos do corpo. 

Como afirma Goffman (1991), na prisão, “os menores segmentos da atividade de uma pessoa 

podem estar sujeitos a regulamentos e julgamentos da equipe diretora: a vida do internado é 

constantemente penetrada pela interação de sanção vinda de cima [...]” (p. 41). No presídio, a 

regulação da vida do interno é unilateral, pois é incumbência da equipe de dirigentes. Na 
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APAC, essa ação é multilateral, pois é exercida não somente pela direção, mas, também, pelos 

próprios recuperandos, responsáveis por zelar pelo bom funcionamento da instituição. 

Com relação ao comportamento dos alunos, os docentes comentam: 

 

[...] eu acho que a disciplina é boa nos dois lugares só que no presídio é 

melhor um pouco. Mas eu acho que ainda é boa. Não tem indisciplina 

(professora Ana). 
 

Indisciplina, não, em nenhum dos dois [lugares]. Às vezes, eles querem 

conversar, mas assim, deles começarem a falar e você pedir pra ficar quieto, 

isso não existe, a disciplina é boa tanto aqui como lá. Eu tava pensando 
nisso, porque lá é EJA, você sabe que é mais reduzida a coisa, mas você 

sabe que eles aproveitam muito mais lá do que sendo uma escola às vezes 

normal aqui fora que tem, que tá com a sala lotada, que tem 40 alunos 
indisciplinados (professora Maria). 

 
Existe [disciplina] nesse sentido, aqui eles tendem a ser mais dispersos, pela 
vontade do não-querer, quando eu falo assim não é que a gente tem 100%, 

mas assim, o não-querer é a grande maioria [...] (professor Carlos). 

 

[...] eles são muito bonzinhos, são muito bons, comigo pelo menos são, acho 

que com a maioria dos professores eles são tranquilos. É um ou outro só que 
tem, o professor tem dificuldade de trabalhar com eles, mas, aí, é caso 

isolado, né? Depende de cada professor (professora Bruna). 

 

Por mais que seja um ponto em comum entre a escola no presídio e na APAC, a 

disciplina particulariza-se em cada ambiente. No presídio, os alunos ficam restritos à sala de 

aula e sob o olhar do agente penitenciário. Na APAC, os discentes têm maior mobilidade no 

espaço e se sentem mais à vontade para conversar e expor suas opiniões.  

A disciplina dos alunos é um requisito importante para o trabalho docente, e uma das 

maiores vantagens apontadas pelos professores de trabalhar na escola situada em espaços de 

privação de liberdade, pois, como sabemos, a questão da indisciplina na maioria das escolas 

públicas no país, além de comprometer seriamente a atividade educativa, é um dos fatores de 

desgaste físico e psicológico dos docentes. 

Outro aspecto semelhante nas duas escolas refere-se à relação professor-aluno. Os 

professores mantêm bom relacionamento interpessoal com os alunos, conforme afirmam:

  

Em relação ao professor, acho que é excelente. Por exemplo, em relação a 

mim é excelente. [...] Você sabe que mesmo com esse problema deles não 
gostarem de escola, eu me dou bem com eles, no geral, não é só aqui na 

APAC ou no Presídio, eu costumo me dar bem com meus alunos. [...] 

(professora Maria). 
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É uma boa relação, acho que é uma boa relação na sala de aula, talvez 

porque aprenderam com o sistema da escola, assim, que tem que ter 

respeito, educação, eu acho que pelo que vejo, mesmo que tenha alguma 
brincadeira, sabe, alguma coisa assim, a gente percebe que aquilo é da boca 

pra fora, não é nada agressivo. Aqui [referindo-se à sua relação com o aluno 

na APAC] continua sendo boa, porque tem esse respeito (professora Ana). 

 
Ótima [risos] acho que é boa até demais [...] eu tenho facilidade de lidar 

com as pessoas, eu sempre fui assim, com jovem então. Jovem, adulto, nunca 

tive dificuldade de comunicação, então, é boa. Nunca tive problema com 
ninguém (professora Bruna). 

 

A relação entre professor e aluno é marcada pelo respeito. O professor Carlos comenta 

essa boa relação, porém, destaca a importância de o educador assumir-se como professor, 

mediante o papel político-social que desempenha: 

 

São muito boas. No presídio, embora eu acho que aqui na APAC exista a 
tendência do aproximamento maior, uma aproximação maior no sentido de, 

até no espaço físico, né? Você fica muito junto deles. Já no caso do presídio, 

existe aquela coisa: a mesa do professor, as carteiras dos alunos, o espaço 

da sala de aula tá mais bem definido. E aí é onde a tendência que aqui na 
APAC você tem que ter mais cuidado pra coisa não virar uma coisa muito 

pessoal, no sentido de „ah, você é meu chegado, você é meu amigo‟, 

entendeu? Então você tem que ter esse cuidado de tá se colocando no seu 
lugar enquanto professor e fazendo com que o outro se perceba enquanto 

aluno, né? Porque esse espaço não dá pra mudar no processo ensino-

aprendizagem. O papel do professor, o papel do aluno, isso vai demarcar os 

espaços também, né? Então no meu entender o perfil de um professor, ele 
tem que saber muito bem também, tá percebendo isso. O que que eu estou 

representando aqui?  Qual é o meu papel, entendeu? (professor Carlos). 

 

No caso da escola localizada no presídio, essa boa relação estabelecida entre docentes 

e alunos nem sempre é vista com “bons olhos” por alguns agentes: 

 

Ontem por exemplo, alguém falou „ah, aposto que vocês estão trazendo é 

para os presos, só eles que tem aí dentro‟. Eu falei „é, seu trabalho aqui é 
garantido por causa deles‟, falei. Então de uma certa forma você tem que tá 

às vezes sendo ríspido ou até respondendo um tanto quanto grosseiramente 

no sentido de fazer perceber que a pessoa entenda que, querendo ou não, o 

dinheiro dela, a sobrevivência dela tá vindo dali (professor Carlos). 

 

Já na APAC, empecilho nenhum é encontrado pelos professores ou alunos no 

estabelecimento de suas relações: 

  

Eu acho que tem um profundo respeito porque, por eles serem quem são, 

isso a gente chegava com uma certa reserva, entendeu? Então nós 

aprendemos já a respeitá-lo antes de conhecê-lo, a gente já chega perto dele 
com um pouco de respeito, seja lá pelo que for, ou pela violência ou pela 
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figura que a pessoa representa na sociedade, né? A gente já aproxima com 

respeito, e eles também respeitam a gente (professora Ana). 

 

Mediante essas relações, são empreendidas, sobretudo, em sala de aula, as práticas 

educativas, que, no nosso entender, devem levar em consideração a cultura experiencial dos 

alunos, ou seja, os significados, sentimentos e comportamentos que se constroem na história 

peculiar de cada sujeito e que revelam os influxos da cultura prisional que eles vivem.  

 

5.5 A PRÁTICA DOCENTE NA ESCOLA NO PRESÍDIO E NA APAC 

 

A prática docente é aqui entendida como a ação específica e intencional do professor 

com vistas a criar possibilidades para a produção ou construção do conhecimento dos alunos.  

Foi no âmbito da prática docente em sala de aula que verificamos mais semelhanças 

do que diferenças entre as duas escolas por nós pesquisadas. Na maioria das aulas observadas, 

o mesmo plano de ensino era trabalhado nas turmas do presídio e da APAC. Exemplo disso 

são as aulas de Artes. Conforme registro no diário de campo em 24 de outubro de 2011,   

 

[...] quanto à metodologia, as aulas de Artes não se diferenciam de uma 

turma para outra. Hoje foi dada atividade de dobradura para as turmas do 2º 

e 3º segmentos no presídio. Os alunos parecem gostar, pude constatar através 
da fala de um aluno: „é bom, isso aqui é uma terapia danada‟. No dia 

seguinte, a mesma atividade foi dada para os alunos na APAC. 

  

Também, as avaliações da aprendizagem nos dois endereços da EEDMAS são 

semelhantes. Devido à especificidade e à imprevisibilidade do contexto, não observamos 

semana ou datas específicas para a realização de provas. Estas são desenvolvidas ao longo das 

aulas e acontecem sob as mais variadas formas: 

 

A avaliação vai, no meu entender, das mais variadas formas, desde tá 

tomando a leitura de um que tem muita dificuldade pra ler, até um exercício 
de interpretação de texto, e às vezes você tem que tá dando uma orientação, 

uma ajuda efetiva no caso, senão às vezes não consegue no primeiro 

momento, não consegue ultrapassar essa barreira, digamos assim, né? Aí 
depois até que eles vão se soltando aos poucos e vão se sentindo mais 

capazes de fazer também (professor Carlos). 

 

Notamos que, por vezes, o que faz com que as atividades ou as aulas se diferenciem na 

escola no presídio e na APAC dizem respeito às particularidades de cada contexto prisional. 

Na APAC, os professores possuem mais possibilidades em dar uma aula diferenciada se 
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comparadas com as do presídio. Isso porque, na APAC, não são priorizadas medidas de 

segurança em detrimento das atividades educacionais. Essa constatação é corroborada pelas 

das falas das entrevistadas, com relação à metodologia de ensino por elas utilizada: 

 

[...] ela é a mesma coisa. A única diferença é que tem coisas que lá [no 

presídio] eu não posso fazer. [...] Na APAC tudo que você quer fazer você 

consegue, né? Você tem o apoio da APAC, tudo que a escola quer fazer na 
APAC você tem o apoio (professora Bruna). 

 

Aqui [Na APAC] eles gostam muito de documentários, eles adoram, eu 

sempre tento achar um documentário naquilo que eu tô falando ali, 
naquelas aulas que eu dou, além do que eu tô falando. [...] Às vezes, eu 

baixo da internet e não sei o que acontece que não consigo gravar em DVD, 

que passa no DVD lá [no presídio]. Então o que que acontece, aqui [na 
APAC] eu posso trazer notebook e eles assistirem no notebook, lá eu não 

posso entrar com notebook, então passei um documentário outro dia ótimo 

aqui e lá eu não pude passar. [...] O que você pode usar lá [no presídio]? É 
a televisão e o DVD, e é só, recurso didático nenhum, isso também é muito 

precário. Aqui [na APAC] menos internet, mas você já tem mais acesso a 

outras coisas (professora Maria). 

 

É fato que, apesar de terem um pouco mais de possibilidades de diversificar sua 

prática na APAC (apesar da precariedade do espaço físico), a escola não possui outros 

recursos didáticos. Basicamente, os professores contam com o livro didático e aparelhos de 

DVD e TV, como relata a professora Ana, com relação aos materiais da escola: 

 

Zero quase, a gente não tem xerox, não tem tinta, veio uma tinta pra lá pro 
presídio mas não pode nem ser usada direito, é cheio de barreiras, por isso 

que eu acho que se tivesse o espaço da arte seria ideal pra trabalhar [até 

com o próprio material que ele enviasse] a gente tem tinta, tem pincel, mas 
como você vai levar pra sala de aula? Em 50 minutos e tornar retirar tudo, 

fora que lá não tem nem água, né? É complicado. A gente faz o que pode 

(professora Ana). 

 

Outro recurso, aliado, há décadas, ao trabalho docente, é o livro didático. Em se 

tratando especificamente daquele destinado à EJA, muito se tem discutido em fóruns de 

educação direcionados a essa modalidade de educação a questão da organização desse 

material, e parece que ainda há muito por fazer, como relatam as professoras: 

  
Pra filosofia isso é em todo lugar, filosofia e sociologia, não é só na escola, 

a gente não tem recurso didático nenhum e quando vem é péssimo. Então, eu 

não tenho apoio didático nenhum a não ser as coisas que eu tenho, que eu 
procuro, que eu busco, que eu corro atrás, que eu olho. Fora isso não tem 

nada, na escola não tem nada, na escola tem um livro de filosofia, 

sociologia não tem nenhum (professora Bruna). 
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Livro pra você ter uma ideia, chegou livro lá há pouco tempo, quando eu 

cheguei lá não tinha um livro de ciências [...] Agora chegou aqueles do EJA, 

né. E eu consegui doação de umas escolas aí também, mas nem livro tinha, é 
precário mesmo. Logo depois chegaram o que o governo mandou, mas antes 

eu já tinha conseguido os livros. Igual eu te falei, eu não uso só o livro, eu 

não uso só um ou outro. Agora eu até uso, né, dependendo do que for, eu 

uso dois ou um só, mas antes nem livro tinha (professora Maria). 

 

O livro didático faz parte do trabalho dos professores Maria e Carlos tanto na escola 

no presídio como na escola na APAC. Eles utilizam livros destinados ao ensino regular e 

livros específicos de EJA. Ao contrário da constatação de Silva (2004), que, em sua pesquisa 

sobre a prática docente em uma penitenciária do estado de Pernambuco, afirma ser a prática 

docente uma prática reprodutivista, pois reproduz a ideologia subjacente ao livro didático de 

maneira acrítica, desconsiderando a realidade do aluno preso, nossas observações levam-nos à 

supor que as práticas empreendidas pelos professores tentam se aproximar da experiência dos 

alunos. 

As aulas das disciplinas de História e Filosofia, por exemplo, vêm se constituindo em 

momentos férteis de interação com os alunos no sentido de vincular o conteúdo ao 

desvelamento e análise da realidade: 

  

Nesse dia, o professor discutia na turma do 3º período do 3º segmento na 

APAC sobre o escravismo. A aula iniciou com a leitura do livro didático 

realizada pelos alunos, em seguida, o professor discutiu o tema e, tentando 

desvelar a realidade dos mesmos, abordou a questão do preconceito, 
afirmando que eles sabem bem o que é isso. O diálogo estabelecido entre 

alunos e professor chamou atenção de outro aluno de uma turma que estava 

sem aula porque o professor havia faltado, ele se aproximou e ficou ouvindo 
a discussão por um bom tempo (Trecho extraído do diário de campo, 25 de 

outubro de 2011). 

  
Agora eu enfatizo enquanto conteúdo, um tanto quanto mais a história do 

Brasil, mas eu não posso distanciar a história do Brasil de um conteúdo, 

digamos assim, global. Então, ele tem que ter esse subsídio de globalidade 
pra entender o espaço, o território que ele vive pra entender a situação que 

ele se encontra e porque que ele tá assim (professor Carlos).  

   

O ato educativo exige o estabelecimento de relação entre os saberes curriculares 

fundamentais e a experiência social dos educandos, pois,   

 

não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-
se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as 

condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos 

„conhecimentos de experiência feitos‟ com que chegam à escola (FREIRE, 

2006, p. 64). 
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A importância do trabalho docente a partir do conhecimento do estado atual do 

educando, de suas inquietações, propósitos, concepções, preconizado por Freire (2006), é 

também destacado por Pérez Gómez (2007). Para esses autores, o resgate dos elementos 

socioculturais dos educandos diz respeito ao resgate da condição política e emancipadora da 

prática educativa. Em Pérez Gómez (2007), ter a cultura experiencial do aluno como ponto de 

partida do trabalho escolar requer o reconhecimento de que a aquisição da cultura acadêmica 

não é um processo de justaposição, mas um processo de reconstrução. 

Como bem afirma Pérez Gómez (2001), o conhecimento abstrato das disciplinas só 

tem valor em si mesmo quando se tornam um instrumento para melhor compreender a 

complexidade dos problemas que preocupam os indivíduos de uma sociedade. Sobre as suas 

práticas, os professores comentam: 

 
Eu tenho que trazer a filosofia para o cotidiano deles e é isso que eu tento 
fazer, desde o princípio do ano, então, tive alguns autores que eu gosto, que 

eu trabalhei, tem uns que não tem como você fugir, por exemplo, Marx não 

tem como você fugir dele, que você tem que falar, ele faz parte, ninguém 
aguenta mais ouvir falar dele, mas a gente tem que falar, eu peguei o 

Foucault. [...] eu tenho que trabalhar aquilo que eles vão entender, que 

interessa pra eles, que faz parte da vida deles, da realidade deles, né? Que 

foi o que eu tentei fazer esse ano, eu trabalhei bastante a questão da 
exclusão social, da diferença, da desigualdade social, política, trabalhei 

bastante isso e eles gostaram (professora Bruna). 

 
Primeiro acho que você sempre tem que tentar fazer uma adequação do 

conteúdo à vida dele. Eu acho que é muito importante você dá a ele 

informações que são superimportantes pra vida dele, ou, não a informação, 
mas o acesso a essa possibilidade [...] (professor Carlos). 

 

 

A adequação do conteúdo à realidade do educando não é tarefa simples. Exige 

comprometimento, formação e aprimoramento profissional, rigorosidade metodológica, 

enfim, uma série de saberes, porque senão corre-se o risco de a prática educativa tornar-se 

reducionista e pouco acrescentar na vida do aluno. Cortella (1998) é enfático ao afirmar que 

ter como ponto de partida a cultura experiencial do aluno e das preocupações não é o mesmo 

que nelas se perder ou permanecer indefinidamente: “[...] a prática educacional tem como 

objetivo central fazer avançar a capacidade de compreender e intervir na realidade para além 

do estágio presente, gerando autonomia e humanização” (p. 125). 

O professor Carlos destaca um aspecto imprescindível para atuar nas duas realidades: 
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Uma coisa que eu acho que é infalível em qualquer escola é o domínio do 

conteúdo, entendeu? E eles, assim, eu acho uma graça que eles ficam assim, 

„gente ele não usa livro‟, ele escreve isso tudo no quadro e não usa livro e 
isso fascina um pouco, né? [...] o domínio é extremamente necessário e 

mesmo que você não saiba exatamente, você tem que falar „não, isso eu não 

sei, essa pergunta que você tá me fazendo eu não sei te responder‟, mas o 

importante é que você tenha esse domínio (professor Carlos). 

 

O domínio do conteúdo é imprescindível na prática educativa, afinal, “não posso ser 

professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha 

disciplina” (FREIRE, 2006, p. 103). Mas cabe ressaltar que a sala de aula configura-se em um 

espaço rico de interações entre professor e alunos, que condiciona o trabalho docente e coloca 

à prova suas outras habilidades, conhecimentos e saberes internalizados ao longo de sua vida 

profissional. No caso da escola situada em ambiente de privação de liberdade, marcado pela 

complexidade de um contexto imprevisível e pelas especificidades da vida na prisão, os 

professores também lidam com a inconstância emocional dos alunos:   

 

Eles achavam que não eram capazes, né? Porque eles tinham vergonha de 
mim, tinham vergonha de falar, eles tinham vergonha de fazer, eles tinham 

vergonha de escrever, né? Eu não conseguia as vezes fazer o que eu queria. 

[...]. Mas eles foram me conhecendo, foi melhorando (professora Bruna). 

 
O professor fica perdido, ele usa, fica experimentando o que ele tem, se 

tivesse alguém formado capacitado pra te orientar em certas situações, seria 

muito bom, além da escola, devia ter um psicólogo junto pra poder orientar. 
Tem muita coisa que a gente deixa meio a desejar, porque a gente não tem 

como responder de imediato para o aluno, nem, até o próprio 

comportamento, tem hora que você fica assim sem saber o que você faz 
(professora Ana). 

 

No cotidiano escolar, o professor vivencia, não sem angústias e contradições, os 

limites de sua prática docente nesses contextos, sobretudo no presídio. Tal situação faz com 

que muitos professores, ou até mesmo a escola, assumam responsabilidades e funções que não 

são deles. Em algumas ocasiões, os educadores acabam assumindo papéis de assistentes 

sociais e psicólogos: 

 

Eu ouvi alguém dizer que a situação chega nesse ponto, de tá assim [de 

estar preso], por excesso de sofrimento, que quando você vai investigando, 
investigando, investigando, porque que o ser humano chega a tal ponto de 

fazer coisas assim? Então já ouvi dizer que é um excesso de sofrimento que 

teve na vida dele, passou do limite. Não tô falando assim, coitadinho, não... 
Então a gente tem que tentar resgatar, eles tinham que aprender a pensar, a 

perceber que tem jeito ainda, eles têm que acreditar de alguma forma que 

tem gente boa no mundo pra poder deixar essa mágoa, essa tristeza, esse 
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mal-estar que eles carregam, essa dureza de coração, sabe? Isso aí eu nem 

sei, só Deus mesmo pra ajudar (professora Ana). 

 

O que podemos perceber pelas observações, tanto na escola do presídio quanto na 

APAC, é que a relação educador e educando é uma das maiores satisfações e motivações 

profissionais. Em todas as aulas observadas, os professores se preocupam em cumprimentar a 

turma, perguntar como estão passando e estabelecer um diálogo antes do início das atividades, 

no sentido de demonstrar atenção aos mesmos.  

O cotidiano de uma escola, especificamente aquela situada na prisão, não permite ao 

professor, de forma alguma, exercer o papel de mero conteudista. Com bem afirma Vieira 

(2008), “a relação dos professores com os alunos é complexa, comporta dilemas e tensões 

diárias importantes, suscitando nos profissionais sentimentos diversos e que não podem ser 

determinados pelas prescrições da atividade” (p. 96). Devido à especificidade do contexto no 

qual a educação escolar se insere, o trabalho do professor volta-se também para a valorização 

humana. 

Entretanto, é necessário salientar que o professor não tem condições de assumir 

funções que não são dele, ou seja, não se pode correr o risco de deixar em segundo plano 

aspectos importantes do processo ensino-aprendizagem, capazes de desenvolver habilidades e 

competências para a compreensão e enfrentamento de situações difíceis, em nome de uma 

concepção assistencialista de escola. No nosso entender, a tarefa nada fácil dos professores, 

que atuam em espaço de privação de liberdade, é fazer com que haja um equilíbrio dessas 

ações.  

Por outro lado, as constantes reclamações dos alunos com relação à vida aprisionada 

também não podem ser vistas de forma ingênua e acrítica pelo professor. Conforme nos 

mostra Santos (2007), os sujeitos privados de liberdade também criam estratégias para 

sensibilizar o outro. É nesse sentido que o professor Carlos afirma ser necessário trabalhar o 

conteúdo à análise da realidade do aluno, de forma a mostrar que 

 

ele poderia tá numa prisão pior, e isso aí até pra que ele valorize o pouco de 
ganho que ele tem porque de uma certa forma eles não valorizam, né? Você 

faz isso pra poder mostrar pra ele que também não é assim, „você errou 

então você tem tudo assim de mão beijada, nem pensar‟. Então assim, e 
mostro e tento mostrar isso pra eles, „a sociedade vai te cobrar isso‟ todo 

tempo, eu falo assim que o que eu acho que é importante pra vocês „que 

vocês saiam daqui com a trouxinha debaixo do braço, mas de cabeça 
erguida, paguei, errei, errei, paguei pronto‟, é uma página virada no sentido 

assim, passou, mas a experiência não pode desaparecer ou diluir. Agora 

isso é complicado, porque isso seria, é necessário que você faça com que ele 
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reavalie o ponto de vista ético, moral da vida dele, as concepções morais da 

vida pra que ele possa mudar de uma certa forma o agir, entendeu? 

 

A complexidade da vida na sala de aula reside no fato de ser efetivada nas relações 

humanas. A vida da aula como a de qualquer grupo ou instituição social “pode ser descrita 

como um cenário vivo de interações onde se intercambiam explícita ou tacitamente ideias, 

valores e interesses diferentes e seguidamente enfrentados” (PÉREZ GÓMEZ, 2007, p. 19), 

sobretudo nas prisões, onde os valores dos sujeitos podem convergir ou conflitar com os 

veiculados pela escola.  

Essa fala do professor, também, faz-nos refletir sobre o que Freire (2006) alertava para 

o caráter formador do exercício educativo, “educar é substantivamente formar” (p. 33). Sendo 

assim, o ensino dos conteúdos não pode estar alheio à formação moral e ética dos educandos: 

 

[...] Porque você não muda a sua ação se você não vê erro nela, né? Se ela é 

normal pra você, você, então eu tento mostrar isso pra eles, a concepção, eu 

trabalho muito essa questão da moral, da ética no sentido, porque que eu tô 
falando muito nisso, porque isso vai mudar a sua ação, se é uma ação 

refletida, né? Você não tá fazendo isso porque o presidente da APAC quer 

que você faça, entendeu? Ou porque eu acho que é importante, é porque isso 
parece que vai ser bom pra você, vai, então, assim, é isso. Acho que tem 

aparelhar o aluno é disso, dá a ele condições de uma sobrevivência mais 

digna, mais acertada, mais refletida, né? (professor Carlos) 

 

É nesse sentido que concordamos com Leme (2011) quando propõe uma escola onde 

possa exercitar, em suas interações diárias, “valores, atitudes e condutas condizentes com os 

direitos humanos que, até então, podem lhes ter sido negadas, mas que, como sujeitos de 

direitos, devem aprender como trabalhar para sua própria libertação” (p. 277). 

Entendemos, no entanto, que fica difícil ou controverso, sem o respeito à autonomia 

do educando, desenvolver um trabalho que vise a sua formação. No caso da APAC, a 

obrigatoriedade é fator comprometedor da prática educativa pensada como prática de uma 

educação libertadora. Ao se referir o seu trabalho na escola da APAC, a professora Maria 

comenta sobre os alunos: “eles fazem, eles acabam reclamando, mas faz, então, não é difícil 

também, não, aqui é muito bom”. Aqueles discentes que não querem estudar, mesmo, às 

vezes, contrariados, acabam fazendo as atividades escolares, pois devem despir-se dos seus 

direitos em nome de sua transformação almejada não por ele, mas pela APAC.  

Percebemos que, para amenizar essa situação, que em sala de aula é no mínimo 

paradoxal, já que a maioria dos docentes não concorda com a obrigatoriedade, o professor 
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lança mão de algumas estratégias para que o processo ensino-aprendizagem seja conduzido de 

forma a incentivar o interesse do aluno:  

 

Aqui tem que dar um jeitinho, saber levar também, porque você imagina 
você chegar numa salinha que ninguém quer, tá ali forçado e começar a 

encher o quadro de coisa (professora Maria). 

  

O grande lance do professor é fazer com que ele se sinta envolvido com o 

conteúdo, ele tem que tá fazendo, ele tem que tá sendo mais artista, né? Pra 

poder conseguir envolver o aluno com o conteúdo e fazer com que ele sinta 

atraído por ele e aí a avaliação vai ser suficiente, talvez seja tarefa de 
qualquer professor, em qualquer lugar, mas acho que mais exatamente aqui, 

que eles têm uma série de coisas que de repente não seria o mais importante 

naquele momento da vida deles do que estar em uma sala de aula. Às vezes, 
eles falam, eles colocam isso pra gente. Então você tem que saber adequar 

entendeu? (professor Carlos) 

 

A cada bimestre, é desenvolvido algum trabalho que tenha como objetivo a 

valorização humana. Apesar de ser pensado para todos os endereços da escola, é na APAC 

que ela funciona na prática. Envolve, geralmente, todos os alunos e professores. A professora 

Bruna explica que, no ano de 2011, foram feitos trabalhos a partir de filmes: 

 

Eu esse ano cansei de fazer isso [risos]. Foram quatro trabalhos, quatro ou 

cinco não sei, quer ver: o primeiro foi „Tropa de Elite‟, depois foi „Sonho 
Impossível‟, depois foi o „Street Dance‟ [...] tem todo um trabalho embaixo 

daquilo, tem toda uma filosofia, tem todo um sentido. A gente procura fazer 

bastante isso, o que eu acho mais legal na escola [...] lá no presídio eu não 

consegui trabalhar, essa é minha maior frustração, eu não consegui 
trabalhar com todos, com todos os alunos juntos. Todo mundo lá viu o 

„Street Dance‟, todo mundo lá viu o „Sonho Impossível‟, todo mundo viu e 

todos os professores trabalharam os filmes (professora Bruna). 

 

Na escola no presídio, entretanto, os trabalhos não podem ser desenvolvidos da mesma 

forma. Os trabalhos, que envolvem filmes, passam primeiro pela aprovação da direção do 

presídio e, se aprovado, cada professor assiste e discute com sua turma.  

Na APAC, as atividades com filmes acabam sendo um facilitador da prática docente, 

uma vez que encontram aprovação dos alunos. Outras atividades, também, têm mais 

recorrência nessa instituição prisional, como os momentos de confraternização, onde reúnem 

equipe escolar e alunos. 



210 

 

Outros elementos contribuem significativamente para o exercício docente nesses dois 

espaços de privação de liberdade, tais como: o número reduzido de alunos e essa boa relação 

entre professor e alunos. 

 

Mais importante é você seduzir o aluno, a partir do momento que você 

consegui seduzir, aí, você leva tranquilamente, agora essa sedução é 
complicado, tanto no lugar quanto no outro, mas eu acho que uma coisa que 

funciona muito é o respeito com o outro, é uma coisa que eles são muito 

carentes, é de respeito, de uma certa cumplicidade, isso tem que ter, [...] tem 
que ter essa empatia para um aluno e ele tem que sentir isso [...] (professor 

Carlos). 

  

É importante lembrar, também, que o clima do contexto interfere na prática educativa. 

A professora Ana, ao falar sobre a prática educativa, salienta as diferenças entre os ambientes 

em que atuam:  

 

Lá é tenso, viu? Eu ainda saio de lá cansada, eu saio de lá cansada ainda, 

pelo número de aulas que eu tenho, eu saio de lá meio esgotada. Aqui 
[APAC] eu saio mais leve, é o clima, o ambiente, sei lá o que que é. Tem 

alguma coisa assim que deixa a gente desse jeito. 

  

Considerando os dois contextos prisionais diferentes onde os professores atuam, 

concordamos com Vieira (2008) quando afirma que a prática educativa nas prisões é 

diretamente influenciada pelo ambiente e normas da instituição prisional, e, por serem os 

objetivos da educação variados e complexos, requerem do profissional envolvimento pessoal, 

formação constante, a fim de oferecer-lhes subsídios para o enfrentamento diário das 

situações de trabalho. Até porque verificamos nessas realidades escolares o que Onofre (2002) 

já identificara em sua pesquisa realizada na penitenciária do estado de São Paulo: quando os 

professores são contratados recebem somente algumas orientações gerais e várias 

recomendações, tendo que se adequarem ao que é permitido, comprometendo o trabalho mais 

autônomo e criativo. Por isso, “é preciso que os professores interpretem, ressignifiquem e 

adaptem constantemente seus objetivos aos contextos movediços da prática pedagógica” 

(VIEIRA, 2008, p. 97).  

Apesar de a prática docente passar pela influência do ambiente e das normas da 

instituição prisional, onde se tem, de um lado, o presídio com suas normas que primam pela 

segurança, vigilância e punição, e, de outro, a APAC, que, com suas regras disciplinares, visa 

transformar e formar o sujeito “apaqueano”, a sala de aula, tanto no presídio como na APAC, 

configura-se como um espaço diferenciado da vida aprisionada.  
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Observamos que em nenhum dos dois endereços da escola há interferência da 

dinâmica da aula por parte da instituição prisional. Sendo assim, as interações em sala de aula 

podem oferecer oportunidades de debates, reflexões, discussões etc. É nesse sentido que 

Português (2001) alerta que, nesse espaço, é necessário que “os conteúdos abordados, 

debatidos, analisados e refletidos no espaço de sala de aula constituam um patrimônio a ser 

preservado por aquele grupo, de forma a não orientar ações ou sanções das demais áreas da 

gestão penitenciária” (p. 150).  

Mas isso, porém, não quer dizer que o processo educativo seja neutro. Para que 

houvesse neutralidade na educação, não poderia existir discordância entre as pessoas com 

relação aos modos de vida individual e social, estilo político e valores (FREIRE, 2006). 

Assim, o ato educativo implica a tomada de posicionamento: ou a prática está voltada para a 

manutenção das coisas do mundo como estão, ou se busca a mudança, com base na leitura da 

realidade e a problematização do futuro, como algo a ser construído a partir das ações no 

presente.  

Sua busca por mudança requer reconhecer que várias culturas entrecruzam-se no 

espaço escolar, sobretudo a cultura prisional, que está presente não só por meio das normas 

que regem a escola, mas pela cultura experiencial dos educandos, dentre outros aspectos. 

Portanto, não é possível negá-la. A tarefa do professor é realizar a mediação reflexiva dos 

influxos plurais que a cultura prisional exerce de forma permanente, para, assim, promover o 

desenvolvimento educativo dos seus alunos. 

 

5.6 A FUNÇÃO DA ESCOLA NO PRESÍDIO E NA APAC: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

A definição das funções da escola é imprescindível para nortear o trabalho educativo. 

Ao trazer reflexões importantes sobre a escola pública no Brasil, Libâneo (2012) afirma que 

os campos científico e profissional da educação não têm conseguido obter consenso sobre 

questões como o que deve ser a escola, suas funções e suas necessidades. Acreditamos que, 

sobretudo, a instituição escolar, em espaços de privação de liberdade, deve possuir suas 

funções bem definidas, pois, como vimos, ela está situada em um contexto complexo e bem 

particular. 

Conforme verificamos no projeto político-pedagógico, a EEDMAS ainda não tem seu 

papel bem definido e que contemple os diferentes contextos nos quais ela funciona. Na 

opinião dos professores, as funções sociais da escola no presídio e na APAC é um dos pontos 

em comum entre elas: 
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A função da escola é a mesma nos três lugares (professora Bruna). 
 

É uma escola como outra qualquer, não importa se ela está dentro do 

presídio ou aqui fora, a base é a mesma, é uma escola, só que acaba tendo 
um pouquinho de diferença também, como o [presidente da APAC] falou: 

„somos educadores sociais‟, né? Além de passar disciplina ali, mas também 

tá acontecendo isso aqui fora, além de passar a disciplina ali, outras coisas 

têm que ser passadas também (professora Maria). 

 

Realmente, não se trata de “passar” o conhecimento, até porque esse termo remete-nos 

à concepção tradicional de transmissão e aprendizagem de conteúdos, que, como alerta Pérez 

Gómez (2001), “pode não provocar, em absoluto, a reconstrução dos modos de pensar e sentir 

dos estudantes, mas só o adorno acadêmico externo que se utiliza para resolver com relativo 

êxito as demandas e as exigências da tarefa escolar” (p. 263). Tal concepção, nas palavras de 

Freire (2006), é o mesmo que “amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 

exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino 

dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando” (p. 33). 

As colocações feitas pelo professor Carlos aproximam-se de uma concepção de 

educação voltada para a formação do educando. De acordo com ele: 

 

Você aqui tá trabalhando com a possibilidade de reinserção de uma pessoa 

na sociedade. Eu já disse que não acredito na ideia de ressocialização, mas 

eu acredito na ideia de reavaliação, reavaliação no sentido de formação da 
consciência moral e tal. 

  

O termo “ressocialização” é problematizado pelo professor, que esclarece: 

 

Na verdade não existe ressocialização, eu não acredito no termo, você 

entende? O termo, não há ressocialização, pra haver ressocialização você 
tem que anular sua existência e iniciar outra. Eu questiono o termo e acho 

que a partir do momento que você questiona o termo, você entende assim? 

Porque como é que eu, se eu tô errando até na conceituação, então eu vou 
errar em tudo até na minha maneira de pensar. Se você consegue definir 

exatamente o que você quer, conceituar qual é exatamente a sua ação, você 

fatalmente vai errar nas atitudes, entendeu assim? Então, eu não acredito e 

não existe, eu gostaria que o povo do presídio soubesse, não existe 
ressocialização. 

 

Em outra perspectiva, as professoras Bruna e Ana, considerando o contexto específico 

desses alunos, consideram essencial o trabalho da escola no que se refere à valorização 

humana do educando. Segundo as professoras,  
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Levar solidariedade dentro do presídio acima de tudo, além de você levar 

cultura, um pouco de cultura, de esclarecimento, que já é o papel da escola 

mesmo, é também solidariedade, é uma forma de chegar nele, de aproximar 
do outro „aqui eu tô com você, quero ser seu parceiro aqui, quero te auxiliar 

através da escola‟, eu acho que tem, assim, esse diferencial (professora 

Ana). 

 
[...] tem que trabalhar mais e valorizar mais a valorização humana. Então, 

às vezes, a gente acaba deixando de passar algum conteúdo, alguma coisa, 

pra poder trabalhar em cima disso, da valorização humana deles, que é da 
autoestima deles, que é baixa. Acho que a escola tem mais esse papel 

(professora Bruna). 

 

Essas significações, com relação ao papel da escola na prisão, concordam com o que 

preconiza o presidente da APAC sobre a importância do trabalho educativo voltado para a 

valorização humana. Entretanto, parecem não ser comungadas por todos os professores: 

 

Porque pode dizer assim „ah, o conteúdo não é o importante‟, mas ele é 

importante de fato. Escola que não tenha conteúdo, que escola é essa? Não 
é? Então, assim, até que ponto eu posso abrir mão do conteúdo em nome de 

uma terapia de grupo e não esteja tentando fazer o serviço de um outro 

profissional que eu também não sou capacitado pra tal, que deveria tá 
fazendo, então, eu vejo dessa forma (professor Carlos). 

 

Freire (2006) nos ajuda a pensar essa questão ao afirmar que o professor não pode 

querer passar por terapeuta, porém, ressalta que a condição de ser humano nos confere uma 

certa dimensão terápica. Sendo assim, “desde que não prejudique o tempo normal da 

docência, não posso fechar-me a seu sofrimento ou a sua inquietação porque não sou 

terapeuta ou assistente social. Mas sou gente” (p. 144). Portanto, cabe ao educador encontrar 

um ponto de equilíbrio, de modo que os alunos não vejam negado seu direito de acesso ao 

conhecimento socialmente acumulado ao mesmo tempo em que não lhes seja recusada 

atenção ao seu problema. 

É nesse sentido que, para esse professor, o educador deve estar  

 

capacitando o aluno pra que ele desenvolva o próprio conhecimento, aquilo 
que ele achar que seja mais importante, [...] que ele busque o que ele acha 

que é mais importante pra vida dele, se ele de repente falar „não, não é nada 

disso, eu estudei, mas não é nada disso‟, então, o que que é? Ele vai ter que 
saber, ele vai ter que dá uma resposta, acho que com o subsídio que você 

pode passar pra ele em termos de, você poderia tá fazendo com que ele 

optasse melhor, né? Fizesse escolhas mais acertadas, por exemplo, né? Não 
que a gente faça essas escolhas todas acertadas o tempo inteiro, mas a 

probabilidade de erro é um pouco menor quando você usa de algumas 

prerrogativas, eu entendo assim. Então, assim, eu acho que é importante 

isso (professor Carlos). 
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Para alguns professores, a EEDMAS contribui para o processo de (re)integração na 

sociedade na medida em que é capaz de oportunizar o acesso ao ensino superior, a um 

emprego melhor e à qualidade de vida: 

 

A gente cumpriu nossa parte, cumpre o nosso papel, dando a eles a chance 
de poder ter um crescimento, né? Uma formação melhor, de poder sair dali 

e já ter um segundo grau pra poder fazer uma faculdade, um curso técnico, 

tipo, pra poder ter um emprego melhor. Então contribui bastante [para a 
(res)socialização], eu acredito muito na educação, pena que não é todo 

mundo que acredita (professora Bruna). 

 

De 2008 até hoje já melhoraram [referindo-se à utilização de gírias], já 
melhorou muito, eles estão mais esforçados. Eu tenho observado também 

que os que já estão na escola quando vêm outros novatos, eles conversam 

„você não deve falar isso, conversa direito‟, por onde mudar seu 
vocabulário que quando sair na rua, fica mais fácil de você adaptar na 

sociedade, pra eles é bom ter um contato com pessoas que não são lá de 

dentro. [...] Você não vê a aluna que passou aqui [?] Quantos que não 
podem ir pra Universidade Federal? Quantos ainda não podem passar, não 

podem mudar a vida (professora Maria). 

  

A aluna, citada pela professora Maria, concluiu o Ensino Médio na EEDMAS e foi 

aprovada no ENEM 2010, conseguindo ingressar no curso de graduação em Artes Aplicadas 

da UFSJ. Tanto essa aluna, como os demais alunos da escola na APAC, que hoje fazem 

algum curso técnico, são tidos como bons exemplos pelos professores e alunos, ratificando, 

assim, a importância da escola nesses contextos prisionais. O professor Carlos, porém, prefere 

não falar em resultados alcançados pela escola: 

 

Acho que ainda é cedo, porque nesses quatro anos a gente tem um número 
superpequeno de pessoas que foram pra casa e não há um acompanhamento 

externo pra se ter uma ideia, né? [...] Então, eu acho assim, ainda é pouco o 

que a gente faz, talvez seja pouco pelo fato de que a gente não teve 
preparação. 

 

Durante as entrevistas, os professores apontaram alguns desafios enfrentados pela 

escola situada em diferentes instituições prisionais: 

 

Tem coisa pra melhorar, tem bastante coisa pra melhorar, principalmente 
em questão de, eu acho de organização, [...] eu falo organização assim, do 

trabalho em conjunto, de todos os professores entenderem a mesma coisa. 

Da equipe de professor trabalhar em prol de uma mesma coisa, eu acho que 
é isso que falta na escola [...] a escola fica meio amarrada porque todo ano 

sai e entra professor novo, né? Então a escola fica meio amarrada, mas 
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fazer o quê? Alguns professores que entram são bons e outros que entram 

não são, mas isso acontece (professora Bruna). 

 

Eu acho que a escola dentro do presídio é obrigação mesmo do governo, 

tem que existir e tem que existir de boa qualidade, a gente vê aí, o material é 
precário. Tinha que ser como uma escola aqui fora, ele tinha que se 

comprometer com uma escola no presídio como é com uma escola aqui fora, 

porque senão não adianta reclamar. Eu acho que, enquanto pessoas, eles 
têm o direito de estudar, de querer sonhar com uma outra vida através do 

estudo (professora Maria). 

 

Muitos dos problemas enfrentados pela escola na prisão são semelhantes aos 

problemas das demais escolas públicas do país, ou seja, há um “descompasso entre o que se 

deve e o que se pode fazer em educação é um desafio para todos os educadores” (ONOFRE, 

2002, p. 25: grifo da autora). Outros problemas, porém, são específicos às escolas da prisão, 

conforme fala do professor Carlos: 

 

Eu acho que é importantíssimo pra escola agora tá redefinindo o seu, de 

fato, né? Definindo seu papel nesse processo porque senão a gente corre o 

risco de ficar, de virar uma coisa meio pra inglês vê, né? Olha, eles têm 

oportunidade e no final não têm nada, entendeu? [...] Então eu acho que o 
momento é crucial assim, a gente vai ter essa mudança de direção, quer 

dizer, a gente já teve uma primeira experiência, é preciso de fato definir as 

diretrizes da escola, a filosofia da escola, que que a gente quer com isso? 
Entendeu? [...] e eu acho que a gente precisa fazer isso urgentemente o ano 

que vem. É necessário que se repense ações, mesmo porque é uma outra 

direção, tudo mais democrático possível. O que o professorado acha de 

fato? E a escola começar a trilhar um caminho que seja só dela, a se 
colocar de fato presente na instituição, eu acho que é preciso. Senão a gente 

vai ficar eternamente essa coisa mandada „ah, ela funciona, mas não 

funciona, como é que é isso?‟, né? E precisa definir as estratégias, agora 
para cada endereço, já que é uma escola tão [?] as realidades são 

multifacetadas. 

 

A afirmação do professor Carlos faz pensar o grande desafio da escola, que é definir 

suas funções mediante a reestruturação do projeto político-pedagógico da escola, que deve ser 

sempre um trabalho coletivo. O trabalho educativo nas prisões necessita ser realizado com 

propósitos bem determinados, entendendo que, para cumprir sua função de mediadora 

reflexiva entre culturas, saberes e realidade, é necessário reconhecer a influência dos influxos 

das diferentes culturas, sobretudo a prisional, que se entrecruza no espaço escolar.  

Os estudos como os de Leme (2007), Penna (2003), Onofre (2002, 2007, 2011) e 

Santos (2007), ao corroborarem a relevância do papel da escola como possibilidade da 

melhoria da qualidade de vida nas prisões, evidenciam, baseados nos escritos de Paulo Freire, 
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que a educação escolar pode contribuir para o processo de humanização, conscientização e 

formação do educando privado de sua liberdade, desde que o projeto educativo seja elaborado 

e desenvolvido intencionalmente (LEME, 2011, p. 277). No entanto, diante das adversidades 

enfrentadas pela EEDMAS, por mais que os professores, por vezes, tentem se aproximar de 

uma pedagogia proposta por Freire (1981, 1993, 2006), esta ainda encontra muitas limitações 

para ser efetivada. 

Pelas falas dos professores, podemos perceber que não há consenso quando o assunto 

refere-se às funções da EEDMAS. Temos visto que a cultura acadêmica, concretizada no 

currículo trabalhado na escola das prisões, não se diferencia das demais escolas públicas que 

ministram a EJA no Estado. Com o currículo idêntico às demais escolas, a equipe pedagógica 

da EEDMAS encontra-se em um dilema diante das especificidades e complexidades dos 

contextos prisionais, nos quais a escola situa-se, suas funções titubeiam: ora discute-se a 

importância do trabalho voltado para a valorização humana, ora discute-se a importância do 

conteúdo a ser ministrado. Esse fato, na verdade, é reflexo da realidade educacional, 

sobretudo nas prisões, que tiveram suas diretrizes definidas recentemente, bem como das 

próprias políticas públicas do Estado, que, ao definir o currículo como sendo da EJA, não o 

diferencia da realidade prisional.  

Concordamos com Leme (2011), quando defende, para a educação nas prisões, um 

currículo que contemple “o conteúdo básico nacional e um conteúdo próprio, referente ao 

contexto em que está inserida e as necessidades dos sujeitos ali presentes” (p. 257). Isso 

implica pensar e discutir uma série de fatores, inclusive a carga horária, que hoje se limita a 

duas horas e meia diárias de estudos na escola.  

Consideramos a educação escolar de fundamental importância no sentido de 

oportunizar aos aprisionados novas perspectivas de vida e orientar seu retorno à convivência 

em sociedade. No entanto, é preciso reconhecer que, sozinha, a educação tem papel limitado. 

Ela deverá estar associada às demais assistências (como a material, jurídica, social, religiosa, 

saúde e demais áreas), atuando de forma interdisciplinar, por meio de uma política articulada, 

visando um objetivo comum: a (re)inserção social dos sujeitos privados de liberdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo investigou a EEDMAS, que, conforme vimos, apresenta um universo de 

pesquisa peculiar: localiza-se em duas instituições prisionais distintas. Apesar de se tratar de 

uma escola com a mesma denominação, gerenciada pelo mesmo diretor, e possuir grande 

parte do corpo docente atuando nessas duas realidades, tratamos de diferenciá-la, conforme o 

ambiente prisional ao qual se insere, identificando-a como a escola no presídio e a escola na 

APAC. Tal divisão foi necessária, pois, em cada âmbito, é produzida uma cultura escolar 

específica devido às características singulares das interações que definem cada contexto. 

Delimitamos nosso objetivo em compreender os contrastes e semelhanças entre elas, 

buscando entender os significados que os professores atribuem a essas escolas, uma vez que 

são eles que lidam diariamente com a diversidade desses contextos. Para tanto, adotamos, 

como eixo de análise, a escola em sua dimensão cultural definindo-a, na perspectiva de Pérez 

Gómez (2001), como um “espaço ecológico de cruzamento de culturas” (p. 17).  

Essa conceituação abarcou dois pontos fundamentais que nortearam nossa 

investigação: espaço ecológico e cruzamento de culturas. Ao considerar a escola como um 

espaço ecológico, como um sistema não fechado, foi necessário atentar para a relação que 

esta estabelece com o seu contexto local e mais amplo. Primeiramente, para entendê-la de 

forma contextualizada, buscamos compreender a realidade educacional nas prisões do Brasil, 

por meio de dados divulgados pelo INFOPEN, bem como das pesquisas que se ocupam da 

escola nesses espaços de privação de liberdade, como: Português (2001), Leme (2007, 2011), 

Santos (2007), Onofre (2002, 2007, 2011), Araújo (2005), Lourenço (2005), Abreu (2008), 

Julião (2009), Penna (2003), Silva (2004) e Vieira (2008). Verificamos que muitos aspectos 

analisados por esses autores condizem com a realidade da EEDMAS, por nós investigada, tais 

como: condições precárias de funcionamento, ausência de um currículo específico voltado 

para a realidade prisional, carência de formação docente específica etc.     

Ademais, discorremos sobre as políticas públicas no Brasil e em Minas Gerais que 

tratam sobre a educação nas prisões, dando destaque à Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010, 

que se refere às Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação para Jovens e Adultos em 

situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, aprovada recentemente. No 

que se refere ao contexto local, consideramos não somente as características internas da 

escola, mas, também, as prisões (presídio e APAC) em que está localizada.  

Ao levar em conta essas dimensões contextuais, corroboramos o que afirma Nóvoa 

(1995) sobre a relativa autonomia que a escola dispõe, encarada como um “território 
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intermédio de decisão no domínio educativo” (p. 20: grifo do autor). Isso porque, no caso da 

EEDMAS, mesmo estando localizada no presídio e na APAC, onde imperam regras e 

procedimentos na qual ela deve se adequar, seu trabalho não se limita à reprodução das 

normas dessa realidade ou de um sistema social mais amplo.  

Com relação ao segundo ponto, reconhecer no espaço escolar o cruzamento de 

culturas, foi imprescindível para identificarmos uma cultura presente no contexto da 

EEDMAS, a cultura prisional. Todo o esforço em conhecer as realidades prisionais, ou seja, 

os contextos onde está situada a escola e o estudo das obras de autores que se ocuparam das 

prisões, como Foucault (1987), Goffman (1991), Thompson (1976) e Vargas (2011), entre 

outros, possibilitou-nos apontar algumas características que fazem parte da cultura dessas 

prisões. E mais do que isso, permitiu-nos, posteriormente, identificar, sob algumas formas, o 

cruzamento da cultura prisional no espaço escolar e como tal aspecto é essencial para se 

compreenderem os contrastes e semelhanças entre as escolas.  

Podemos observar que a cultura escolar na prisão é constituída, também, no 

cruzamento com a cultura prisional. As práticas sociais, as regras que orientam o 

comportamento dos presos, as normas existentes para a manutenção da ordem e da disciplina, 

os ritos, os costumes, a organização do tempo e do espaço físico e o ambiente de privação de 

liberdade constituem alguns dos elementos da cultura prisional
126

 que se inter-relacionam na 

escola.  

Essa cultura, por sua vez, é produzida de maneira distinta em cada prisão. Grosso 

modo, constatamos que, em uma prisão de modelo convencional, a cultura prisional refere-se, 

sobretudo, aos processos de adaptação, subjugação e anulação dos indivíduos ao sistema 

social do cárcere. Já na APAC, a cultura prisional, traduzida nos costumes, nas rotinas e nos 

rituais que essa prisão empenha em conservar e reproduzir, por meio de um tratamento dito 

humanizado, engendram processos que visam transformar o indivíduo no sujeito 

“apaqueano”, obediente às normas e com um desígnio de levar uma “vida honesta”, cristã e 

baseada nos preceitos da instituição. 

É evidente que o fato da cultura prisional ser parte constitutiva da escola não significa 

dizer que a cultura da prisão e a da escola não são contraditórias. A escola, nesse ambiente, 

enfrenta alguns impasses; no caso da escola no presídio, o processo de prisonização, 

mencionado por Thompson (1976), pelo qual passa o interno, que se submete, em maior ou 

                                                             
126 Convém ressaltar que, nesta pesquisa, foram identificados apenas alguns elementos da cultura prisional. 

Sabemos, no entanto, que, devido às limitações deste trabalho, não nos foi possível identificar mais aspectos. 
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menor grau, à cultura prisional, vai de encontro ao processo educacional, que, ao contrário, 

deve visar a sua desprisonização, focando no desenvolvimento da autonomia dos educandos 

em sua construção de atitudes e valores. Tal foco, no caso da escola na APAC, também 

encontra dificuldades de realização. Afinal, como um processo educativo pode ser 

significativo sendo imposto e desconsiderando a vontade do outro de querer ou não aprender 

por intermédio da escola?   

Nesse sentido, podemos afirmar que a EEDMAS possui culturas escolares diferentes 

que variam de acordo com a realidade a qual está situada e essa distinção se dá, sobretudo, no 

cruzamento da cultura escolar com a cultura prisional específica de cada prisão. Mediante 

nossa inserção no campo de pesquisa, bem como as falas dos professores, identificamos 

contrastes e semelhanças entre a escola no presídio e a escola na APAC, em aspectos que se 

referem, principalmente, ao espaço e ao tempo escolares, à relação entre a escola e seus 

contextos prisionais, ao comportamento e interesse dos alunos, à prática docente nessas duas 

realidades e às funções da escola. 

A escola dentro da prisão é marcada por relações que influenciam a todos que 

convivem em seu interior e condicionam seus modos de pensar, sentir e atuar. A escola tanto 

no presídio quanto na APAC é dotada de uma particularidade, pois ambas configuram-se em 

“singulares espaços ecológicos de interação, cujo particular equilíbrio e jogo de forças 

caracterizam as formas de existência e as possibilidades de mudança” (PÉREZ GÓMEZ, 

2001, p. 148).  

Dentre as formas de interação existentes nos espaços escolares das prisões, podemos 

destacar a relação estabelecida entre a escola e seu contexto prisional. Tal aspecto revela os 

contrastes entre a escola no presídio e a escola na APAC. Ficam evidentes nas falas dos 

professores as relações, por vezes tensas, estabelecidas entre a escola e o presídio. Eles 

justificam que a escola no seu dia a dia se depara com muitos entraves que se referem não 

somente às normas para a manutenção da ordem e segurança, mas ao incômodo de muitos 

agentes com relação à existência da escola e pela não importância conferida à atividade 

educacional no interior da prisão. Já a relação estabelecida entre a escola e a APAC é vista 

como mais harmoniosa, embora a escola funcione em horário noturno e não haja contato com 

os voluntários ou os demais funcionários dessa instituição prisional, não havendo incômodo 

com a existência da escola em seu interior. 

Em suas significações sobre a escola no presídio e a escola na APAC, os professores 

também ressaltaram como pontos de contraste entre essas duas instituições o comportamento 

e o interesse dos alunos, bem como suas condições de vida. Apesar de, nos dois endereços, ser 
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verificada a disciplina das turmas e a boa relação entre professor e alunos, no presídio, os 

alunos tendem a aproveitar mais o tempo escolar, pois, vivendo na ociosidade e submetidos à 

cultura prisional, que os anula como sujeitos, a escola é vista como uma das poucas 

oportunidades diferenciadas do universo prisional. Para os professores, esses alunos têm mais 

interesse em frequentar as aulas. Já no contexto da APAC, a rotina planejada para retirá-los da 

condição de ocioso, as aulas no final do dia, as normas rigorosas que determinam como 

obrigatória a frequência às aulas, as oportunidades de sair para trabalhar e ter mais contato 

com a família, incidem sobremaneira no modo como se comportam. Para o professor, esses 

alunos possuem menor interesse pelos estudos, pois sua vida é marcada por outras 

preocupações. Podemos perceber que o comportamento e o interesse dos alunos estão 

intimamente ligados à cultura prisional que vivenciam.  

Como sabemos, a cultura escolar se constitui em um espaço e um tempo determinado. 

No nosso caso, o espaço e o tempo dessa escola fazem alusão, também, aos espaços e tempos 

das instituições prisionais, já que estão situadas em seu interior. Considerando a importância 

dos aspectos materiais da escola para a constituição de práticas escolares que podem estimular 

ou limitar a disseminação social de determinados conhecimentos ou competências, podemos 

identificar que, com relação ao espaço da EEDMAS, os professores demonstraram suas 

inquietudes no que podemos identificar como ponto de semelhança entre a escola no presídio 

e a escola na APAC, e que diz respeito às suas condições físicas precárias. Todavia, essa 

precariedade é o efeito das condições de existência de cada prisão. No presídio, elas são 

resultado da ausência de estrutura física voltada para as atividades que visem a 

(res)socialização, demonstrando que a prioridade da cultura prisional é a vigilância e a 

punição. Já na APAC, essas condições são resultado da luta para a implantação da escola, 

mesmo que em condições provisórias. Contudo, cabe salientar que, apesar de precário, o 

espaço escolar na APAC se difere do do presídio em alguns aspectos, dentre eles, podemos 

destacar: a ausência de grades nas salas e o ambiente totalmente limpo e menos tenso.  

Os professores, também, ressaltam as carências físicas e materiais nas escolas das duas 

prisões. Essa situação denota ainda a falta de atenção por parte do poder público quanto às 

condições adequadas de funcionamento dessas escolas. Entretanto, mesmo em condições 

difíceis, os professores salientam a importância da escola nesses espaços de privação de 

liberdade, sobretudo no presídio, onde o espaço da escola é visto como diferenciado. Eles 

acreditam que a educação escolar configura-se como uma das poucas oportunidades de 

transformação de vida para os sujeitos privados de liberdade.  
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 Com relação ao tempo escolar, podemos notar pontos que se assemelham e se 

contrastam na escola na APAC e no presídio. Em ambas as escolas, a carga horária diária de 

aulas correspondem a duas horas e meia, sendo que esse tempo escolar passa por muitas 

alterações devido à imprevisibilidade dos contextos prisionais. O tempo escolar é 

condicionado por vários tempos sociais: o tempo dos alunos, dos educadores em sala de aula 

e, também, dos dirigentes e funcionários das prisões. Em se tratando da EEDMAS, o tempo 

escolar é regulado diariamente muito mais pelo presídio do que pela APAC, tendo em vista a 

prevalência das normas de segurança em detrimento de qualquer outra atividade. Porém, cabe 

salientar que o tempo escolar também condiciona o tempo das prisões, pois altera a rotina 

dessas instituições prisionais. 

Identificamos semelhanças, pelas nossas observações em sala de aula e conversas tidas 

com os professores, no que se refere à prática docente. Constatamos que, na maioria das 

vezes, a prática docente empreendida em sala de aula na escola no presídio e na APAC revela 

semelhanças entre ambas. Presenciamos, por diversas vezes, o mesmo plano de ensino e a 

mesma metodologia sendo utilizados nas duas realidades da escola. Destacamos, porém, que, 

por ser efetivada nas relações humanas, a vida na sala de aula é um cenário de interações, nem 

sempre previsíveis, e, por mais que a prática docente revele pontos de semelhança, ela 

também se especifica em cada contexto escolar.  

Não obstante, alguns elementos facilitadores da prática docente são encontrados nos 

dois espaços de privação de liberdade, tais como: o número reduzido de alunos por turma, a 

disciplina dos alunos e a boa relação estabelecida em sala de aula. No entanto, o professor, no 

cotidiano de uma escola situada na prisão, também vivencia as limitações de sua prática. As 

condições físicas e materiais, as normas próprias do ambiente de execução penal, a falta de 

formação específica para os professores e a falta de um currículo escolar específico para essa 

realidade são fatores que restringem a prática pedagógica na consecução de um dos seus 

principais objetivos nesse contexto: oferecer aos alunos as ferramentas cognitivas, emocionais 

e relacionais, necessárias a uma participação ativa, crítica e consciente na sociedade, tendo em 

vista a sua possível (re)inserção social. Sendo assim, a prática pedagógica encontra muitos 

empecilhos para se aproximar do ideário de educação libertária e humanizadora defendida por 

Paulo Freire. 

Contudo, cabe salientar que presenciamos práticas pedagógicas empreendidas em sala 

de aula, ou fora dela, que tentam se aproximar da experiência dos alunos, de sua cultura 

experiencial. A EEDMAS utiliza estratégias interessantes para aproximação com a 

comunidade escolar, com vistas a conhecer melhor os universos culturais dos alunos. Mesmo 
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em meio a dificuldades vivenciadas no presídio, no que se refere às normas de segurança, a 

escola desenvolve projetos voltados para a valorização humana, contando com a participação 

das famílias dos internos. 

Notamos também que a escola, tanto no presídio como na APAC, configura-se como 

um espaço diferenciado da vida aprisionada. A equipe escolar não possui envolvimento ou 

vínculo com aspectos que dizem respeito ao trabalho nessas prisões. Assim, os professores 

possuem uma relativa autonomia quanto ao seu trabalho em sala de aula. Nesse sentido, 

podemos afirmar que a escola pode representar uma forma de resistência à adaptação ao 

mundo do cárcere. 

De acordo com a opinião dos professores, as funções da escola no presídio e na APAC 

é um dos pontos em comum entre elas. Porém, ao tecerem comentários sobre essas funções, 

observamos que esse quesito encontra discordância entre os docentes. Alguns consideram 

importante priorizar o trabalho voltado para a valorização humana dos educandos, enquanto 

outros destacam a importância do conteúdo a ser ministrado. A falta de uma definição mais 

clara, a respeito do papel da escola nas prisões, é consequência, também, da ausência de 

políticas públicas que invistam em uma formação docente específica para atuar na realidade 

prisional e de um currículo específico voltado para esse contexto singular e complexo.  

A discussão sobre as funções da escola na prisão é complexa. Contudo, a partir das 

ideias de Pérez Gómez (2001), pensamos que uma das funções da escola se caracteriza pela 

análise crítica dos próprios processos e influxos socializadores advindos da cultura prisional. 

Tal análise é importante, pois a educação não é neutra. Como um processo de controle social, 

ela poderá, também, reforçar os mecanismos disciplinadores da prisão, servindo como mais 

uma forma de adaptação do indivíduo ao mundo do cárcere.   

Ademais, a constatação de que a cultura escolar também é constituída no cruzamento 

com a cultura prisional corrobora a necessidade de um currículo específico destinado às 

prisões, conforme postula Leme (2011), bem como a necessidade de formação docente 

específica para atuar nessa realidade. 

Cientes das lacunas desta pesquisa, ao identificarmos os contrastes e semelhanças 

entre a escola no presídio e a escola na APAC, acreditamos que apontamos algumas 

possibilidades e limites da educação escolar nas prisões. A escola no presídio e na APAC 

apresenta desafios aos educadores. Urge pensar e elaborar coletivamente um projeto político-

pedagógico que contemple as diferentes realidades da escola. As possibilidades da escola são 

reveladas na confirmação de que existe uma margem em que ela atua, ou seja, ela possui uma 

autonomia relativa que lhe possibilita ser um espaço diferenciado das prisões.  
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Nossa postura, como pesquisadores, partiu do princípio de que a escola é uma 

realidade social, por isso “uma criação histórica, relativa e contingente [...]. É uma realidade 

em si mesma inacabada, em contínuo processo de criação e mudança” (PÉREZ GÓMEZ, 

2001, p. 64); por isso seu caráter dinâmico e vivo. Tendo em vista tal complexidade, 

admitimos, aqui, as limitações de nossa pesquisa. Além daqueles que destacamos, outros 

vários aspectos com relação aos contrastes e semelhanças entre a escola do presídio e da 

APAC poderiam ser ressaltados, assim como outras situações do cotidiano escolar. Todavia, 

foi necessário delimitar nosso objeto, privilegiar alguns aspectos em detrimento de outros e 

demarcar nossos percursos metodológicos, considerando o tempo dedicado à pesquisa.  

Por fim, tendo em vista a importância do tema para o campo educacional e o caráter 

inicial desta pesquisa, esperamos que as contribuições deste estudo sejam no sentido de 

projetar outras questões ou, até mesmo, aprofundar os pontos aqui abordados. Pois, como 

apontamos, apesar de a educação escolar ser um direito subjetivo, ainda há muito por fazer 

para sua efetivação nas prisões, sejam estas de modelo convencional ou alternativo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA EEDMAS 

 

 

Esse questionário visa traçar o perfil dos professores que trabalham na EEDMAS e será 

utilizado como um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa, provisoriamente, intitulada “A 

educação escolar no contexto de duas realidades prisionais: contrastes e semelhanças entre a escola no 

Presídio e escola na APAC desveladas pelos professores”, realizada pela mestranda Alessandra dos 

Santos Vale, sob orientação do prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira. Sua participação é muito 

importante, pois contribuirá nas reflexões sobre a situação da educação prisional e a complexidade da 

atuação docente em espaços prisionais tão diversos. Esclarecemos, ainda, que será garantido seu 

anonimato. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome: _______________________________________________________________ 

1.2. Sexo: Feminino (   )            Masculino (   )  

1.3. Data de nascimento: ____/____/____  

 

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

(  ) Curso Normal Médio (Magistério de 2º. Grau) 
 

(  ) Curso Superior Incompleto. Especificar o curso:_____________Instituição:________ 

 

(  ) Curso Superior Completo. Especificar o curso: ___________Instituição:___________ 
(  ) Outro Curso.  Especificar o curso: _____________________Instituição:___________ 

 

 

3. FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

(  ) Curso de Pós-graduação incompleto. Especificar: ___________________________ 

(  ) Curso de Pós-graduação completo. Especificar: ____________________________ 
(  ) Outros cursos.Especificar:__________________________________________________ 

                                                

3.1. Você participou de algum curso ou capacitação para atuar na Educação de Jovens e adultos 

(EJA)?  

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual(is):___________________________________________________________ 

 
3.2. Você participou de algum curso ou capacitação para atuar na Educação de Jovens e adultos (EJA) 

no contexto prisional? 

 
(  ) Não 

(  ) Sim. Qual(is):___________________________________________________________ 
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3.3. Sente necessidade de formação específica para trabalhar na escola na prisão? 

(  ) Não 
(  ) Sim.  

Comente_______________________________________________________________ 

 

4. ATUAÇÃO DOCENTE 

 

4.1. Há quantos anos trabalha como professor(a)? ____ anos. 

 
4.2. Em quantas escolas você trabalha? ___________. 

 

4.3. Se for mais de uma escola, qual a rede de ensino ela pertence: Pública (  )         Privada (  ) 

 
4.4. Tipo de vínculo empregatício na EEDMAS: 

 

         (  ) Contratado                                                               (  ) Efetivo  

 
4.5. Já atuou em outra escola na Educação de Jovens e Adultos? 

 

(  ) Sim  (  ) Não 

 
4.6. Caso a resposta seja sim, em qual nível você atuou?  

 

(  ) Ensino Fundamental. Por quanto tempo? ________ 
(  ) Ensino Médio. Por quanto tempo? ________ 

 

4.7. Já lecionou em escola da prisão antes de trabalhar na EEDMAS? 
 

(  ) Não  

(  ) Sim. Onde? _____________________________________________________________________ 

 
 

5. TRABALHO DOCENTE NA EEDMAS 

 
5.1 Em qual(is) endereço(s) da EEDMAS você trabalha? 

 

(  ) Somente no Presídio                 (  ) Somente na APAC             (  ) Somente na Casa do Albergado 
(  ) No Presídio e na APAC            (  ) No Presídio e na Casa do Albergado                                                

(  ) Na APAC e na Caso do Albergado                                            (  ) Nos três endereços   

 

  
5.2. Qual(is) diciplina(s) você leciona atualmente?_____________________________________ 

 

5.3. Qual(is) o(s) período(s) da EJA e em qual(is) endereço(s) você leciona? 

 1º período do 1º segmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.   

 2º período do 1º segmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.    

 3º período do 1ºsegmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.   

 1º período do 2º segmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.   

 2º período do 2º segmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.   

 3º período do 2º segmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.   
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 1º período do 3º segmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.   

 2º período do 3º segmento: (  ) no Presídio;  (  ) na APAC;  (  ) na Casa do Albergado.   

 

 

5.4. Você adota o livro didático em sua disciplina? 

  
(  ) Sim  (  ) Não 

 

Em caso afirmativo, qual o livro didático adotado? 
 

(  ) livro didático destinado ao ensino regular 

(  ) livro didático destinado à Educação de Jovens e Adultos 

 
5.5. Há quanto tempo você trabalha na EEDMAS? 

(  ) 4 anos, a partir de 2008  

(  ) 3 anos, a partir de 2009: (  ) Presídio    (  ) APAC      (  ) Casa do Albergado 
(  ) 2 anos, a  partir de 2010: (  ) Presídio    (  ) APAC      (  ) Casa do Albergado 

(  ) 1 ano, a partir de 2011: (  ) Presídio    (  ) APAC      (  ) Casa do Albergado 

 
 

 

Agradecemos muito a sua contribuição! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

 

Esse questionário visa traçar o perfil dos alunos da EEDMAS e será utilizado como um dos 

instrumentos de coleta de dados da pesquisa, provisoriamente, intitulada “A educação escolar no 

contexto de duas realidades prisionais: contrastes e semelhanças entre a escola no Presídio e escola na 

APAC na percepção docente”, realizada pela mestranda Alessandra dos Santos Vale, sob orientação 

do prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira. Sua participação é muito importante, pois contribuirá nas 

reflexões sobre a situação da educação nessas duas instituições prisionais. Sua participação é 

voluntária e esclarecemos, ainda, que será garantido seu anonimato. Desde já agradecemos a sua 

colaboração. 

 

SITUAÇÃO PRISIONAL 

 

1. Qual a idade?  

 (  ) Entre 18 – 27 anos              (  ) Entre 28 – 37 anos              (  ) Entre 38 – 47 anos 

 (  ) 48 – 57 anos                        (  ) acima de 58 anos 

 

2. Qual a duração da sua pena? 

      (  ) Até 4 anos                      (  ) Mais de 4 até 8 anos         (  ) Mais de 8 até 15 anos 

(  ) Mais de 15 até 20 anos      (  ) Mais de 20 até 30 anos    (  ) Mais de 30 anos 

 

3. É reincidente? 

(  ) Sim (  ) Não 

4. Quanto tempo falta para concluir a pena? 

       (  ) Menos de 1 ano       (  ) Entre 1 e 4 anos          (  ) Entre 4 e 10 anos 

       (  ) Entre 10 e 15 anos    (  ) Entre 15 e 20 anos       (  ) Mais de 20 anos 

 

5. Você trabalha? 

           (  ) Não       (  ) Sim   

 Se a resposta for sim, em qual atividade? _____________________________ 

 

A ESCOLA ANTES DA PRISÃO  

 

6. Você teve acesso à escola antes da prisão? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Caso a resposta seja sim, até qual serie você cursou?  



236 

 

      (  ) 1ª serie do ensino fundamental             (  ) 6ª serie do ensino fundamental 

 (  ) 2ª serie do ensino fundamental             (  ) 7ª serie do ensino fundamental 

      (  ) 3ª serie do ensino fundamental             (  ) 8ª serie do ensino fundamental 

      (  ) 4ª serie do ensino fundamental             (  ) 1º ano do ensino médio    

 (  ) 5ª serie do ensino fundamental            (  ) 2º ano do ensino médio    

                                       (  ) 3ª ano do ensino médio 

                  

Qual foi o motivo da interrupção dos estudos? 

(  ) Por falta de motivação dos pais 

(  ) Por falta de interesse próprio 

(  ) Para trabalhar 

(  ) Outros_______________________________________________________ 

 

7. Você já foi reprovado na escola? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Caso a resposta seja sim, quantas vezes você já repetiu o ano? 

(  ) 1 vez  (  ) 2 vezes (  ) Mais de 2 vezes 

 

8. Você já foi expulso da escola? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Caso a resposta seja sim, quantas vezes você já foi expulso? 

       (  ) 1 vez  (  ) 2 vezes (  ) Mais de 2 vezes 

 

A ESCOLA NA PRISÃO 

 

9. Em qual endereço da escola você estuda? 

(  ) No presídio  (  ) Na APAC    (  ) Na Casa do Albergado 

 

10. Você começou a estudar na EEDMAS a partir de qual ano? 

(  )  a partir do ano de 2008 

(  )  a partir do ano de 2009 

(  )  a partir do ano de 2010 

(  )  a partir do ano de 2011 

  

11. Qual o período da EJA você cursa? 

(  ) 1º período do primeiro segmento  

(  ) 2º período do primeiro segmento  
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(  ) 3º período do primeiro segmento  

(  ) 1º período do segundo segmento  

(  ) 2º período do segundo segmento  

(  ) 3º período do segundo segmento  

(  ) 1º período do terceiro segmento  

(  ) 2º período do terceiro segmento  

 

12. Qual (is) o(s) motivo(s) que o levou a estudar? 

(  ) quero concluir o ensino médio 

(  ) quero fazer um curso técnico ou superior 

(  ) para conseguir um emprego melhor 

(  ) porque sou obrigado 

(  ) para sair da cela 

(  ) para conseguir a remição da pena 

(  ) por outro motivo: _____________________________________________ 

 

13. O que você espera da escola? 

(  ) Que ajude a conseguir um emprego 

(  ) Que prepare para um melhor convívio em sociedade 

(  ) Que ensine a ler e escrever 

(  ) Não acredito na escola 

(  ) Outros motivos: _______________________________________________ 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A DIRETORA DA EEDMAS 

 

1- Você participou de alguma capacitação, curso sobre a especificidade do contexto prisional? 

 

2- Existe alguma exigência específica para a contratação de profissionais para trabalhar na 

escola? 

 

3- Existem pré-requisitos para o ingresso e permanência do interno na escola desses três 

endereços?   

 

4- A escola desenvolve projetos envolvendo todos os alunos? Se sim, quais? Como funcionam? 

 

5- Quais as taxas de aprovação, reprovação e evasão apresentadas pela escola? E na APAC? 

 

 

6- Você percebe alguma(s) diferença(s) entre a escola localizada no Presídio e a escola localizada 

na APAC em relação: 

 Ao trabalho desenvolvido pela direção, supervisão e professores 

 Ao comportamento dos alunos 

 

7- Como é sua relação com os professores, supervisores e demais funcionários que atuam na 

escola do presídio? E com os funcionários do presídio e da APAC? 

 

8- Quais aspectos você destacaria como positivos e/ou negativos para a realização do trabalho 

escolar no presídio e na APAC? 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O PRESIDENTE DA APAC DE SÃO 

JOÃO DEL REI 

 

 

1- Atualmente, quantos “recuperandos” são atendidos pela APAC? Em quais regimes eles se 

encontram? 

 

2- Quais os pré-requisitos para que um condenado possa cumprir sua pena na APAC? 

 

 

3- Dos 12 elementos da metodologia da APAC, tem algum elemento que ainda não se efetivou 

aqui em São João del-Rei? Os profissionais da escola conhecem a metodologia?  

 

4- Como é a rotina da APAC?  

a) Como funciona a disciplinarização dos “recuperandos”? 

b) Trabalho – como funciona o trabalho interno e externo à instituição?  

c) Atos religiosos- acontece com que frequência? 

 

5- Comente sobre a escola na APAC e suas regras de funcionamento. 
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APÊNDICE E - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS PROFESSORES DA 

EEDMAS 

 

 

1- Como você caracteriza a escola situada no presídio e na APAC com relação ao espaço e tempo 

escolar? Quais as condições físicas e materiais da escola?  

 

 

2- Como você caracteriza a relação entre escola e presídio e escola e APAC? 

 

 

3- Qual a sua visão sobre: 

 O aluno da escola no presídio; 

 O aluno da escola na APAC; 

 As relações ente alunos e professores. 

 

 

4- Comente sobre o seu trabalho (ambiente, metodologia utilizada, recursos disponibilizados). 

Como são as condições de trabalho nos dois contextos da escola?  

 

5- De acordo com a sua experiência no contexto prisional, o que é importante ensinar para esse 

aluno? 

 
 

6- Na sua opinião, qual(is) a função(ões) da escola situada em instituições prisionais distintas? 

 

 

7- Como é a experiência de trabalhar em realidades prisionais distintas, como é o caso do 

presídio e APAC, do ponto de vista pessoal e profissional? 

 

 


